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Ποντιακή Εστία

Η Γενοκτονία της Ρωμιοσύνης
στη Μικρά Ασία και στον Πόντο
«Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα»

Γιάννης Ρίτσος
Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Σ

ις τελευταίες δεκαετίες ο μήνας Μάιος έχει συνδεθεί με
εκδηλώσεις μνήμης από τους πρόσφυγες του Πόντου, με
αφορμή την επέτειο της έναρξης της τελευταίας φάσης
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η μέρα της
19ης του Μάη του 1919 που ο Μουσταφά Κεμάλ θα
αποβιβαστεί στην παραλιακή πόλη της αμψούντας ξεκινώντας
την τελική φάση του σχεδίου της ολοκληρωτικής εξόντωσης του
ελληνικού πληθυσμού της περιοχής του Πόντου. Ενός γενοκτονικού σχεδίου
προσχεδιασμένου και προμελετημένου με πρωσική ακρίβεια και επιμέλεια, αφού
οι εμπνευστές και ηθικοί του αυτουργοί ήταν Γερμανοί, ενός γενοκτονικού
σχεδίου που εκτελέστηκε με πρωτοφανή ανατολίτικη αγριότητα και βαρβαρότητα
από τους Νεότουρκους και τους Σσέτες.
Σα ποντιακά σωματεία οργανώνουν τις σχετικές εκδηλώσεις όχι μόνον για να
τιμήσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών του αποτρόπαιου αυτού
εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, αλλά και να απαιτήσουν από τους διεθνείς
οργανισμούς και το τουρκικό κράτος την αναγνώριση της εγκληματικής πράξης ως
Γενοκτονία. Είναι για τους Πόντιους περισσότερο θέμα ηθικής τάξης η συγγνώμη
και η αναγνώριση της εξόντωσης των προγόνων τους. Με τις επετειακές αυτές
εκδηλώσεις και με τα αξιόλογα επιστημονικά συγγράμματα οι Έλληνες ιστορικοί
έχουν αποκαλύψει τους ενόχους και τα αίτια της Γενοκτονίας, προσεπικαλούμενοι
μαρτυρίες και επίσημα έγγραφα διπλωματικών υπηρεσιών και αποστολών ξένων
χωρών που επιβεβαιώνουν ότι το σχέδιο της εξόντωσης του Ελληνισμού της καθ’
ημάς Ανατολής ήταν κρατική υπόθεση.
Η Ρωμαϊκή, όπως και όλες οι Αυτοκρατορίες που γνωρίσαμε στην ιστορία, δεν
διακρίνονταν για την εθνική ομοιογένεια των υπηκόων τους. Ήταν μωσαϊκό
εθνοτήτων, γλωσσών και θρησκειών. Σο όνομα Ρωμιός και Ρωμιοσύνη επικράτησε
από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες τότε επιθυμούσαν να
ονομάζονται «Ρωμαίοι» έχοντας το δικαίωμα του «Ρωμαίου πολίτη», αλλά και
διότι πίστευαν ότι αυτοί ήταν οι επίγονοί τους. Για τους χριστιανούς της
βυζαντινής αυτοκρατορίας το όνομα «Έλληνας» είχε συνδεθεί με την
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ειδωλολατρική θρησκεία και για το λόγο αυτό δεν το προτιμούσαν. Βέβαια, η
ελληνική γλώσσα, τα έθιμα και οι παραδόσεις ήταν ελληνικές. Οι αυτοκράτορες
μέχρι και τον τελευταίο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, έφεραν τον τίτλο «Πιστός
Βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων. Μέχρι του νυν το όνομα Ρωμαίος - Ρωμιός,
δηλοί τον επικρατέστερον εθνικώς, γλωσσικώς και πολιτιστικώς, δηλαδή τον
Έλληνα»1.
Αλλά και ολόκληρη η κληρονομιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τους
Έλληνες μεταμορφώθηκε σε ένα απέραντο ελληνικό κράτος, «τη Ρωμανία», η
οποία θα προσφέρει για χίλια χρόνια τα φώτα και τον πολιτισμό της στην
ανθρωπότητα. Για την απώλεια της «Ρωμανίας» η δημοτική και η λόγια ποίηση
αφιέρωσαν πολλούς και συγκινητικούς στίχους.
Οι μουσουλμάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνέχισαν να αποκαλούν
τους Έλληνες Ρωμιούς. ταν θέλουν να αναφερθούν στους Έλληνες που μένουν
στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την
ονομασία «Γιουνάν», δηλαδή Ίωνες. Η
χρησιμοποίηση της ονομασίας «Ρωμιός»
έχει την ιδιαίτερη ιστορία και τη
σημασία της ακόμα μέχρι σήμερα. Με
τον
τρόπο
αυτό
οι
Σούρκοι
παραμερίζουν την εθνική ταυτότητα των
Ελλήνων. Για τους ίδιους πιστεύουν ότι
την απόκτησαν μετά τον ξεριζωμό των
Ελλήνων, το 1923 με τον Κεμάλ.
Από τα χρόνια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ακόμα και σήμερα το
όνομα «Ρωμιός» συνεχίζει να είναι
Πλάτων Αϊβαζίδης
δηλωτικό της θρησκευτικής και εθνικής
ταυτότητας των Ελλήνων. «Έτσι η ελληνικότητα και η ορθοδοξία είναι τα
ανεκτίμητα αγαθά που θα κληθούν να υπερασπιστούν με κάθε θυσία οι βυζαντινοί
από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό» γράφει στο βιβλίο της η κ. Ελένη
Γλύκατζη - Αρβελέρ2.
Οι μουσουλμάνοι της Μικράς Ασίας στο πρόσωπο των Ρωμιών έβλεπαν τη
χριστιανική θρησκεία. Για αυτούς η εθνότητα δεν είχε καμία σημασία. Ση
χριστιανική θρησκεία ήθελαν να πολεμήσουν και να εξαφανίσουν. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι στα βασανιστήρια που υπέβαλαν τους χριστιανούς με περισσότερο
Βυζαντινή Ιστορία του Δημήτρη Ζακυθηνού, σελ. 13 εκδόσεις Αδελφών Μυρτίδη.
Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Ιστορίας, σελ. 78 της Ε. Γλύκατζη- Αρβελέρ,
εκδόσεις Χυχογιός.

1
2
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μίσος ξεσπούσαν στους ιερείς. Πολλοί είναι οι κληρικοί που γνώρισαν μαρτυρικό
θάνατο στον Πόντο. Μεταξύ αυτών ο Επίσκοπος Ζήλων, Εθνομάρτυρας Ευθύμιος
Αγριτέλλης, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Αμασείας Πλάτων
Αϊβαζίδης και πολλοί άλλοι κληρικοί σε διάφορες πόλεις του Πόντου.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης από τη Νέα Πάφρα ερρών μας
έστειλε στην «Ποντιακή Εστία» ένα μέρος από τις έρευνες που έκανε για το
θάνατο και για τους ομαδικούς τάφους των θυμάτων του Πόντου. Γράφει λοιπόν
για τους χριστιανούς και για τους ιερείς που έχασαν τη ζωή τους σε ένα μήνα και
για τις χριστιανικές εκκλησίες που καταστράφηκαν ή κάηκαν μαζί με τους
χριστιανούς στον Πόντο:
«τις 16 – 6 - 1921 στο χωριό Σουβάν
Γιαβασί και στην εκκλησία του Αγίου
Ευγενίου κάηκαν ζωντανοί 180 Έλληνες
και ο εφημέριος του χωριού.
»τις 18 – 6 - 1921 στο χωριό
Καράπουναρ και στην εκκλησία του
Αγίου Φαράλαμπου κάηκαν μετά το
βιασμό τους 70 κοπέλες.
»το χωριό Καράπερτσιν της Επαρχίας
αμψούντας και στην εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου κάηκαν όλοι οι
κάτοικοι 15 άτομα(άνδρες - γυναίκες και
μικρά παιδιά).
»τις 18 – 6 - 1921 στην Επαρχία
Ευθύμιος Αγριτέλλης (1880 – 1921)
Έρπαα κάηκαν ζωντανοί όλοι οι
προύχοντες της περιοχής μαζί με τους ιερείς σύνολο 400 άτομα και θάφτηκαν σε
ομαδικό τάφο, όπως όλοι οι άλλοι». Και ο κατάλογος των μαρτύρων της
Ρωμιοσύνης και η καταστροφή των εκκλησιών συνεχίζεται.
Οι Πόντιοι τραγουδούν ένα θρηνητικό τραγούδι για το πάρσιμο της Πόλης
αλλά και ολόκληρης της βυζαντινής αυτοκρατορίας, το «Πάρθεν η Ρωμανία». Η
κατακλείδα του τραγουδιού αυτού διατρανώνει το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο
μήνυμα της ανάστασης του γένους των «Ρωμιών» με τον στίχο «Η Ρωμανία και αν
πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». Η ελπίδα αυτή και η αισιοδοξία αποτελεί
διαχρονική αξία και η ανάμνησή της εμπνέει τον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη
Ρίτσο, αποδίδοντάς την με τον στίχο: «Ση Ρωμιοσύνη μη την κλαις εκεί που πάει
να σκύψει..». Ψστόσο για να μετουσιωθεί η αισιοδοξία και η ελπίδα σε γεγονός,
θέλει, κατά πως λέει η αθάνατη Ποντιακή Μούσα, «…α σον ουρανόν θέλημαν και
α σην γην εργάτεν».
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Ο ταυρός του Αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του
Μεγαλοκομνηνού
και η Γιορτή των Γραμμάτων στην Πτολεμαΐδα
Σου τάθη Σαξίδη

Μ

ε πρωτοβουλία του ωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος
«Παναγία ουμελά», ένα από τα Ιερότερα κειμήλια του γένους των
Ποντίων το οποίο εμπεριέχει μέγιστο τμήμα Σιμίου Ξύλου, ο
ταυρός του Αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού, μεταφέρθηκε και

Ο π. Νεκτάριος Φαλέτζης μεταφέρει το Ιερό κειμήλιο συνοδευόμενος
από τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο
Σανιμανίδη, τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη και τον
δήμαρχο Πτολεμαΐδας κ. άββα Ζαμανίδη
παρέμεινε στην Πτολεμαΐδα για προσκύνημα επί τριήμερο. Ο Σίμιος ταυρός
είναι δώρο του Αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού στην Παλαίφατο
Ιερά μονή της Παναγίας ουμελά στον αλησμόνητο Πόντο και από το 1993
φυλάσσεται στο νέο θρονί της ουμελιώτισσας, στην Καστανιά Βερμίου.
Σον ταυρό μετέφερε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Παναγίας ουμελά
π. Νεκτάριος Φαλέτζης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του σωματείου
«Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο
Ιωακειμίδη, τον σύμβουλο κ. Φαράλαμπο Ναθαναηλίδη, τον διευθυντή των
γραφείων του Ιερού Προσκυνήματος κ. Αντώνιο Δάλλα και τον επιμελητή της
Ποντιακής Εστίας κ. Ευστάθιο Σαξίδη. ύσσωμος ο κλήρος και ο λαός της
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Πτολεμαΐδας και της περιοχής της επιφύλαξε πάνδημη και θερμή υποδοχή στο
Ιερό κειμήλιο, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, στις 5 το απόγευμα, στη
συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Γονατά. Φιλιάδες πιστών με επικεφαλής τον
επιχώριο μητροπολίτη Υλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, σεβασμιότατο κ.
Θεόκλητο, τον πρωτοσύγκελο π. Νικηφόρο Μανάδη, τις πολιτικές και

ύσσωμος ο κλήρος και ο λαός της Εορδαίας υποδέχεται το Ιερό Κειμήλιο
στρατιωτικές αρχές, τα λάβαρα των συλλόγων της περιοχής, τις σημαίες των
σχολείων της πόλης και νέους με ποντιακές παραδοσιακές ενδυμασίες. Η
διαδρομή των δύο χιλιομέτρων μέχρι τον Ιερό Ναό της Αγίας κέπης, όπου ο
Σίμιος ταυρός παρέμεινε για προσκύνημα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 31
Ιανουαρίου 2016, ήταν στρωμένη με βάγια, ενώ δεξιά και αριστερά του δρόμου το
παρατεταγμένο πλήθος των πιστών, παρακολουθώντας με κατάνυξη την πομπή,
έραινε με ροδοπέταλα το ιερό κειμήλιο της Ορθοδοξίας και του Ποντιακού
Ελληνισμού.
τον Ιερό Ναό της Αγίας κέπης, όπου κατέληξε η πομπή, σημειώθηκε το
αδιαχώρητο. Ακολούθησε αρχιερατικός εσπερινός, χοροστατούνος του
σεβασμιότατου μητροπολίτη Υλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου, ο
οποίος στο τέλος ευχαρίστησε θερμά τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του σωματείου
«Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη που πρόθυμα συγκατένευσαν για την
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έλευση του Ιερού Κειμηλίου με το Σίμιο Ξύλο στην προσφυγούπολη Πτολεμαΐδα.
την αντιφώνησή του ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος
Σανιμανίδης ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε σύμπας ο κλήρος
και ο λαός της πόλης στο σέβασμα της Ορθοδοξίας και του γένους των Ποντίων,
ευχόμενος η χάρη του αλλά και οι πρεσβείες της Παναγίας ουμελά να σκέπουν
υπό την προστασία τους το χριστεπώνυμο πλήθος της Εορδαίας στις δύσκολες
στιγμές που βιώνει σήμερα ο τόπος.
Κατά το τριήμερο της παραμονής του ταυρού στην πόλη της Εορδαίας ο
Ναός της Αγίας κέπης παρέμενε ανοιχτός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού
το πλήθος των πιστών που συνέρρεε για προσκύνημα ήταν μεγάλο. Ψστόσο όλα
λειτούργησαν κατά υποδειγματικό και άψογο τρόπο χάρη στις άοκνες
προσπάθειες και την επίβλεψη του π. Θεόφιλου Υραγκουλίδη – σουρμενίτη στην
καταγωγή - ιερέα του ναού και τη συνδρομή του προέδρου της Πανελλήνιας
Ένωσης ουρμενιτών κ. Νικόλαου Κούση και της γραμματέως του συλλόγου κ.
Γερασιμούλας Ευφραιμίδου.
«Οι τριήμερες εκδηλώσεις που ακολούθησαν την έλευση του Σιμίου Ξύλου ύστερα
από 53 χρόνια στην Πτολεμαΐδα αποτέλεσαν σημαντικό θρησκευτικό γεγονός,
παρόμοιο με Πάσχα, για την Εορδαία» είπε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς
Μητρόπολης Υλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας π. Νικηφόρος Μανάδης.

Σο Ετήσιο Μνημόσυνο των ουρμενιτών
Σο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των προγόνων τους, που χάθηκαν κατά
τη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό από τις αλησμόνητες πατρίδες αλλά και των
τεθνεώτων μελών της, τέλεσε την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου, το πρωί, στον Ιερό
Ναό Αγίας κέπης Πτολεμαΐδας η Πανελλήνια Ένωση ουρμενιτών, στο πλαίσιο
των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Σριών Ιεραρχών,
χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Υλωρίνης, Πρεσπών και
Εορδαίας κ. Θεόκλητου.
Προηγήθηκε το «ταύρωμα των Κολλύβων» στο ενοριακό κέντρο του Ιερού
Ναού, το άββατο το απόγευμα, όπου παραβρέθηκαν ο πρωτοσύγκελος της
Ιεράς Μητροπόλεως Υλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας αρχιμανδρίτης
Νικηφόρος Μανάδης, ο δήμαρχος Εορδαίας κ. άββας Ζαμανίδης, ο πρόεδρος
του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, ο περιφερειακός
σύμβουλος κ. Δημήτρης Καρακασίδης, ο πρ. αντινομάρχης κ. Ονούφριος
Μαυρίδης, ο τ. δήμαρχος Πτολεμαΐδας και σουρμενίτης την καταγωγή κ.
ταύρος Υραγκουλίδης, οι τ. πρόεδροι του σωματείου κκ. Ιωάννης Κούσης και
Πέτρος Αλεξανδρίδης, εκπρόσωποι συλλόγων, πολλοί ουρμενίτες και πλήθος
κόσμου. Για την Πανελλήνια Ένωση ουρμενιτών το «ταύρωμα των Κολλύβων»
αποτελεί μία ιεροτελεστία, σύμφωνα με τον πρόεδρο κ. Νικόλαο Κούση, κατά την
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οποία με σεβασμό, ευλάβεια και προσευχές τιμάται η μνήμη των κεκοιμημένων
ουρμενιτών. Σο παραδοσιακό «σινί» με τα κόλλυβα επιμελήθηκε, «φιλοτέχνησε»
κυριολεκτικά, ο ζωγράφος και ιεροψάλτης κ. Δημήτριος Σσομπάνος. Με
απαράμιλλη δεξιοτεχνία ζωγράφου και ζαχαροπλάστη το κόσμησε με τον
μονοκέφαλο αετό της ινώπης. υγκινητική ήταν, επίσης, η προσφορά
παραδοσιακών και μη εδεσμάτων στην κοινή τράπεζα που ακολούθησε, τόσο ως

Σο παραδοσιακό «σινί» του συλλόγου των ουρμενιτών με τα κόλλυβα

προς την ποσότητα όσο και προς την ποιότητα, τα οποία παρασκεύασαν οι κυρίες
του συλλόγου. Σο γενικό συντονισμό των εθελοντριών είχε η ’κοδέσποινα κα
Ιφιγένεια Κούση.
Να σημειωθεί πως η μεταφορά του Σιμίου ταυρού εντάχτηκε στο πλαίσιο
των τριήμερων εκδηλώσεων, με αφορμή τον εορτασμό των Σριών Ιεραρχών, που
διοργάνωσαν στην πόλη της Πτολεμαΐδας, το ωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό
Προσκύνημα «Παναγία ουμελά» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση
ουρμενιτών, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Υλωρίνης – Πρεσπών &
Εορδαίας και του Δήμου Εορδαίας.

Η Γιορτή των Γραμμάτων
Αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου και των φορέων που κατέκλυσαν το
μεγάλο αμφιθέατρο του Ξενοδοχείου «Παντελίδης» στην εκδήλωση της Γιορτής
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των Γραμμάτων, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, και τη βράβευση εκατόν
είκοσι μαθητών των Δημοτικών χολείων της Πτολεμαΐδας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια
από την βυζαντινή χορωδία «Ιεροψαλτών Εορδαίας» με χοράρχη τον π. Ιγνάτιο,
και συνεχίστηκε με χαιρετισμούς επισήμων.
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, πήρε το λόγο και εξαίροντας
το έργο των Σριών Ιεραρχών, ευχόμενος ο βίος και οι διδαχές τους να φωτίσουν

Ο πρόεδρος του συλλόγου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης και
ο δήμαρχος Πτολεμαΐδας κ. άββας Ζαμανίδης απονέμουν τα βραβεία στους
μαθητές. το βάθος διακρίνεται ο πρόεδρος του συλλόγου ουρμενιτών κ.
Νίκος Κούσης.

τους κυβερνώντες και να καταλάβουν ότι χωρίς πίστη και θρησκεία δεν υπάρχει
ζωή, συγχαίροντας το σωματείο και το Ιερό Προσκύνημα «Παναγία ουμελά» για
το έργο τους.
Ο δήμαρχος Εορδαίας κ. άββας Ζαμανίδης εξέφρασε τις θερμές του
ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο
Σανιμανίδη για την έλευση του Σιμίου ταυρού στην Πτολεμαΐδα, καθώς και για
την βράβευση των μαθητών των Δημοτικών χολείων της πόλης.
Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ουρμενιτών κ.
Νικόλαος Κούσης ευχαρίστησε και απέδωσε τιμητική πλακέτα στο σωματείο
«Παναγία ουμελά» για την προφορά και το συντελούμενο από το σωματείο έργο,
ενώ ευχαρίστησε και την Ιερά Μητρόπολη Υλωρίνης – Πρεσπών και Εορδαίας,
τον Δήμο Εορδαίας, τον Πολιτιστικό Ποντιακό ύλλογο Κομνηνών και όλους
όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση.
250

Ποντιακή Εστία
Κλείνοντας τους χαιρετισμούς ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά»
κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, μεταξύ άλλων είπε: «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή
που μας αγκάλιασε ο κόσμος της Εορδαίας, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όλους τους
Έλληνες «πως ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και τα
υφιστάμενα προβλήματα», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν και
πλαισίωσαν την εκδήλωση.
Ακολούθως το ωματείο «Παναγία ουμελά» τίμησε τον παλαίμαχο δάσκαλο
Ευθύμιο αββουλίδη - ο οποίος υπήρξε κατά το παρελθόν και συνεργάτης της
«Ποντιακής Εστίας» - για την πολυετή προσφορά του στην παιδεία, τιμώντας στο

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Υλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
κ. Θεόκλητος απονέμει για λογαριασμό του σωματείου «Παναγία ουμελά»
την τιμητική διάκριση στον συνταξιούχο δάσκαλο κ. Ευθύμιο αββουλίδη.
πρόσωπό του το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, ενώ ιδιαίτερη νότα στην
εκδήλωση έδωσαν οι απαγγελίες ποιημάτων από τις μαθήτριες Περσεφόνη
Ιμσιρίδου και Μαρία Κατσάλη.
Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά «…στην πόλη όπου έζησαν και πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους ο Παντελής Μελανοφρύδης, ο Ανανίας Νικολαΐδης κατά τον
παρελθόν και ο λογοτέχνης – οδοντίατρος Κώστας Διαμαντίδης σήμερα»,
ξεκίνησε την εμπεριστατωμένη ομιλία του για το νόημα της Γιορτής των Σριών
Ιεραρχών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πως τελούνταν η γιορτή στον Πόντο,
ο δασκάλος και επιμελητής της «Ποντιακής Εστίας» κ. Ευστάθιος Σαξίδης, ο
οποίος είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκδήλωσης.
τη συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Ποντιακού
υλλόγου Κομνηνών παρουσίασε τους λεβέντικους ποντιακούς παραδοσιακούς
χορούς και απέδωσε αυθεντικά τμήμα του δρώμενου των Μωμόγερων,
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αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Σιμητική διάκριση προς το
σωματείο των Κομνηνών για την προσφορά του στη διατήρηση του πολιτισμού
των Ελλήνων του Πόντου απένειμε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία
ουμελά» κ. Γιώργος Σανιμανίδης, επισημαίνοντας «το σημαντικό έργο του

Σα Κοτùαμάνια από το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Ποντιακού
υλλόγου Κομνηνών
συλλόγου για τη διατήρηση των παραδόσεων του Αλησμόνητου Πόντου».
Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση η πρόεδρος του συλλόγου των
Κομνηνών κα Μαρία Σσιλφίδου ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την
πρόσκληση. Ακολούθησαν οι απονομές των επαίνων στους αριστεύσαντες μαθητές.
τα αγόρια και στα κορίτσια δόθηκαν τιμητικά Διπλώματα για την χρηστομάθεια
και την επίδοση τους όπως και πέντε (5) αναμνηστικά βιβλία σε κάθε μαθητή μαθήτρια από το ωματείο «Παναγία ουμελά».
Σέλος να σημειωθεί πως το βράδυ της Παρασκευής, 29 Ιανουαρίου, το
διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης ουρμενιτών δεξιώθηκε τα μέλη
της αποστολής του σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά»
σε ταβέρνα της πόλης. το μουχαπέτ’ που ακολούθησε πρωταγωνιστικό ρόλο
είχαν η λύρα και το τραγούδι του Ιορδάνη Κεγλιανίδη, αλλά και ο οδοντίατρος
και λογοτέχνης κ. Κώστας Διαμαντίδης – ήταν συγκινητική η στιγμή της
συνάντησής του με τον «δάσκαλό» του στην Οδοντιατρική χολή του Α.Π.Θ. τον
κ. Γιώργο Σανιμανίδη – και ο Λάκης Καλομενίδης, παλιός εξαίρετος χορευτής
των ποντιακών χορών και γνώστης και «ερμηνευτής» παραδοσιακών ποντιακών
δίστιχων. Ο Λάκης Καλομενίδης αποτελεί βασικό μέλος μιας παρέας
προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που από το 1970 βρίσκεται,
ανελλιπώς κάθε Δεκαπενταύγουστο, στο Μοναστήρι της Παναγίας ουμελά στα
υψώματα του Βερμίου, στην Καστανιά.
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Πραγματοποιήθηκαν η Γενική υνέλευση
και οι
Εκλογές στο σωματείο «Παναγία ουμελά»
Σου τάθη Σαξίδη



ε κλίμα ομονοίας, σύμπνοιας και αγαστής συνεργασίας μελών και
διοικητικού συμβουλίου, πραγματοποιήθηκαν η εκλογοαπολογιστική
γενική συνέλευση του σωματείου «Παναγία ουμελά» και οι εκλογές για
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου για την τριετία 2016 - 2019, την
Κυριακή 28 Υεβρουαρίου 2016.
Σα μέλη του σωματείου ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση του
απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και
κατέκλυσαν την αίθουσα τελετών «Υίλων Κτενίδης», δίνοντας βροντερό παρόν
και, κατά το καταστατικό, απαρτία από την πρώτη Κυριακή.
Πριν από τη γενική συνέλευση έγινε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του
σωματείου. Ο πατήρ Νεκτάριος Φαλέτζης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγία

τιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιτας

ουμελά, μετέφερε τις ευχές και την ευλογία του σεβασμιότατου μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ευλογώντας τη βασιλόπιτα
ενώ οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες κ.κ. Βασίλης Υωτιάδης, πρ. διευθυντής των
γραφείων του Ιδρύματος, και Κωνσταντίνος ωτηριάδης, μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος, έψαλαν τα απολυτίκια του Αγίου Βασιλείου
και της Παναγίας ουμελά.
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Ακολούθησε η γενική συνέλευση με την διαπίστωση της απαρτίας και την
εκλογή προεδρείου. Πρόεδρος ομόφωνα εκλέχτηκε ο δικηγόρος κ. Φαράλαμπος
Αποστολίδης, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο εκλέχτηκε και για τη θέση του γραμματέα
η κα Έφη Ιωακειμίδου. τη συνέχεια κλήθηκε στο βήμα ο πρόεδρος του
απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης για να
πραγματοποιήσει τον απολογισμό του διοικητικού έργου. Με συγκροτημένο και
μεστό λόγο παρουσιάστηκαν μία προς μία οι δράσεις από το πλούσιο έργο του
σωματείου κατά την τριετία που πέρασε.

Απολογισμός Πεπραγμένων
«Αποτελεί χαρά και τιμή για το ωματείο “Παναγία ουμελά” η διοργάνωση
των υναπαντημάτων Νεολαίας», είπε ο πρόεδρος του απερχομένου διοικητικού
συμβουλίου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση των
υναπαντημάτων, κάνοντας λόγο για το 15ο με τη συμμετοχή εξακοσίων νέων από
ποντιακά σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. «Παρόντες ο συμπατριώτης
μας βουλευτής του ΤΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Αμανατίδης και ο επίσης
συμπατριώτης μας συγγραφέας κ. Γιάννης Κακουλίδης. το 15ο υναπάντημα
τιμήθηκαν οι χορευτές του πρώτου χορευτικού τμήματος του ωματείου μας και
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών κ. Γεώργιος
Σσαλουχίδης, ενώ εισηγήσεις έκαναν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος, ο Μιχάλης Φαραλαμπίδης, ο καθηγητής του ΑΠΘ. κ. Θωμάς
αββίδης, ο παραολυμπιονίκης ίμος Παλτσανιτίδης, ο Μιχάλης Καραβελάς».
Αναφέρθηκε, επίσης, στην 1601η πανηγυρική εκδήλωση, τον
Δεκαπενταύγουστο του 2013, παρουσία του Τπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ.
Θεόδωρου Καράογλου, του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου
Σζιτζικώστα, του β΄ αντιπροέδρου της Βουλής κ. Γιώργου Καλαντζή, του
προέδρου της ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Υώτη Κουβέλη, του εκπροσώπου του ΤΡΙΖΑ κ.
Αλέξη Μητρόπουλου, πολλών βουλευτών, εκπροσώπων της Σοπικής
Αυτοδιοίκησης, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
προέδρων ποντιακών σωματείων. την πανηγυρική εκείνη εκδήλωση εξέχουσα
θέση είχε και η μεταφορά στην Ιερή Μονή της Παναγίας ουμελά, «μετά από
άοκνες προσπάθειες των διοικητικών συμβουλίων του Ιδρύματος και του
ωματείου αλλά και με την αμέριστη συνδρομή και συμπαράσταση των κ.κ.
Γεωργίου ούρλα και Γεωργίου Σσαλουχίδη», των κειμηλίων με τις
βαλσαμωμένες καρδιές των Αλέξανδρου και Γεώργιου Τψηλάντη, πανάξιων τέκνων
του ευάνδρου Πόντου, οι οποίες φυλάσσονται στο Αμαλίειο Ίδρυμα των Αθηνών.
«Σα τελευταία χρόνια μετά από αιτήσεις των οικείων μητροπολιτών και σε
ειδικές περιστάσεις η πάνσεπτος εικόνα της Παναγίας ουμελά – είτε πιστό
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αντίγραφό της – κατήλθε από το Βέρμιο και επισκέφτηκε διάφορες πόλεις,
δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς πιστούς να βρουν καταφυγή, παρηγοριά κι
ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας, να την προσκυνήσουν
και να λάβουν τη Φάρη της», συνέχισε τον απολογισμό πεπραγμένων ο κ.
Γεώργιος Σανιμανίδης, παραθέτοντας τους δήμους Νεάπολης – υκεών, κατά την

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης κατά τον
απολογισμό πεπραγμένων, ενώ δίπλα του διακρίνονται ο πρόεδρος της Γενικής
υνέλευσης κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης και η γραμματέας κα Έφη Ιωακειμίδου

οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προσκύνησε την εικόνα
της ουμελιώτισσας στις 19 Οκτωβρίου του 2013, τους προσφυγικούς
συνοικισμούς της Αθήνας, στην Καισαριανή (1 - 10 Υεβρουαρίου 2013), το
Κιλκίς (18 – 22 Ιουνίου 2013), την Αργυρούπολη (17 – 20 Οκτωβρίου 2013), στις
έρρες παρουσία και του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμου (7 - 12 Νοεμβρίου 2013), τη Δράμα (3 – 7 Δεκεμβρίου
2013) όπου έγινε και η απονομή του Φρυσού ταυρού της ουμελιώτισσας στον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο.
«τις 30 Οκτωβρίου του 2013 παρουσιάσαμε σε τούτη την αίθουσα, η οποία
ήταν κατάμεστη, το βιβλίο του εκλεκτού συμπατριώτη μας κ. Μιχάλη
Φαραλαμπίδη “Πόντος η επιστροφή μιας πανάρχαιας ταυτότητας” μαζί με τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, τον πρόεδρο της Παγκρήτιας
Αδελφότητας Μακεδονίας κ. Πέτρο Πετρακάκη και την αρχαιολόγο – ιστορικό
κα Γιούλη Ιεραπετριτάκη», είπε ο κ. Γιώργος Σανιμανίδης.
ε ότι αφορά στα πεπραγμένα του 2014 οι δράσεις περιλάμβαναν, συνέχισε ο
πρόεδρος «…την Γιορτή των τριών Ιεραρχών και τη βράβευση των αριστούχων
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μαθητών που πραγματοποιήσαμε στο κινηματοθέατρο “Άνετον”, την Κυριακή 2
Υεβρουαρίου, με τη συμμετοχή της Βυζαντινής Φορωδίας του σωματείου μας με
χοράρχη τον κ. Φρήστο ούσουρα. υνολικά βραβεύτηκαν εκατόν πενήντα
μαθητές, ενώ στην ίδια εκδήλωση απονεμήθηκαν και οι υποτροφίες του Ιδρύματος
“Νικ. Φ. Καστανίδης” σε τρεις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα είχαμε τη συμμετοχή του χορευτικού τμήματος του ποντιακού
συλλόγου Γιαννιτσών, ενώ αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου και η παρουσία
των επισήμων με παρόντες τον Τπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. ταύρο Καλαφάτη, τον Τφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, βουλευτές, εκπροσώπους της Σοπικής
Αυτοδιοίκησης, προέδρους αδελφών ποντιακών συλλόγων».
»τις 9 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου
μας και την κοπή της βασιλόπιτας. Πριν από τις εργασίες τιμήσαμε, μετά από
εισήγηση του εκδότη – διευθυντή της “Ποντιακής Εστίας” κ. Παναγιώτη
Παπαδόπουλου, με απονομή τιμητικής πλακέτας δεκαπέντε ανθρώπους του
πνεύματος, συνεργάτες της “Ποντιακής Εστίας”.
»τις 30 Μαρτίου στην αίθουσα “Υίλων Κτενίδης” πραγματοποιήσαμε τη γενική
συνέλευση του “Κοινού των Ποντίων”, η οποία γίνεται ανά τριετία, και εκλέξαμε
δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη της ενδεκαμελούς Διοικούσας
Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος “Παναγία ουμελά”.
»Σο σωματείο μας, συμμετείχε στο συμπόσιο για τα διακόσια χρόνια από την
ίδρυση της Υιλικής Εταιρείας, το οποίο οργάνωσε η Εταιρεία Ελλήνων
Ευεργετών. το συμπόσιο τιμήθηκαν το Ίδρυμα “Παναγία ουμελά” και ο
ομιλών με την απονομή του αριστείου “Άθλος Εθνοευεργεσίας”
»τις 14 Μαΐου, κάνοντας πράξη τις πεποιθήσεις μας για ενότητα του
οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού πάνω σε αξίες, αρχές και κανόνες,
οργανώσαμε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου “Μακεδονία”, σε συνεργασία με
την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, εκδήλωση για τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων
από τη στιγμή που η Βουλή των Ελλήνων καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. την εκδήλωση
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “Κειμήλια της Παναγίας ουμελά”, συμμετείχε η
Βυζαντινή Φορωδία του σωματείου μας, έγινε τιμητική αναφορά στο Υίλωνα
Κτενίδη και στην “Καμπάνα του Πόντου”, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ.
Μιχάλης Φαραλαμπίδης. Σην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ
παρόντες ήταν βουλευτές, εκπρόσωποι της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, πολλοί νυν
και τέως πρόεδροι ποντιακών συλλόγων».
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ε ότι αφορά τις «επισκέψεις» της εικόνας της «Παναγίας ουμελά» ανάφερε
αυτήν στην Κρήτη και στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου (19 –
25 Μαΐου 2014) και στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας (12 – 15 Ιουνίου 2014), ενώ
ιδιαίτερη μνεία έκανε και για το 23ο Διεθνές Καλλιτεχνικό υμπόσιο Ζωγραφικής,
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μονής «Παναγία ουμελά»

τιγμιότυπο από τη Γενική υνέλευση με την κατάμεστη από μέλη του
σωματείου αίθουσα «Υίλων Κτενίδης»
στο Βέρμιο. Εκεί φιλοξενήθηκαν από τις 26 Μαΐου ως τις 18 Ιουνίου δεκατρείς
κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εμπνεύστηκαν από την ιερότητα του
χώρου και από τη φύση και φιλοτέχνησαν πίνακες, τους οποίους ταυτόχρονα
εξέθεταν στους χώρους της Μονής, σε μια διαρκή υπαίθρια έκθεση ζωγραφικής.
Μετά το πέρας του συμποσίου, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, κατά τα ειωθότα,
χάρισαν είκοσι έξι από τους πίνακες αυτούς στο σωματείο.
«Η 1602η πανηγυρική εκδήλωση του Δεκαπενταυγούστου γιορτάστηκε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα όπως πάντοτε. Παρόντες από την πλευρά των επισήμων ο
Τπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός, ο πρόεδρος του
κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος, ο εκπρόσωπος της
Βουλής των Ελλήνων κ. Λάζαρος Σσαβδαρίδης, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων
της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόεδροι και εκπρόσωποι αδελφών ποντιακών
σωματείων. Παρόντα και δύο πανάξια τέκνα του ποντιακού ελληνισμού από τον
επιχειρηματικό κόσμο: ο ευεργέτης του ωματείου “Παναγία ουμελά” κ.
Δημήτρης Μελισσανίδης και ο κ. Ιβάν αββίδης.
»Η καρδιά της Ποντιακής Νεολαίας χτύπησε και πάλι στα υψώματα του Βερμίου,
στο Μοναστήρι της ουμελά, στο 16ο υναπάντημα της Νεολαίας των Ποντιακών
υλλόγων από 17 – 20 Ιουλίου, μια συνάντηση η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός.
257

Ποντιακή Εστία
τη συνάντηση αυτή οι νέοι μας διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις της Μονής
και συμμετέχουν σε προγραμματισμένες, από την Οργανωτική Επιτροπή σε
συνεργασία με το σωματείο και το Προσκύνημα “Παναγία ουμελά”, εκδηλώσεις.
Οι νέοι μας αγωνίζονται να διατηρήσουν τα έθιμα, τα ήθη και τις παραδόσεις,
προβάλλοντάς τα στον παρόντα χρόνο, τα έχουν ως εφόδια και παρακαταθήκη για
να μπορούν να κινηθούν μέσα στο δύσβατο σημερινό περιβάλλον. Οι νέοι μας
αγωνίζονται να διατηρήσουν τα στοιχεία του πολιτισμού μας, τις αρχές και τις
αξίες του και εμείς τους συμπαραστεκόμαστε», είπε ο κ. Γιώργος Σανιμανίδης.
Αναφέρθηκε και στους εκλεκτούς εισηγητές, μεταξύ των οποίων ήταν ο Μιχάλης
Φαραλαμπίδης, ο βουλευτής και πανεπιστημιακός κ. Αλέξης Μητρόπουλος και
νεολαίοι από το υναπάντημα.
«Δώσαμε τη δυνατότητα στο χριστεπώνυμο πλήθος της Αττικής αλλά και στους
εκεί διαμένοντες συμπατριώτες μας Ποντίους να δεχτούν την ευλογία και τη χάρη
της Παναγίας ουμελά, αφού μεταφέραμε την εικόνα Σης στο Περιστέρι από τις
20 ως τις 24 Νοεμβρίου, ενώ στις 12 του ίδιου μήνα παρουσιάσαμε στην αίθουσα
αυτή το βιβλίο των Γιάννη Παρασκευόπουλου και τάθη Σαξίδη “Σι θα πούμε
στον σύντροφο τάλιν;”. Για το βιβλίο μίλησαν ο διευθυντής του Αθηναϊκού –
Μακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων κ. Μπάμπης Γιαννακίδης, ο επίκουρος
καθηγητής Πανεπιστημίου κ. τράτος Δορδανάς και ο ομιλών.»
Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα του 2015 ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης στάθηκε
ιδιαίτερα στην Γιορτή των Γραμμάτων, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8
Υεβρουαρίου στο κινηματοθέατρο “Άνετον”. την εκδήλωση αυτή, εκτός από τη
βράβευση των αριστούχων μαθητών και της υποτροφίας από το Ίδρυμα “Νικ. Φ.
Καστανίδης”, που δόθηκε σε αριστούχο φοιτητή, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα,
για την πολύτιμη και διαχρονική του προσφορά προς το σωματείο “Παναγία
ουμελά” και τον Ποντιακό Ελληνισμό αλλά και προς την Παιδεία γενικότερα,
στον επίτιμο λυκειάρχη και φιλόλογο κ. Δημήτρη Νικοπολιτίδη, συνεργάτη επί
δεκαετίες της “Ποντιακής Εστίας”. Αναφέρθηκε, επίσης, στη ετήσια τακτική
γενική συνέλευση του σωματείου, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου κατά
την οποία έγινε και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και στη συμμετοχή του
σωματείου μας στην εκδήλωση για τη Γενοκτονία που διοργανώθηκε στις 19
Μαΐου στη Βέροια από τον Μορφωτικό ύλλογο “Καλλιθέα” με τον ίδιο ως
ομιλητή. Να σημειώσουμε πως μετά το πέρας της εκδήλωσης ο σύλλογος της
Βέροιας ανακήρυξε ως επίτιμο πρόεδρό του το κ. Σανιμανίδη για τη διαχρονική
του προσφορά στον Ποντιακό Ελληνισμό.
«Η πάνσεπτος και θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας ουμελά “κατήλθε” από
τον θρόνο της στα υψώματα του Βερμίου στις 18 Απριλίου και “συνάντησε” στις
έρρες τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
258

Ποντιακή Εστία
Βαρθολομαίο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου. Πιστό δε αντίγραφο της Εικόνας, για μόνιμη προσκυνηματική
παραμονή, παραδόθηκε με την δέουσα επισημότητα και υπό την αιγίδα του
δήμου Ζηρού, το άββατο 6 Ιουνίου στη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας. Επίσης
την ευλογία της Εικόνας της Παναγίας ουμελά ευτύχησαν να έχουν και οι
κάτοικοι της Νίκαιας, το άββατο 12 Ιουνίου στο πλαίσιο των επετειακών
εκδηλώσεων της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού. Ακόμα η εικόνα
“επισκέφτηκε” και παρέμεινε από τις 5 ως τις 10 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό των
αγίων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κολωνό της Αθήνας.
Παρομοίως και οι κάτοικοι του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής όπου η Εικόνα
παρέμεινε από τις 18 ως τις 23 Οκτωβρίου. Και στη Μυρτιά Σριχωνίδος έφτασε η
Φάρη και η ευλογία της, στην Ιερή Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου όπου παρέμεινε
για προσκύνηση από τις 6 ως τις 10 Νοεμβρίου 2015».
Μια σημαντική προσωπικότητα του διεθνούς κινήματος της ειρήνης,
υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης του 2012, ο τούρκος διανοούμενος και
υπέρμαχος της ελευθερίας του τύπου και της έκφρασης, ο εκδότης και συγγραφέας
και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. Ραγκίμπ Ζαράκολου
επισκέφτηκε τα γραφεία του σωματείου μας στις 27 Απριλίου. Ο κ. Ζαράκολου
είναι υπέρμαχος της αναγνώρισης των γενοκτονιών που διέπραξε οι Νεότουρκοι
σε βάρος των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων.
«συζητήσαμε τρόπους συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση και
διεθνοποίηση του ζητήματος της αναγνώρισης της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού», είπε ο κ. Σανιμανίδης.
«Παρουσία του Τπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Σόσκα, του Τφυπουργού
Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη, των βουλευτών κ.κ. Κώστα Γκιουλέκα και
Γιώργου Βεσυρόπουλου, του ευρωβουλευτή κ. Νότη Μαριά, της
αντιπεριφερειάρχη κας. Βούλας Πατουλίδου και του συμπατριώτη μας αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου τρατού κ. Βασίλειου Σελλίδη παραγματοποιήθηκε η
1603η πανηγυρική εκδήλωση για τον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία ουμελά.
τις εκδηλώσεις τιμήθηκε με απονομή του Φρυσού ταυρού της ουμελιώτισσας
ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Φαρίλαος
Σαλιαδώρος και με απονομή πλακέτας ο αρχηγός ΓΕ κ. Βασίλειος Σελλίδης»,
ανέφερε ο πρόεδρος του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου.
Σο 17ο υναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών υλλόγων πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία από τις 16 ως τις 19 Ιουλίου με τη συμμετοχή περισσοτέρων από
εφτακοσίων εκπροσώπων ποντιακών συλλόγων, εκπροσώπων ομοσπονδιών και
νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Σο υναπάντημα δεν είναι μόνο ένα
προσκύνημα στην εικόνα της Παναγίας ουμελά. Εκφράζει την ιστορία, τις
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παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, κρατάει ζωντανή την ψυχή του Πόντου. Οι νέοι
Έλληνες ποντιακής καταγωγής, αδιάσπαστο κομμάτι του σύμπαντος ελληνισμού,
δίνουν βροντερό “παρών”, υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες ενός
τρισχιλιόχρονου πολιτισμού, συσπειρωμένοι γύρω από τη σεπτή εικόνα της
Παναγίας ουμελά, το ωματείο και το Ιερό Προσκύνημα “Παναγία ουμελά”,
δίνουν το μήνυμα ότι πήραν τη σκυτάλη και συνεχίζουν. Εμείς ως διοικητικό
συμβούλιο τους στηρίζουμε, τους συμβουλεύουμε και τους ευχόμαστε, σε μια
δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, να αποφύγουν τα δικά μας λάθη και να τα
καταφέρουν καλύτερα από εμάς. λα αυτά, οι εκδηλώσεις, οι εισηγήσεις, οι
δράσεις, αποτελούν έναν οργασμό πολιτισμού που κρατάει όρθια αυτά που εμείς,

Η κα Αθηνά Παπαδάκη στο βήμα της Γενικής υνέλευσης εκπροσωπώντας τους
νεολαίους από το υναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών υλλόγων. Αριστερά
διακρίνονται ο π. Νεκτάριος Φαλετζής και ο ταμίας του σωματείου κ. Κωνσταντίνος
Λειβαδόπουλος

ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής, θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανά. Οι νέοι και
οι νέες του υναπαντήματος, ωστόσο, δεν κινούνται με βάση μόνον το παρελθόν,
υπάρχει δέσιμο με το σήμερα και με το αύριο το δικό τους και του τόπου. Οι νέοι
από όλη την Ελλάδα αλλά και από τη διασπορά, οι νέοι από τον οργανωμένο
ποντιακό χώρο προχωράνε μπροστά έχοντας στο μυαλό τους την ιστορία, τις
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου», είπε ο κ. Σανιμανίδης. το 17ο
υναπάντημα εκτός από τις εισηγήσεις, την πλειονότητα των οποίων ανέλαβαν
πλέον και πραγματοποιούν οι νεολαίοι, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε και
τίμησε τον κ. Ιβάν αββίδη, έναν εξέχοντα Έλληνα ποντιακής καταγωγής που
αγωνίζεται για την ενότητα του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού, με απονομή
τιμητικής πλακέτας.
«Σο σωματείο μας πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εκδήλωση εκθέτοντας τα έργα
των ζωγράφων – που συμμετείχαν, πέρσι τον Ιούνιο, στο 23ο Διεθνές υμπόσιο
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Ζωγραφικής, στις εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά»,
στην Καστανιά Ημαθίας - στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο της έκθεσης «Η Παναγία ουμελά ευλογεί την τέχνη». Η έκθεση
οργανώθηκε από το σωματείο μας υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης και
διήρκεσε από τις 18 επτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, ενώ στις
δραστηριότητές μας πρέπει να συναριθμήσουμε και τη φιλοξενία στο “υνέδριο
των Κατηχητικών χολείων της Εκκλησίας της Ελλάδος” από 25 ως 28
Αυγούστου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμου και τη συμμετοχή πολλών ιεραρχών.», επισήμανε ο κ. Σανιμανίδης.
Ψς τελευταίες δραστηριότητες ανέφερε τη Φριστουγεννιάτικη εκδήλωση που
πραγματοποίησε το σωματείο “Παναγία ουμελά”», το άββατο, 19 Δεκεμβρίου
2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων “Υίλων Κτενίδης” εν όψει των γιορτών των
Φριστουγέννων, τη μεταφορά του ταυρού του αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του
Μεγαλοκομνηνού και τη Γιορτή των Γραμμάτων στην Πτολεμαΐδα.

Οικονομικός Απολογισμός
Απολογισμό του ταμείου - αφού προηγουμένως είχε μοιραστεί και εντύπως
προς τους παρόντες στη γενική συνέλευση για να παρακολουθούν τα ποσά των
εσόδων και εξόδων – έκανε ο απερχόμενος ταμίας κ. Κωνσταντίνος
Λειβαδόπουλος τη συνέχεια αναγνώστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής,
σύμφωνα με τον έλεγχο της οποίας «όλες οι δαπάνες και οι πληρωμές έγιναν
κανονικά» και ότι «όλα τα παραστατικά και οι πληροφορίες αναγράφονται στα
πρακτικά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Η εξελεγκτική επιτροπή
πρότεινε στη γενική συνέλευση την απαλλαγή ευθυνών του διοικητικού
συμβουλίου, την οποία το σώμα ψήφισε ομόφωνα. Ακολούθησε η κατάθεση
προτάσεων και η γενική συνέλευση έληξε με την εκλογή εφορευτικής επιτροπής
και τη διενέργεια της ψηφοφορίας.

Σο νέο Διοικητικό υμβούλιο
Σην Σετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, στα γραφεία του σωματείου «Παναγία
ουμελά» συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από
τις εκλογές της 28 Υεβρουαρίου 2016. Η σύνθεσή του έχει ως εξής: πρόεδρος
Γεώργιος Σανιμανίδης, αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, γενικός
γραμματέας Ιωάννης Βιόπουλος, ειδικός γραμματέας Αθηνά Παπαδάκη, ταμίας
Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος, έφορος μονής Παντελής Ανθρακόπουλος,
σύμβουλος δημοσίων νσχέσεων Δέσποινα Φουζανά, σύμβουλος λαογραφικών
εκδηλώσεων Αναστάσιος Σσακιρίδης και οφία Καραγιαννοπούλου, Δανάη
Σσαπικίδου και Φαράλαμπος Ναθαναηλίδης μέλη.
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τον ετήσιο χορό της Υιλοπτώχου Αδελφότητας Ιμεραίων
τιμήθηκε ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης
Σου τάθη Σαξίδη

Α

πό την εποχή του αείμνηστου Υίλωνα Κτενίδη ο ετήσιος χορός της
Υιλοπτώχου Αδελφότητας Ιμεραίων αποτελούσε κοσμικό γεγονός για τη
Θεσσαλονίκη και το Πανόραμα ειδικότερα. Ο απόηχος και η αίγλη, η
κοσμοπολίτικη αύρα και η ατμόσφαιρα των σαλονιών των αστών κατοίκων της
Σραπεζούντος των αρχών του 20ου αιώνα επιβίωνε όχι μόνον ως ανάμνηση αλλά
και ως τρόπος ζωής μισόν αιώνα αργότερα. Βλέπετε, τα ξενιτεμένα τέκνα της
ευάνδρου, πλην αγόνου, Ίμερας με την αξιοσύνη, την ευφυΐα και την εργατικότητά
τους αναδεικνύονταν σε μεγάλους εμπόρους, επιχειρηματίες και επιστήμονες,

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης,
πλαισιωμένος από τον δήμαρχο Πυλαίας - Φορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καΐτεζίδη, τον
πρόεδρο Κωνσταντίνο Λειβαδόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου του
συλλόγου Ιμεραίων.

κατακτώντας επίζηλες θέσεις στην ελίτ της πρωτεύουσας των Μεγαλοκομνηνών.
Κλασικές είναι οι φωτογραφίες από τους σχετικούς χορούς, δημοσιευμένες
στην «Ποντιακή Εστία» της εποχής εκείνης με τον Υίλωνα Κτενίδη ντυμένο σικ,
με φράκο και ημίψηλο, αλλά και τη σύζυγό του με άψογη τουαλέτα, να χορεύουν
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βαλς. Και βεβαίως οι χοροεσπερίδες εκείνες, όπως και οι μετέπειτα, εκτός από
ποντιακούς χορούς υπό τον ήχο της γλυκόλαλης λύρας είχαν και «ευρωπαϊκούς».
Πιστοί, λοιπόν, στις παραδόσεις και τις παρακαταθήκες των προγόνων τους οι
διοικούντες την Υιλόπτωχο Αδελφότητα Ιμεραίων οργάνωσαν την Πέμπτη 24
Μαρτίου 2016 στο Ξενοδοχείο «ΑΣΕΡΙΑ», στο Πανόραμα τον ετήσιο χορό
του σωματείου τους. Η ευρύχωρη αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν ασφυκτικά
γεμάτη από μέλη και φίλους του σωματείου που διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Σο καλλιτεχνικό πρόγραμμα «άνοιξε» η χορωδία της Αδελφότητας ερμηνεύοντας
τραγούδια από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Σο ποντιακό μουσικό πρόγραμμα
κάλυψε ο εκλεκτός διάκονος της ποντιακής μούσας Γιώργος Πουλαντζακλής,
συνοδευόμενος από την εξαίσια φωνή της Μελίνας Φατζηκαμάνου, ενώ υπήρχε και
λαϊκό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του οποίου ξεδίπλωσε με ιδιαίτερη επιτυχία
το ταλέντο του στο τραγούδι ο πρόεδρος της Αδελφότητος κ. Κώστας
Λειβαδόπουλος.
την εκδήλωση βραβεύτηκε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά»
κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, Ιμεραίος την καταγωγή, για τη σημαντική του πορεία
και το έργο που έχει προσφέρει στα κοινά του Δήμου Θεσσαλονίκης ως
αντιδήμαρχος επί σειρά ετών, την τεράστια προσφορά του ως Διευθυντής στο
ΕΤ Θέρμης και για τα εικοσάχρονα της προσφοράς του στο σωματείο «Παναγία
ουμελά» αλλά και γενικότερα στην Ποντιακή Ιδέα.
Ανάμεσα στους επισήμους που παραβρέθηκαν στο χορό ήταν ο δήμαρχος
Πυλαίας - Φορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καΐτεζίδης, ο πρώην πρόεδρος ΠΟΠ κ.
Φαράλαμπος Αποστολίδης, ο τέως πρόεδρος της ΠΟΕ καθηγητής κ.
Επαμεινώνδας Υαχαντίδης, ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠ κ. τέφανος
Σανιμανίδης, ο πρώην διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Καρατάσσιος, η Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας κα Ανατολή Κωνσταντινίδου, η πρόεδρος
του Δημοτικού υμβουλίου Θέρμης κ. Αθηνά Παπαδάκη, η διευθύντρια του
Κέντρου Τγείας Θέρμης κ. οφία Καραγιαννοπούλου – Κόγιου, καθώς επίσης και
σύσσωμα τα Διοικητικά υμβούλια της Υιλοπτώχου Αδελφότητας Ιμεραίων και
της «Παναγίας ουμελά».
Έντονη και αθρόα ήταν και η παρουσία της νεολαίας μας από πολλά παιδιά
του υναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών υλλόγων που κάθε Ιούλιο
πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής της ουμελιώτισσας στα
υψώματα του Βερμίου. Οι νεολαίοι με τη ζωντάνια και τις χορευτικές τους
ικανότητες έδωσαν μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.
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Επιστημονική Ημερίδα για την τεκμηρίωση της Γενοκτονίας
διοργάνωσε η ΠΟΠ
Σου τάθη Σαξίδη

Η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών ωματείων διοργάνωσε, την
Κυριακή 21 Υεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα «Αριστοτέλης» του
ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οι
γενοκτονίες των χριστιανικών λαών της Ανατολής (1875 - 1923) και η διαχείριση
της μνήμης τους».
την ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις: «Από τον Αβδούλ
Φαμίτ Β΄ στους Νεότουρκους και στον Ατατούρκ: Η αναζήτηση της τουρκικής

Η πρόεδρος της ΠΟΠ Φρ. αχινίδου, ο Βλάσης Αγτζίδης, η Π. ΠερράκηΝάσκου και ο π. φέτας στην ημερίδα
ταυτότητας και οι επιπτώσεις στους χριστιανικούς πληθυσμούς» με εισηγητή τον
πυρίδωνα φέτα, Αναπληρωτή Καθηγητή Βαλκανικής Ιστορίας Α.Π.Θ.,
«Φρήσεις και καταχρήσεις της Γενοκτονίας» από τον Βλάση Αγτζίδη, Διδάκτορα
ύγχρονης Ιστορίας, «Οι μειονότητες στα Βαλκάνια στις αρχές του 20ου αιώνα και
η τουρκική ιστοριογραφία» από τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Νεότερης και ύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ., «Οι διωγμοί του 1914 και η πρώτη
απόπειρα ανταλλαγής των πληθυσμών» από τον Ιωάννη Μουρέλο, Καθηγητή
ύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Α.Π.Θ., «Γενοκτονία η μοιραία συνέπεια ενός
πολέμου;» από τον Άγγελο υρίγο, Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου
Παντείου Πανεπιστημίου, «Σο έγκλημα της Γενοκτονίας στο Διεθνές Δίκαιο και η
Εθνοκάθαρση» από τον Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Μόνιμο Λέκτορα Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου Νομικής χολής Α.Π.Θ., «Η συλλογική μνήμη στυλοβάτης της
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ιστορικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής» από την Κυριακή Σεκτονίδου,
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών χέσεων και
Αναπτυξιακής υνεργασίας του Τπουργείου Εξωτερικών. Σον συντονισμό είχε η
καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Παρούλα Περράκη - Νάσκου, η οποία παρουσίασε
και τα συμπεράσματα της ημερίδας.
Μεστός ο λόγος των επιστημόνων, μακριά από τη στείρα και άγονη
συνθηματολογία, ψύχραιμος, τεκμηριωμένος με ιστορικά και νομικά

Η συμμετοχή της νεολαίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία

επιχειρήματα, έδειξε τον τρόπο της διεθνοποίησης και της διεκδίκησης της
αναγνώρισης της Γενοκτονίας που υπέστησαν οι πρόγονοί μας. Ενός καθολικού
αιτήματος του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού, το οποίο δυστυχώς εδώ και
μια εικοσιπενταετία «εξαντλείται», κυρίως, σε συγκεντρώσεις, πορείες και
διαδηλώσεις στις 19 Μαΐου, και ύστερα «φτου κι απ’ την αρχή».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών ωματείων έχει να παρουσιάσει έργο
και εμπειρία σαράντα πέντε ετών στα ζητήματα που αφορούν τον Ποντιακό
Ελληνισμό. Άλλωστε στην πίεση που άσκησαν στην Πολιτεία τα Διοικητικά της
υμβούλια και τα ωματεία που την συναποτελούσαν οφείλεται η ψήφιση του
νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 24/2/1994 που καθιέρωνε την 19η
Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι
αγώνες της στο ζήτημα αυτό, καθώς και σε αυτό της αποκατάστασης των
νεοπροσφύγων αδελφών μας από τις χώρες της πρώην οβιετικής Ένωσης την
κρίσιμη περίοδο 1988 - 2002 – όταν πολλοί από τους νεόκοπους ταγούς των
ποντιακών θεμάτων ήταν παντελώς απόντες – είναι παροιμιώδεις. Αποτέλεσμα
αυτής της συσσωρευμένης γνώσης των ανθρώπων της ΠΟΠ αποτελεί και η
συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία με τις τεκμηριωμένες ιστορικά αλλά και πολιτικά
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εισηγήσεις, δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο στον αγώνα για την διεθνοποίηση και
την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του
Πόντου από τους νεότουρκους και τους κεμαλιστές, την περίοδο 1914-1923.
Σα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις ανωτέρω εισηγήσεις και
διατυπώθηκαν με μορφή ψηφίσματος έχουν ως εξής:
τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διαπράχθηκε το έγκλημα της
Γενοκτονίας σε βάρος των Ελλήνων της αλλά και των άλλων χριστιανικών λαών Αρμενίων, Ασσυρίων – αφού οι Νεότουρκοι αρχικά και οι Κεμαλιστές στη

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την αίθουσα και παρακολούθησε με προσοχή τις
εισηγήσεις
συνέχεια προσχεδιασμένα, προγραμματισμένα, συστηματικά και
μεθοδευμένα εξόντωσαν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τους, αναγκάζοντας τους
επιζήσαντες να εκριζωθούν από τις προαιώνιες πατρογονικές τους εστίες. Σο
γεγονός αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα ίδια τραγικά γεγονότα της περιόδου
1914 – 1923 και τεκμηριώνεται με νομικά επιχειρήματα. Σο θέμα αυτό, εξάλλου,
έχει κριθεί και από τη Βουλή των Ελλήνων με τον νόμο 2193 της 7/3/94
ομόφωνα ψηφισμένο 24 Υεβρουαρίου 1994 για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού και με τον νόμο 2645 του 1998 με τον οποίο θεσπίστηκε «Ημέρα
Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας».
Ο όρος Μικρασιατική Καταστροφή εμπεριέχει τη Γενοκτονία, την
εθνοκάθαρση, την καταστροφή των ελληνικών πολιτιστικών μνημείων στη
μικρασιατική γη καθώς και τη βίαιη αποκοπή του ελληνισμού από τις
πατρογονικές εστίες. Με τη γνώση των ιστορικών γεγονότων και όχι με τον
εξωραϊσμό τους μπορεί να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά γεγονότα.
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Σα πανεπιστήμια της Ελλάδας και ιδίως της Θεσσαλονίκης, της μητρόπολης του
προσφυγικού ελληνισμού, καλούνται να θεσπίσουν, σε συνεργασία με το
Τπουργείο Παιδείας, έδρες μελέτης του πολιτισμού των Ελλήνων της καθ’ ημάς

Ο καθηγητής πυρίδων φέτας

Ανατολής και των συνθηκών γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Οι νέοι
επιστήμονες που θα προκύψουν από τις έδρες αυτές θα συγκροτήσουν ένα
παγκόσμιο δίκτυο για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας.
Να σημειωθεί πως η τεράστια αίθουσα «Αριστοτέλης» του ξενοδοχείου
Μακεδονία Παλλάς ήταν σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας ασφυκτικά γεμάτη –
πάνω από οχτακόσιοι άνθρωποι την παρακολούθησαν – ενώ αξιοσημείωτο είναι
και το γεγονός της παρουσίας πάρα πολλών νέων παιδιών που διψούν για τέτοιου
είδους εκδηλώσεις. το πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση
φωτογραφίας της Θωμαΐδος Κιζιρίδου, με θέμα «Εκκλησίες της Σραπεζούντας»,
ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο δημοφιλής παρουσιαστής της εκπομπής
World Party, άκης Σανιμανίδης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως «Έπρεπε να
πάω στην Παναγία ουμελά και στην Ίμερα του Πόντου, για να δω το σπίτι που
γεννήθηκε ο παππούς μου, για να αναγνωρίσω τις ρίζες μου. Αν γνωρίσουμε όλοι
τι πέρασαν οι παππούδες μας και από πού ερχόμαστε, τότε θα ζούμε καλύτερα».
Ευελπιστούμε πως σύντομα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ποντιακών ωματείων τα πρακτικά της εξαιρετικής αυτής ημερίδας
για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σημαντικές εισηγήσεις τόσο οι ερευνητές
αλλά και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα αυτά.
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Οι Προσκυνηταί και οι Αιχμάλωτοι1
(Εξ αφηγήσεως του αναδόχου μου Φ" Γεωργίου Κ. Οικονομίδου)
Σου + Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη — Κάνι

Οι

πατέρες ημών πόθον μέγαν είχον να προτάσσουν του ονόματος
αυτών τον τίτλον του Φατζή, μεταβαίνοντες προς προσκύνησιν των
ιερών τόπων, όπου ό Θείος Λόγος ένηνθρώπισεν, έσταυρώθη και
ανέστη. Καίτοι δε τα μέσα της συγκοινωνίας ήσαν επίμοχθα καί κινδυνώδη, κατά
ξηράν μεν δια το μήκος της οδού και τον φόβον
των ληστών και το δύσκολον της καθ’ εκάστην
εσπέραν καταλύσεως εις ξένα καί αλλόθρησκα
μέρη, άλλα και κατά θάλασσαν έπισφαλή και
επικίνδυνα, έν τούτοις το ζωηρόν θρησκευτικόν
αίσθημα τα πάντα παρέβλεπε και χρήμα και
κόπους και μόχθους, αρκεί ο προσκυνητής να
ηξιούτο να πατήςη εκεί τον πόδα, όπου επάτησε
και ο Θεάνθρωπος.
Η 15η Υεβρουαρίου του 1822 εύρεν
ανάστατον την Αργυρόπολιν. Δώδεκα οικογένειαι
εξ αυτής και των περιχώρων είχον την φροντίδα
της
προετοιμασίας,
διότι
έμελλον
να
αναχωρήσωσιν εις την προσκύνησιν του Αεν –
Ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης
Σαφί’. Πολλοί οικογενειάρχαι μετά των συζυγών
και των μικροτέρων υιών και εγγόνων των. Ήσαν δε ούτοι 1) Δωρόθεος ηγούμενος
της μονής Φαλιναρά και θείος εκ πατρός του πολλού Μητροπολίτου
Θεοδοσιουπόλεως Παϊσίου Παπαγερασιμίδου εκ Πολλών Μανδρίων 2)
Οικονόμος Γεώργιος κρίβος 3) Θεοφύλακτος Φ" Υωτίου 4) Ιωάννης Μενευσές
5) Γεώργιος Σσιλφάς 6) Κωνσταντίνος υνοικάλης 7) Ιωάννης Διακοδημητρίου 8)
Ιωάννης Σαξίδης 9) Αθανάσιος Φ" Ιωάννου 10) Ελευθέριος Φ" Κωνσταντίνου εκ
Θέμπεδας 11) Απόστολος Γαβράς εξ Άτρας και 12) Δημήτριος Κουθούρης εκ
Μασούρας της Μουζένης.

Σο κείμενο είναι δημοσιευμένο στην «Ποντιακή Εστία», έτος 10ο, τεύχος 109 – 110,
Ιανουάριος – Υεβρουάριος 1959, σελ. 5078 – 5079. Κατά τη δακτυλογράφηση του
κειμένου από τον τάθη Σαξίδη δεν έγιναν παρά ελάχιστες αλλαγές. Αυτές συνίστανται
στην μετατροπή σε μονοτονική γραφή και στην επισήμανση της λέξης «πουσίντα» με τα
συμβατικά σύμβολα (σ, α) που διαφοροποιούν τους φθόγγους αυτούς στην προφορά της
ποντιακής διαλέκτου.

1
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Η αναχώρησις θα εγίνετο δια ξηράς και η επάνοδος δια θαλάσσης. θεν ίπποι
ενοικιάσθησαν, τρόφιμα ξηρά εις τσιρέκια, ξηρά ψωμία (κ. καντσία), λουκάνικα,
καβουρμάδες, πληγούρια, κορκότα, μακαρόνια, πουσίντα ετοιμάσθησαν,
καινουργή ενδύματα παρηγγέλθησαν και δύο τελήδες (σωματοφύλακες)
προσελήφθησαν προς φρούρησιν και συνοδείαν μέχρι της εβαστείας, όπου θα
αντηλλάσσοντο δι’ άλλων.
Εις τον μητροπολιτικόν ναόν του Αγίου Γεωργίου ετελέσθη αρχιερατική
λειτουργία υπό του μητροπολίτου ιλβέστρου του Β΄, του εκ Κλήτης, καθ’ ην
αφού μετέλαβον των αχράντων μυστηρίων έλαβαν την οδόν προς το κέντρον της
Μικράς Ασίας. Ψς είπον ανωτέρω εις έκαστον Νομόν οι σωματοφύλακες
αντηλλάσοντο, το ταξείδιον εγίνετο απροσκόπτως άνευ εμποδίου τινός και η χαρά
θρησκευτικής ευλαβείας έλαμπεν εις τα πρόσωπα όλων, διότι μετέβαινον εις την
γην της επαγγελίας, την οποίαν πας αληθής Φριστιανός ονειρεύεται και ποθεί.
Μόνον εις την Βηρυττόν όπου επεβιβάσθησαν επί μεγάλου ιστιοφόρου, όπως
φθάσωσιν εις την Ιόππην, ή ψυχή αυτών εταράχθη, καθ’ ότι επί του αυτού πλοίου
ήγοντο προς πώλησιν εις το σκλαβοπάζαρον της Ιερουσαλήμ 40 ομογενείς
αιχμάλωτοι εκ των νήσων του Αιγαίου Πελάγους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά
αλυσσοδεμένοι ως ανδράποδα. Οι θρήνοι, η δυστυχία, η πείνα, αι οιμωγαί των
γυναικών, οι κλαυθμηρισμοί των μικρών, αι υπό των φρουρών καταφερόμεναι
μαστιγώσεις και τα άλλα συμπαρομαρτούντα κακά έφερον τα δάκρυα εις τους
οφθαλμούς των ημετέρων ταξιδιωτών, τα όποια απέκρυπτον, διότι και αυτοί ήσαν
Έλληνες και πάσα έκδηλος συμπάθεια ήτο λίαν επικίνδυνος. Μόνον η ενίοτε
μυστικώς παρεχομένη εις αυτούς τροφή υπό των ημετέρων, ως άρτου, κρέατος και
άλλων εμετρίαζε κατά τι την δυστυχίαν των. Και η κατάστασις αύτη εξηκολούθησε
μέχρι της Ιερουσαλήμ, όπου και μετεφέρθησαν προς πώλησιν και εκείθεν θα
μετεφέροντο εις Μεσοποταμίαν μέχρι του Περσικού κόλπου.
Οι ημέτεροι από χαράς περιέπεσαν εις μελαγχολίαν, ότι αυτοί μεν ευρίσκοντο
εν ευτυχία, ελευθερία και έχαιρον τας αγίας ημέρας της Μεγάλης Σεσσαρακοστής
εν προσευχή και ψυχική θρησκευτική ανατάσει, ενώ οι αδελφοί των αιχμάλωτοι και
τυπτόμενοι εσύροντο εις τας οδούς της Ιερουσαλήμ κακουχούμενοι και
επικαλούμενοι τον λυτρωτήν θάνατον.
Ανέτειλεν η Μεγάλη ήμερα του Πάσχα, ότε προσήρχοντο πάντες και
ασπαζόμενοι την χείρα του Πατριάρχου ελάμβανον τα κόκκινα ωά. Προσήλθαν
λοιπόν και οι ημέτεροι και αφού επροσκύνησαν και έλαβον τα συνήθη ωά
προσεκλήθησαν οι άνδρες εις τα ιδιαίτερα δωμάτια του Πατριάρχου, όπου
προσελθών και ούτος τους ηυχήθη το «κατευόδιον», αλλ’ ήκουσαν και ταύτας τας
λέξεις: «Αγαπητοί Φριστιανοί, ενώ σήμερον εορτάζομεν τό “Φριστός Ανέστη”
γεγηθότες, άλλοι αδελφοί μας εις το Γεσίρ Παζαρίν ύποφέρουσι τα πάνδεινα.
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Δευτέρα προσκύνησις υμών, ως του Παναγίου Σάφου, θα είναι εάν συνενούντες τας
οικονομικάς υμών δυνάμεις σώσητε δια της εξαγοράς κανένα αδελφόν εκ της
αιχμαλωσίας, της πείνης και του αποχωρισμού της πατρίδος. Δώσατε την
ελευθερίαν εις τους αδελφούς ημών, υπέρ ων και αγωνίζονται και οι αδελφοί μας
εις τον Μοριάν».
Οι λόγοι του Μακαριωτάτου ηύρον απήχησιν εις τας καρδίας των
προσκυνητών εκείνων. Οι έχοντες έδωσαν, των μη εχόντων περιπλέον χρήμα. Αι
γυναίκες εξήγαγον και προσέφερον τα κοσμήματα
των, άτινα εκποιηθέντα συνεπλήρωσαν εν συνόλω
ποσόν 75 μαχμουτιέδων, ήτοι ποσόν 6000 περίπου
γροσίων, δι’ ων εύρον την ελευθερίαν 12 αιχμάλωτοι.
Δεν περιγράφεται η χαρά, τα δάκρυα, αι ευχαί, το
καταφίλημα των χειρών των ημετέρων υπό των
απελευθερωθέντων. Περιχαρείς τους παρέλαβον οι
σωτήρες των εις το πανδοχείον, όπου επεμελήθησαν
την λούσιν του σώματος των, την αλλαγήν των
ενδυμάτων εκ των ρακών, όπερ έφερον. Σο
ευχάριστον δε ήτο ότι το παράδειγμα των
Αργυροπολιτών εμιμήθησαν και άλλοι προσκυνηταί
και ούτως ουδείς αιχμάλωτος έμεινεν εις τας χείρας
των απίστων. τε δε μετ’ ολίγας ημέρας ήρξατο η Δημοσθένης Οικονομίδης
παλιννόστησις των προσκυνητών δια θαλάσσης,
απεφασίσθη και η μεταφορά και εγκατάστασις αυτών εις τα πέριξ της
Αργυρουπόλεως χωρία, αλλ’ ουδείς εκ των απελευθερωθέντων εδέχθη, διότι
επροτίμησαν εκ της Βηρυτού να εισέλθωσιν εις ελληνικόν ιστιοφόρον και να
επανέλθωσιν εις την γενέθλιον γην, όπου είχον προσφιλή πρόσωπα και τάφους
γονέων. Μόνον τον Οικονόμον Π΄΄ Γεώργιον κρίβον ηκολούθησεν ο εκ Φίου
ορφανός πατρός και μητρός Κοσμάς, υιοθετηθείς υπ’ αυτού και γενόμενος
γενάρχης των εν Αργυροπόλει Οικονομιδών, εξ ων και ο διδάσκαλος του Γένους
και συντάκτης του Λεξικού της Ελληνικής γλώσσης Δημοσθένης Ηλ.
Οικονομίδης1 και η αείμνηστος μήτηρ μου Κυπαρισσία.

.σ. Δημοσθένης Οικονομίδης (1858-1938) φιλόλογος και γλωσσολόγος. Διετέλεσε
καθηγητής της Μεγάλης του Γένους χολής, συντάκτης του Ιστορικού Λεξικού της
Ελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών (1914) και διευθυντής του Μεσαιωνικού
Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών.
1
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H αιχμαλωσία και το δράμα του Αλέξανδρου Τψηλάντη
και των συντρόφων του

Π

Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου

ολλοί λίγοι είναι εκείνοι που θυμούνται ότι η έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης άρχισε στις 24 Υεβρουαρίου 1821 από την πόλη του
Ιασίου της ηγεμονίας της Μολδαβίας με Αρχηγό τον Αλέξανδρο
Τψηλάντη ποντιακής καταγωγής. Πολλοί λιγότεροι είναι, όμως, εκείνοι που
γνωρίζουν την τύχη και την πολύχρονη
αιχμαλωσία του. Εκεί, στο Δραγατσάνι, στις 7
Ιουνίου 1821, παίχτηκε, βέβαια, η τελευταία πράξη
του δράματος των αγωνιστών της ελευθερίας, όχι
όμως και του Αλέξανδρου Τψηλάντη1 και των
συνοδών του. Σο δικό του δράμα θα συνεχιστεί για
επτά χρόνια, περίπου, πιο οδυνηρό στις
απάνθρωπες και ανθυγιεινές φυλακές της
αφιλόξενης Αυστρίας με την εντολή του
Καγκελαρίου Metternich και τη συναίνεση του
Σσάρου της Ρωσίας. Μέσα του, όμως, ο Αρχηγός
της Υιλικής Εταιρείας διατηρούσε ζωντανή την
ελπίδα να συνεχίσει τον αγώνα του για την
ελευθερία της πατρίδας του από την Πελοπόννησο
που τότε (Ιούνιος του 1821) έδειχνε να
εδραιώνεται. Έτσι, ήλπιζε την πραγματοποίηση
των ονείρων του για την πατρίδα του. Αφού
μάζεψε τα κομμάτια της καρδιάς και της
στρατιωτικής του αξιοπρέπειας μετά την ήττα του
Δραγατσανίου, κατευθύνθηκε στα σύνορα της
Ο Αλέξανδρος Τψηλάντης
Ρουμανίας. Τπολόγιζε να περάσει μέσα από την
σε σχεδίασμα που
Αυστρία με σκοπό να φτάσει στο Αμβούργο, όπως κυκλοφόρησε στη Βιέννη
του είχαν υποσχεθεί. Από εκεί θα μπορούσε να
μεταβεί στην Αμερική και στη συνέχεια στην Ελλάδα για να συνεχίσει τον αγώνα
υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας του.
.σ. Οι περισσότερες απεικονίσεις του Αλέξανδρου Τψηλάντη τον αναπαριστούν
λανθασμένα. Σον παρουσιάζουν, όπως και η ανωτέρω δημοσιευμένη καθώς και άλλες στα
σχολικά εγχειρίδια, με αποκομμένο το αριστερό του χέρι. την πραγματικότητα όμως του
έλειπε το δεξί, το οποίο είχε χάσει στη μάχη της Δρέσδης, 27 Αυγούστου 1813, κατά του
Ναπολέοντα. τάθης Σαξίδης.

1
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Η σύλληψη του Αλέξανδρου Τψηλάντη από τις Αυστριακές αρχές
Δεν είχαν όμως την ίδια αντίληψη και οι ηγεμόνες της Ιερής υμμαχίας. την
Ευρώπη, μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό του Βελγίου, επικρατούσε
επαναστατικό κλίμα στα ευρωπαϊκά κράτη και κανείς από τους ηγεμόνες δεν είχε
τη διάθεση να επιτρέψει οποιαδήποτε επαναστατική δραστηριότητα. Σην
οργάνωση και το συντονισμό αυτής της φροντίδας στην Ευρώπη οι ηγέτες των
κρατών την εμπιστεύθηκαν στον καγκελάριο της Αυστρίας Metternich. Αυτός
είναι ο μοιραίος άνθρωπος που έκρινε την τύχη της Ελλάδας. Σώρα του δινόταν η
μεγάλη ευκαιρία να εκδικηθεί, στο πρόσωπο του Αλέξανδρου Τψηλάντη, τον
Καποδίστρια για την εξαιρετική φήμη του πολιτικού που είχε αποκτήσει ως
υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Έτσι ο Metternich με τη συγκατάθεση και του
Σσάρου της Ρωσίας συνέλαβε στα Αυστριακά σύνορα τον Τψηλάντη και τη
συνοδεία του. Με αυστηρές διαταγές που εξέδωσε τους οδήγησε σε ένα παλιό
μεσαιωνικό χτίριο όπου θα έπρεπε να περάσουν για πολλά χρόνια υπό άθλιες
συνθήκες το υπόλοιπο της ζωής τους. Εκεί στα σύνορα της Αυστρίας έσβησαν τα
όνειρα και οι φιλοδοξίες του Τψηλάντη. Ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος
κυκλοφορίας μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις άθλιες φυλακές ήταν
περιορισμένος. Εκείνο, όμως, που τραυμάτισε περισσότερο την υπερηφάνειά του
ως στρατηγού του ρωσικού στρατού και ως γενναίου πολεμιστή που έφερε τα
δείγματα της ανδρείας του στο σώμα του ήταν η ταπείνωση που ένιωσε στα
σύνορα της Αυστρίας (στην πόλη Αrant). Εκεί υποχρεώθηκε από τις αρχές για
λόγους ασφαλείας να δεχθεί την έκδοση για αυτόν αλλά και για τους συνοδούς του
διαβατήρια με πλαστά ονόματα. Η έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην
περιοχή εκείνη εγκυμονούσε κινδύνους για τις αυστριακές αρχές, όταν θα
αναγνώριζαν τον μονόχειρα ήρωα τους από το Δραγατσάνι. Έτσι, ο γενναίος
εκείνος έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στρατού που πριν λίγα χρόνια
μαχόμενος κατά του Ναπολέοντος έχασε το δεξί του χέρι, τώρα θα ονομάζεται
Δημήτριος Παλαιογενείδης. Σο ίδιο συνέβη και με τους συνοδούς του, μεταξύ των
οποίων ήταν τα δύο αδέρφια του, ο Γεώργιος και ο Νικόλαος αλλά και τέσσερις
ακόμη συνεργάτες του. Τποχρεώθηκαν όλοι να τηρήσουν, ο ίδιος και οι συνοδοί
του, απόλυτη εχεμύθεια για τον τόπο διαμονής τους στους συγγενείς και τους
φίλους τους.
Άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές και ο ρόλος του
Καγκελαρίου Metternich.
Όστερα από κουραστική πορεία πολλών ημερών στους δρόμους της
Αυστροουγγαρίας μέσα από τα άγρια δάση των Καρπαθίων οι συλληφθέντες
μεταφέρθηκαν όλοι στον τόπο της εξορίας τους, σε ένα Μεσαιωνικό φρούριο του
Μουνκάτς. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί μέσα ήταν άθλιες με την υγειονομική
περίθαλψη ανύπαρκτη και με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή βλάβη η υγεία του
272

Ποντιακή Εστία
που θα συντομέψει και το χρόνο της ζωής του. Αλλά και η διατροφή τους ήταν
ακατάλληλη και ελλιπής. Πολλές φορές χρειάστηκε o Τψηλάντης από εκεί μέσα με
έγγραφά του να ζητήσει από τον Metternich και τον Σσάρο της Ρωσίας τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του αλλά και των άλλων φυλακισμένων, χωρίς
να εισακουστεί.
Μεταξύ των άλλων δεινών των κρατουμένων ήρθε και η δήμευση της
οικογενειακής περιουσίας του Τψηλάντη παρά τις παρακλήσεις της μητέρας του η

Σο μεσαιωνικό φρούριο του Μουνκάτς όπου φυλακίστηκε κάτω από
άθλιες συνθήκες ο εθνεγέρτης Αλέξανδρος Τψηλάντης.
οποία με επιστολή της προς τον Σσάρο ζητούσε την άρση της διαταγής εκείνης (8
Οκτωβρίου 1821). Σην άνοιξη του 1822 σε ένα γράμμα του προς τον Σσάρο της
Ρωσίας ο Τψηλάντης, απευθυνόμενος στα φιλάνθρωπα συναισθήματά του, ζητούσε
συγγνώμη για την επαναστατική του δραστηριότητα. Εξηγούσε, ακόμη, στην
επιστολή του τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στην ενέργεια αυτή, που ήταν η
αγάπη και η αφοσίωσή του προς την πατρίδα του την Ελλάδα.
Δήμευση της περιουσίας του και οι δαπάνες διαβίωσης
ε λίγο καιρό ύστερα από την εγκατάστασή τους άλλο ένα τραύμα ήρθε να
ματώσει την καρδιά του γενναίου αξιωματικού. Οι Αυστριακές αρχές του
επέβαλαν να μεριμνήσει και για την αντιμετώπιση των εξόδων της διατροφής των
συγκρατουμένων του κατά το διάστημα της παραμονής τους στις φυλακές.
Τποχρεώθηκε, τότε, η μητέρα του να στέλνει για τα έξοδα της διαβίωσής τους
χρήματα από την υπόλοιπη περιουσία που μετά τη δήμευση της είχε απομείνει.
υγκινητική είναι η επιστολή που έστειλε ο Τψηλάντης στην μητέρα του με την
οποία εκφράζει τα αγνά συναισθήματα αγάπης και συμπαράστασης για τη
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δύσκολη θέση της και την παρηγορεί για τη δεινή θέση που βρέθηκε η ίδια και τα
παιδιά της. Αλλά και η μητέρα του δεν λησμόνησε ποτέ τα παιδιά της για τα
οποία ένιωθε απέραντη αγάπη και στοργή. ε μία επιστολή που έστειλε η μητέρα
του Ελισάβετ στις 16 Ιουλίου 1822 εκδηλώνεται ο πλούτος των συναισθημάτων
της αγάπης και της αφοσίωσης που ένιωθε για αυτά. «Πολυαγαπημένα μου παιδιά
Αλέξανδρε, Γεώργιε και Νικόλαε. ας αγκαλιάζω μητρικά και σας δίνω την ευχή
μου μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου. Σα τρυφερά σας γράμματα της 22ας
και 25ης Αυγούστου τα πήρα μαζί πριν από τέσσερις μέρες και έτσι ηρέμησε η
αναστατωμένη μου καρδιά με την διαβεβαίωση της τόσο ποθητής μου υγείας σας.
»Η Μητέρα σας Ελισάβετ Τψηλάντη»
Φειμώνας του 1822
Κοντά στα άλλα ήρθε να προστεθεί στον Αλέξανδρο και η θλίψη από την
αυστηρή κριτική που γίνεται από τους συντρόφους του για το δραματικό τέλος της
Επανάστασης. Ακόμη και τα ίδια του τα αδέρφια
του καταλογίζουν τεράστιες ευθύνες και πολλά
λάθη, κυρίως λάθη τακτικής, τα οποία τους
οδήγησαν στη ατυχή κατάληξη του αγώνα και
την τραγική συνέπεια της φυλάκισης. Εκείνος
ποτέ δεν αρνήθηκε την ευθύνη που είχε για τις
λανθασμένες κινήσεις του κατά την έναρξη του
αγώνα. Προσπαθούσε όμως να τους ενθαρρύνει
στη δύσκολη θέση που βρίσκονται.
Η κριτική που του έγινε ήταν σκληρή. Σου
καταλόγισαν ευθύνες μεγάλης καθυστέρησης στις
ενέργειές τους, την έλλειψη πολεμικής πείρας και
της απαραίτητης προετοιμασίας και τακτικής.
Η Ελισάβετ Τψηλάντη
Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην
μητέρα του Εθνεγέρτη
προδοσία που έγινε από τον άββα και τον
Βλαδιμηρέσκου. Σραγικό λάθος θεωρήθηκε η παραπλάνηση των Ελλήνων στη
διακήρυξη με την αναφορά υποτιθέμενης μεγάλης δύναμης που θα βοηθούσε τον
αγώνα της Επανάστασης. το τέλος ο Τψηλάντης παρουσίασε όλη τη διπλωματική
αλληλογραφία που είχε με τους ηγεμόνες μαζί του για να πληροφορηθούν όλοι τις
ενέργειες που έκανε. Και το μαρτύριο όλων συνεχίστηκε.
Ο Τψηλάντης απορρίπτει τις προσπάθειες απόδρασης
Ιδιαίτερα συγκινητική και υπερήφανη για την καταγωγή του Αλέξανδρου
Τψηλάντη είναι η συμπεριφορά του να απορρίψει τις προτάσεις δραπέτευσης από
τις φυλακές. Σου προτάθηκε δυο φορές παροχή βοήθειας για απόδραση από τη
φυλακή. Η πρώτη έγινε από έναν οικογενειακό του φίλο, τον ούγγρο ευγενή
Σσακόφσκυ. Απορρίφθηκε αμέσως, γιατί δεν ήθελε να εγκαταλείψει πίσω τα δυο
του αδέλφια και τους συντρόφους τους. Ακολουθεί και δεύτερη προσπάθεια αυτήν
την φορά από τον ιδρυτή της Υιλικής Εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθο, με εντολή
του αδερφού του Δημήτριου Τψηλάντη. Αλλά και αυτή απορρίπτεται. Με αυστηρό
ύφος παράγγειλε στον Ξάνθο να φύγει αμέσως. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να
δραπετεύσει εκείνος και να παραμείνουν οι υπόλοιποι έγκλειστοι στις φυλακές.
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Σο τέλος της ζωής του και η τελευταία επιθυμία του
Ο Αλέξανδρος Τψηλάντης παρέμεινε στις φυλακές μαζί με τους συντρόφους
του μέχρι το τέλος του 1827. Απελευθερώθηκε ύστερα από επιστολές της μητέρας
του και με τη μεσολάβηση του Σσάρου Νικολάου του Α΄. Λίγους μόνο μήνες
έζησε στη Βιέννη μετά την αποφυλάκισή του. Σα προβλήματα της υγείας του ήταν
μη αναστρέψιμα. Σο άσθμα που είχε εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της φυλάκισής
του γρήγορα επιδεινώθηκε και τον οδήγησε στον τάφο στις 31 Ιανουαρίου 1828,
σε ηλικία μόλις 37 ετών. Πρόλαβε, όμως, να μάθει ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας
κατέρχεται στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα ως ο πρώτος Κυβερνήτης της χώρας.
Λίγο πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της αθανασίας οι τελευταίες φράσεις
του στο ξενοδοχείο που κατέληξε ήταν: «Να στείλετε, τουλάχιστον, την καρδιά
μου στην Ελλάδα. Ανήκε πάντοτε εις την πατρίδα μου και επιθυμία μου να
αποδοθεί εις το ελεύθερον χώμα της.» Η επιθυμία του αγνού ήρωα εκτελέστηκε. Η
καρδιά του βαλσαμώθηκε μετά το θάνατό του στη Βιέννη το 1828, μαζί με την
καρδιά του αδελφού του Γεωργίου Τψηλάντη. Η σύζυγος του Γεωργίου, Μαρία,
ίδρυσε το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Αθήνα και εκεί στον Ιερό Ναό
των Σαξιαρχών μετέφερε στις 27 Νοεμβρίου 1859 και εναπέθεσε τις δύο καρδιές
όπου παραμένουν μέχρι σήμερα. Σα δε οστά του ύστερα από πολλές
περιπλανήσεις στις 20 Οκτωβρίου 1964 εναποτέθηκαν εντός ληκύθου και
τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο του ναού των Παμμεγίστων Σαξιαρχών στο
πεδίον του Άρεως.
Η «Παναγία ουμελά» τίμησε τον Αλέξανδρο Τψηλάντη
Σο σωματείο και το Ιερό Προσκύνημα «Παναγία ουμελά» τίμησαν με τον
δικό τους τρόπο το γενναίο τέκνο του Πόντου. Με πρωτοβουλία των προέδρων
του σωματείου κ. Γεωργίου Σανιμανίδη και του σεβασμιότατου μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος την 15η Αύγουστου 2013
μεταφέρθηκαν τα ιερά κειμήλια του έθνους, οι καρδιές των δύο αδερφών από την
Αθήνα με τον εκπρόσωπο του ιδρύματος του Ορφανοτροφείου κ. Θεμιστοκλή
οφούλη στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας ουμελά. Εκεί υπό τα έκθαμβα
βλέμματα των τοπικών αρχών, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και των
προσκυνητών παρασημοφορήθηκε ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, μετά
θάνατον, με τον Φρυσό ταυρό της ουμελιώτισσας. το Ιερό Προσκύνημα της
«Παναγίας ουμελά» υπάρχει η προτομή του στην οποία κάθε χρόνο γίνεται
Αρχιερατικό Μνημόσυνο και ακολουθεί κατάθεση στεφανιών από τις πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές και τους ποντιακούς συλλόγους.
ήμερα, όλοι οι Έλληνες κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ μπροστά στα ιερά
λείψανά τους και ευχόμαστε στο Θεό η ιερή τους μνήμη να παραμείνει ζωντανή
στις καρδιές μας.
Βιβλιογραφία
1.Αλέξανδρος Τψηλάντης, του Πολυχρόνη Ένεπεκίδη, εκδ. Παπαζήση
2.τα βήματα του Ιερού Λόχου, του Γεωργίου ούρλα εκδ. τρατηγικές.
3.Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου εκδ.
LIBERIS.
4.Ιστορία των Ελλήνων, τομ. 9ος, εκδ. Δομή
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Από την τραγωδία του Πόντου1
+ Σῆς Ἀργυρῶς Καλπακτσόγλου2
Αἱ ἡρωΐδες τῆς Κερασούντας καὶ Οἰνόης καὶ τὰ μαρτυρικὰ βρέφη
τῆς Πάφρας, τῆς ινώπης καὶ τῆς Ἁμισοῦ.
ἱ λέξεις θὰ ἦταν ἐντελῶς ἀνίσχυρες, θὰ ἔχαναν τὴν κοινὴ ἐκδοχή τους,
ἂν θὰ ἔπρεπε κανεὶς μόνο μ’ αὐτὲς νὰ περιγράψει πιστὰ τὸ τι ἔγινε ἐπὶ
ἕνα χρόνον τώρα, καὶ τὸ τί γίνεται ἀκόμη στὴν Ἀνατολή, εἰς βάρος τοῦ
λληνισμοῦ.
Γι’ αὐτό, μόνον ὅσοι κατέχουν τὴ δύναμη νὰ ζωντανεύουν τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὸ

Ο

«Πτυχίον διδασκαλίσσης» από τα «Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια»
(Αρχείο Γεωργίου Μπάρμπα)

χαρτὶ καὶ νὰ τὶς ἐνσαρκώνουν μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς των σπαρταριστές,
κινούμενες, αὐτοὶ μονάχα θὰ μπορέσουν νὰ αἰσθανθοῦν καὶ τίς γραμμές αὐτές, νὰ
πονέσουν βαθειά, γιὰ τὴν πολιτισμένην ἀνθρωπότητα, ποὺ μαρτυρεῖ στὸ νέο
1 Αναδημοσίευση από το περιοδικό «λληνίς», Μηνιαῖον Περιοδικόν του Εθνικού
υμβουλίου των Ελληνίδων Γυναικών Έτος Β΄, αρ. τεύχ. 2, σελ. 33 - 37 Υεβρουάριος –
Μάρτιος 1922. Η αναδημοσίευση έγινε με την ευγενική συνδρομή του κ. Γεώργιου
Μπάρμπα ιστοριοδίφη με απώτερη καταγωγή τους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης.
2 Η Αργυρώ Καλπακτσόγλου ήταν απόφοιτη των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (τμήμα
Παρθεναγωγείου) και ως δασκάλα δίδαξε σε χολεία του Πόντου.
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τοῦτο Γολγοθᾶ καὶ νὰ αἰσθανθοῦν τὸν ἐσώτερο ἄνθρωπό τους νὰ ἐπαναστατεῖ
ἐναντίον αὐτῆς τῆς φρίκης καὶ νὰ ζητήσει τὸν τερματισμό της.
Αὐτοὶ μονάχα, ὅσοι θὰ μπορέσουν νὰ ἰδοῦν ὡς ὅραμα ζωντανεμένο τὸ
ἀτελεύτητο καθημερινὸ μαρτύριο, τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ καὶ ἐξαφάνιση
τῶν λλήνων τοῦ Πόντου, θὰ βροῦν τὴ δύναμη καὶ τὸν τρόπο νὰ ὑψώσουν τὴ
διαμαρτυρία τους, νὰ κατορθώσουν κάτι θετικὸ γιὰ τὰ ἀνεύθυνα θύματα μιᾶς
ἐθνικιστικῆς πάλης βαρβάρων πολεμιστῶν.
πειδὴ δέ, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συγκινήσουμε τοὺς ἄλλους καὶ νὰ τοὺς
πείσουμε νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν πολιτισμό, ποὺ ξερριζώνεται ἀπὸ
τὸν Πόντο, πρέπει προτύτερα ἐμεῖς νὰ πληροφορηθοῦμε λεπτομερέστατα καὶ
ἐξακριβωμένα τὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν ἐκεῖ. Ἡ «λληνὶς» δίνει στὶς
ἀναγνώστριές της μιὰ πιστὴ ἀφήγησή των, μὲ τὸν θερμὸ πόθο καὶ τὴν ἐλπίδα,
πὼς καθεμία των θὰ τὸ θεωρήσει ἐθνική της ὑποχρέωση, ἀλλὰ καὶ ὑποχρέωσή
της πρὸς τὴν ἰδέα τοῦ πολιτισμοῦ, νὰ κατορθώσει ἡ ἀφήγηση αὐτὴ νὰ φθάσει ἓως
τὸ τελευταῖο χωριουδάκι τοῦ Μωριᾶ, ἓως τὶς ἀκροποταμιὲς τῆς Ρούμελης καὶ τὶς
βουνοσειρὲς τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, γιὰ νὰ εἰσδύσει μέσα στὴν ψυχὴ
τῆς ἑλληνοπούλας καὶ νὰ γίνει πόνος καὶ σκέψη της.
κθέτουμε τὰ γεγονότα ξηρά, ὅπως ἐξακριβώθηκαν ἀπὸ τὸ Οἰκουμ.
Πατριαρχεῖο καὶ τὸ ἐπίσημο λληνικὸ Κράτος στηρίζονται ἐπάνω σὲ μαρτυρικὲς
καταθέσεις ἀνθρώπων ποὺ διασώθηκαν ἀπὸ τὸν ὀργανωμένο μαρτυρικὸ θάνατο
καὶ πιστοποιοῦνται ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Σύπο. Διαδραματίσθηκαν κυρίως μετὰ τὴν
ἀνακωχή.
 συστηματοποιημένος ἐξολοθρεμὸς τῶν λλήνων, τὸν ὁποῖο τόσο
καρποφόρα ἐδίδαξεν ἡ ἐπιστημονικὴ μεθοδικότητα τῶν Γερμανῶν στὸν
Σουρκικὸ φανατισμὸ –ἡ συνειδητὴ δηλαδὴ ἐπιστήμη τοῦ πολιτισμένου νοῦ στὸ
τυφλὸ χέρι τοῦ βάρβαρου ἐκτελεστοῦ – ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται κυρίως ἀπὸ τὴν
ἄνοιξη τοῦ 1921, – πρῶτα στοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμοὺς τῶν γεωργικῶν
περιφερειῶν, ποὺ περιτριγύριζαν τίς μεγάλες παράλιες πόλεις.
Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλη 1921 ἕως τὸν Ἰούνιο καὶ τὸν Ἰούλιο ἐρημώθηκαν ὅλες οἱ
ἀπέραντες ἀγροτικὲς ἐκτάσεις, ποὺ ἔδιναν στὰ ἀνατολικὰ Βαλκάνια τὸ μυθικὸ
πλοῦτο τῆς καλλιεργημένης γῆς των, ποὺ γέμιζαν τὶς ἀγορές τῆς Κ/πόλεως μὲ
τὴν ἀφάνταστη ποικιλία τῆς πλουσιώτατης παραγωγῆς των.
τὴν περιφέρεια Ἁμισοῦ1 – Πάφρας2, τὴν περιώνυμη γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὴν
ποσότητα τῶν καπνῶν της, ἡ ἐξόντωση ἔγινε πιὸ ἄγρια, πιὸ συστηματική. Αἱ
Ἐμπορικὸ λιμάνι ὅλου τοῦ ἐσωτερικοῦ πρώτης τάξεως. Εἶχε Γυμνάσιο, Νηπιαγωγεῖο, τὸ
Σσινέκειο Παρθεναγωγεῖο καὶ χολὴ κοπτικῆς καὶ ραπτικῆς. Κέντρο πολιτισμοῦ καὶ
πλούτου ἀκμαιότατο.
2 Βρίσκεται 10 ὧρες ΝΑ τῆς αμψούντας, μὲ Ἑλλην. σχολεῖα, παραγωγὴ καπνοῦ πάνω
ἀπὸ 3 ἑκατομμ. ὀκάδες τὸ χρόνο. Ἡ νεολαία τῆς Ἀμισοῦ καὶ τῆς Πάφρας, κατὰ κανόνα,
συμπληρώνει τὶς σπουδές της στὴν Κ/πολιν καὶ στὰ εὐρωπαϊκὰ λύκεια καὶ πανεπιστήμια.
1

277

Ποντιακή Εστία
τουρκικὲς ἀρχὲς ξεσήκωναν τοὺς ἥσυχους κατοίκους βιαστικά, βάρβαρα, γιὰ τὸ
ἐσωτερικό, χωρὶς νὰ τοὺς εἰδοποιοῦν ποῦ ἀκριβῶς τοὺς πηγαίνουν. Μόνον ἀπὸ
ὅσους κατόρθωσαν νὰ φθάσουν στὸν τόπο τῆς ἐξορίας τῶν ζωντανοὶ καὶ νὰ
εὕρουν τρόπο νὰ γράψουν στοὺς σπιτικούς των, ἐγνώσθηκαν τὰ μέρη, στὰ ὁποῖα
τοὺς ὁδήγησαν.
Γύρω ἀπὸ τὴν αμψοῦντα ὅλα τὰ χωριά, ποὺ πλούτιζαν τὸν τόπο, μὲ τὶς
ἀπέραντες καπνοφυτεῖες των, τὰ ἔκαψαν πέρα ὣς πέρα, ἔτσι, ὥστε στὴ θέση τους
φύτρωσε πυκνὸ κι’ ἀψηλὸ χόρτο, ποὺ σκέπασε τὰ ἴχνη τῶν σπιτιῶν καὶ τῶν
κτιρίων. Κι’ ἀπὸ τὰ γυναικόπαιδά τους ἄλλα τὰ ἐξόντωσαν καὶ ἄλλα τὰ ἔστειλαν
στὴ μαύρη ζωὴ τῆς σκλαβιᾶς στὸ ἐσωτερικό. Ἀπὸ αὐτά, μιὰ συνοδεία ἀπὸ 5
χιλιάδες γυναῖκες, παιδιὰ καὶ κοπέλλες, πέρασε ἀπὸ τὴ εβάστεια·μὰ κανεὶς δὲν
γνωρίζει τί ἀπόγειναν.
τὴν κωμόπολη Ἀλαδζάμ1, παράλιο στὴ Μαύρη Θάλασσα, 27 χιλιόμ. ἀπὸ
τὴν αμψοῦντα μετὰ τὴν ἐξορία τῶν ἀνδρῶν, ἀπόμεναν 1.600 γυναικόπαιδα·τὰ
ἐξετόπισαν κι’ αὐτὰ στὸ ἐσωτερικό. Ἔφθασαν στὸ Βοϊβάτ, 127 χιλιόμ. μακρυὰ
ἀπὸ τὴν πατρίδα τους. τὸ δρόμο πέθαναν τὰ περισσότερα ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ
τὶς ἀρρώστειες. Σὶς ὤμορφες γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια οἱ χωροφύλακες, ποὺ τὶς
συνόδευαν, τὰ ἀτίμαζαν δημοσίᾳ. Ἀπὸ τὸ Βοϊβὰτ τὰ ὁδήγησαν στὸ σμαντσίκ,
τελικὸ τόπο τῆς ἐξορίας των, 120 χιλιόμ. μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα.
τὶς περιφέρειες τῆς Σρίπολης, τῆς Κερασούντας, Πουλαντζὰκ2 καὶ ρδοῦς,
τὸν Ἰούνιο 1921, ὁ περιβόητος ἐκεῖ σμὰν ἀγᾶς, ἀπόλυτος σατράπης καὶ
κυρίαρχος ὅλης τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ ἐδολοφόνησε μὲ τὰ ὄργανά του συστηματικὰ
τοὺς περισσότερους προύχοντες καὶ δημογέροντες καὶ ἐσφετερίσθηκε τὶς
περιουσίες των, τοὺς ἄνδρες ἐξετόπισε στὸ Ἀλπιστὰν καὶ στὸ Φαρπούτ3, πόλη
ποὺ βρίσκεται στὸ κέντρο ἀκριβῶς τῆς ἀνατολικῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἔχει κλῖμα
ἐλεεινὸ ἀπὸ τοὺς ὀρυζῶνες της, τὰ ἐργοστάσια χαλιῶν καὶ τὶς τριγύρω μεγάλες
τελματώδικες πεδιάδες·τίς δὲ ὡραῖες γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια τὰ μοιράστηκε μὲ
τοὺς ὀπαδούς του. Ἀπ’ αὐτές, ἄλλες τὶς ἔρριξαν μὲς στὰ χαρέμια, σκλάβες
ἀλύτρωτες στὶς τουρκάλες καὶ τοὺς ἀγάδες των, καὶ ἄλλες τὶς ἔσυραν οἱ τσέτες
πάνω στὰ βουνά…
Σὰ γυναικόπαιδα ποὺ ἀπόμειναν, σωσμένα ἀπ’ τὴν ἀτίμωση καὶ τὴν
καταφρόνια τῆς σκλαβιᾶς χάρις στὴν ἀσχημιά των, παιδιὰ καὶ γερόντισσες χωρὶς
περιουσία, χωρὶς προστάτες, χάνονται καθημερινῶς ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες, τὴν
ἀσιτία καὶ τὴν πεῖνα, πεθαίνουν θάνατο βραδύ, μαρτυρικό.

Ἀρχαία Ζαλόχη, Λεοντόπολις·εἶχε Ἑλλην. σχολεῖα, ἐμπόριο σιτηρῶν καὶ καπνοῦ, 6
ὧρες μακριὰ ἀπὸ ταὴν Πάφρα.
2 Εἶχε Ναὸ καὶ Παρθεναγωγεῖο κτισμένα ἀπὸ τὸν Ἠλία Υωτιάδη καὶ τὴ σύζυγό του
Μάρθα.
3 Εἶναι πρωτεύουσα τοῦ τουρκ. νομοῦ Μααμουρέτ–οὐλ–ζίζ, στὰ ΝΔ τῆς Σραπεζούντας
καὶ τῆς Ἐρζερούμ, ἔχει πολλὰ μεταλλεῖα, βγάζει ρύζι, βαμβάκι καὶ χασίς.
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Ἔτσι στὴν Σρίπολη, πόλη παράλιο στὸν Εὔξεινο Πόντο, ἀπὸ 2.500 Ἕλληνες
ἀπόμειναν 200 γυναικόπαιδα ἐρημωμένα. τὴν Κερασοῦντα ἀπὸ 14 χιλ. 4
χιλιάδες γυναικόπαιδα γυμνὰ καὶ πεινασμένα, καταδικασμένα στὸ θάνατο.
τὴν περιφέρεια Υάτσας καὶ Οἰνόης, τὸν Ἰούλιο 1921, τὰ ὄργανα τοῦ σμὰν
ἀγᾶ πῆγαν καὶ ἐξετόπισαν ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἀτίμασαν τὰ
κορίτσια καὶ τὶς γυναῖκες, χύθηκαν μές τὰ σπίτια καὶ τὶς ἀποθῆκες, ἐλεηλάτησαν
κινητὲς καὶ ἀκίνητες περιουσίες καὶ ἔτσι νηστικούς καὶ ἀπένταρους πῆραν τοὺς
ἄνδρες καὶ τοὺς ἔστειλαν στὸ Φαρπούτ.
Σὴν ἴδια ἐποχή, Ἰούλιο, γύρω στὴν Σραπεζοῦντα1, στὰ ούρμενα, στὸ Ρίζαιο,
ὅλοι οἱ ἄνδρες χωρικοί, ἀπὸ 15 χρονῶν ἓως 60, διατάχθηκαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς
ἀρχὲς νὰ ξεκινήσουν γιὰ τὸ ρζερούμ. Ἡ πόλη αὐτὴ βρίσκεται στὰ
νοτιοανατολικὰ τῆς Σραπεζούντας καὶ ἀπέχει ἀπ’ αὐτὴν 315 χιλιόμετρα· τοὺς
ὁδήγησαν πεζούς, ἀφοῦ στὸ δρόμο σκότωσαν κ’ ἐξαφάνισαν τοὺς περισσότερους.
Σὸ χωριὸ άντα2 τῆς ἐπαρχίας Ροδοπόλεως ἐπωνομάσθηκε «τὸ οῦλι τοῦ
Πόντου» γιὰ τὴν ἀνδρεία, ποὺ ἔδειξε, καὶ τὰ μαρτύρια τῶν γυναικῶν του·
ἐλεηλατήθη καὶ ἐκάη ὁλόκληρον ἐνῶ τὰ διασωθέντα γυναικόπαιδά του κατέφυγαν
στὰ γύρω βουνά.
Ἡ Κρώμνη, ἡ τόσο γνωστὴ κωμόπολις τῆς ἐπαρχίας Φαλδίας, λεηλατήθηκε
ἐπίσης. Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς διακήρυξαν στοὺς στρατεύσιμους τῶν περιφερειῶν
Γαλιαίνης καὶ Μάτσκας, 7 ὧρες ἐσωτερικῶς ἀπὸ τὴν Σραπεζοῦντα, ὅτι ὅποιος
ἄνδρας κατεβῆ ἀπὸ τὰ βουνὰ καὶ παραδοθῆ, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς στρατιώτης,
θὰ σωθῆ· ὅσοι δὲν παρουσιασθοῦν, θὰ τουφεκίζονται ὅπου ἀνακαλύπτονται.
φαγὴ ἀνήκουστη ἐρήμαξε τὰ ἑλληνικὰ χωριὰ στὴν περιφέρεια τοῦ
Μερζιφοῦν καὶ τῆς Κάβζας κ’ οἱ φλόγες μιᾶς τεράστιας φωτιᾶς, ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ
τὶς τέσσερεις γωνιές κάθε χωριοῦ, συμπλήρωναν τὸ ξερρίζωμα κάθε ζωῆς.
Παντοῦ, μετὰ τοὺς φόνους καὶ τὴ λεηλασία οἱ Σοῦρκοι ἀτίμαζαν τὶς γυναῖκες·
ὥριμες σύρθηκαν ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες μὲς στοὺς δρόμους, ἐνῶ ἄλλες τὶς
ἅρπαζαν οἱ τσέτες καὶ τὶς ἔσερναν μαζί των. Πολλές, μὴ ὑποφέροντας τὴν
ἀτίμωση, κρεμάσθηκαν μόνες τους καὶ αὐτοκτόνησαν. Καὶ ἄλλες σκότωσαν τὰ
ἴδια των παιδιά, γιὰ νὰ μὴν τὰ ἰδοῦν στὰ χέρια τῶν τούρκων3.
Ἀπὸ τὶς 5 Ἀπριλίου 1921 μέχρι 5 Ἰουνίου, οἱ τοῦρκοι ἔπιασαν 1.200 χωρικοὺς
ἀπὸ τὴν περιφέρεια Κάβζα4 καὶ τοὺς πῆγαν μὲ ἀπάτη στὸ χωριὸ Καβάκια, κοντὰ
Ἡ ἀπὸ τὸ 1204–1461 πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, σπουδαιότατο
ἐμπορικό λιμάνι τῆς Ἀνατολῆς στὸν Εὔξεινο, μὲ ὀνομαστὰ σχολεῖα. τὸ λόφο τῆς Βόζ–
τεπέ, δυτικά, σώζεται τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Θεοσκέπαστης, κτισμένο ἀπὸ τοὺς
Κομνηνούς. Ἀνατολικὰ τῆς Σραπεζούντας εἶνε τὸ Ρίζαιο καὶ δυτικά της ἡ Σρίπολη.
2 Προικισμένα μὲ σχολεῖα κτισμένα ἀπὸ τὸν Σριαντάφυλλο Μαυρόπουλο.
3 Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἔκθεση τοῦ Κεντρικοῦ υμβουλίου τῶν Ποντίων, ποὺ ἀπηύθυναν
στὸν κ. Λόϋδ Σζώρτζ, στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, στὸν Πρόεδρο τῶν Ἠν. Πολιτειῶν κτλ.
στὶς 9)22 Νοεμβρ. 1921.
4 Μὲ σχολεῖα κτισμένα άπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Δεϊρμεντζόγλου.
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τὴν Ἁμισό. κεῖ τοὺς τουφέκισαν. Ὅσοι ἐγλύτωσαν, εἰδοποίησαν τοὺς
συγχωριανούς των, καὶ οἱ τελευταῖοι ἔφυγαν στὰ βουνά, ὅπου ἐκρύβονταν τὴν
ἡμέρα μέσα στὰ δάση καὶ τὴν νύχτα μετατοπίζονταν πρὸς τὰ παράλια, μὲ τὴν
ἐλπίδα νὰ σωθοῦν. Σὴ νύχτα τῆς 7 Ἰουνίου, ἐνῶ ὁ Θεόδωρος Γεωργίου,
καπνοκαλλιεργητὴς ἀπὸ τὴν Κάβζα, ἤτανε κρυμμένος μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκά του, τὰ
παιδιά του καὶ ἑπτὰ ἄλλες γυναῖκες μὲς στὸ δάσος, περικυκλώθηκαν ἀπὸ τουρκικὸ
ἀπόσπασμα, τὸ ὁποῖον ἄρχισε νὰ τοὺς πυροβολεῖ. Σὸ κοριτσάκι τοῦ Θεοδώρου
ἀπὸ τὸν τρόμο του ἔβαλε τὰ κλάματα καὶ ὁ πατέρας του, φρίττοντας μήπως
προδοθῆ τὸ καταφύγιο τους ἀπὸ τὰ κλάματα τῆς μικρῆς, ἔκλεισε τὸ στόμα τοῦ
παιδιοῦ του μὲ τὸ χέρι του καὶ τὸ παιδάκι ἔσκασε ἀπὸ ἀσφυξία. Ὡστόσο δὲν
ἐγλίτωσαν· ἀπὸ τοὺς πυροβολισμοὺς σκοτώθηκαν οἱ 7 γυναῖκες· γλίτωσαν μόνον
αὐτὸς μὲ τὴ γυναῖκα του, τὰ δύο μεγαλύτερα παιδιά του καὶ μιὰ μικρούλα ἀνεψιά
του, 11 χρόνων, ποὺ οἱ γονεῖς της σφάχθηκαν στὰ Καβάκια. Ἀπὸ τὴ νύχτα ἐκείνη
ἓως τὶς 26 κτωβρίου, πέντε ὁλόκληρους μῆνας, ζοῦσαν μὲς στὰ βουνά,
τρώγοντας ὠμὰ χόρτα ἢ καταφεύγοντας νηστικοὶ μέσα σὲ σπήλαια. τὶς 26
κτωβρίου βρέθηκαν ἐπὶ τέλους στὸ Καρᾶ Μπουγάζ, ἀκρόγιαλα, πρὸς τὰ δυτικὰ
τῆς αμψούντα, ἀπ’ ὅπου τοὺς παρέλαβε τὸ ἑλλ. εὔδρομο «Νάξος»1.
Ἡ Ἀγγελικὴ Γεωργίου Σιφτίκογλου, καπνοκαλλιεργήτρια, καθὼς καὶ ἡ
Βασιλικὴ Ἰωάννου Μιχαηλίδη, μῆνες ὁλόκληρους κρυμμένες, πλανήθηκαν μέσα
στὰ βουνά, ὅπου ἡ τελευταία ἐγέννησε κατὰ τὰ μέσα τοῦ Αὐγούστου. Δυὸ μῆνες
ἀργότερα ἔφθασαν κι’ αὐτὲς στὸ παράλιο καὶ ἐσώθησαν.
Δυὸ ὧρες ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀμισὸ βρίσκεται ἡ μικρὴ πόλη Σεκκέ–κιόϊ, ὅπου καθ’
ἑβδομάδα γίνεται ἀγορά· ἀπ’ ὅλα τὰ τριγυρινὰ χωριὰ μαζεύονται οἱ χωρικοὶ καὶ
πωλοῦν τρόφιμα κ’ ἐμπορεύματα. Ἡ πεθερὰ τῆς Βασιλικῆς Ἰωάννου Μιχαηλίδη,
γραία 50 χρονῶν, στὶς 17 Ἰουλίου, ἐπήγαινε στὴν ἑβδομαδιάτικη αὐτὴ ἐμπορικὴ
ἀγορά, μαζί μὲ τὴν κόρη της Γεωργία, 13 ἐτῶν καὶ τὸ μικρό της γυιὸ τυλιανό,
10 ἐτῶν· οἱ τοῦρκοι ἔπιασαν τὴ γραία καὶ τὰ παιδιά, καθὼς καὶ 190 ἄλλους
Ἕλληνες, ποὺ εἶχαν πάει στὴν ἀγορά, τοὺς ἔπνιξαν μὲ βρόχους καὶ τοὺς
λήστεψαν· ἄλλους τοὺς ἔσφαξαν. Σὰ βρέφη, ποὺ εὑρέθηκαν ἐκεῖ, τὰ θανάτωσαν
μὲ βρόχους καὶ κατόπιν τὰ στριφογύριζαν καὶ τὰ τίναζαν σὰ σφενδόνες πάνω
στοὺς τοίχους τῶν σπιτιῶν, ὅπου ἔσκαγαν… Ὅσες γυναῖκες βρῆκαν ἔγκυες, τὶς
ἄνοιγαν τὰ σωθηκά, ἀποσποῦσαν τὰ ἔμβρυα καὶ τά ἔριχναν στοὺς σκύλους γιὰ
τροφή…
Κατὰ τὴν ἔνορκο κατάθεση πέντε μελῶν τῆς οἰκογενείας Καντώνη, Ἰταλῶν
ὑπηκόων, ποὺ ἀπελάθηκαν ἀπὸ τὴ αμψοῦντα στὶς 5)18 Ἰουλίου οἰκογενειακῶς
καὶ ἔφθασαν στὴν Κων)πολη, οἱ δόκιμοι τῆς τουρκικῆς ναυτικῆς σχολῆς στὴ
αμψοῦντα πῆραν διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ σπιτιοῦ της τὴ δίδα Ἀθηνᾶν
Ἀσλῆ, γυναικαδελφή τοῦ Ἀμερικανοῦ κ. Κίνκ, διευθυντοῦ τῆς Ἀμερικανικῆς
Ἀπὸ τὴν ἔνορκη κατάθεση τῶν διασωθέντων Θεοδώρου Γεωργίου, Ἀγγελικῆς
Σιφτίκογλου κτλ.
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ταιρείας τῶν Καπνῶν, παραβίασαν δὲ καὶ τὴν κατοικία τῆς δίδος ημαντήρη
καὶ μόλις μετὰ 3–4 μέρες τὶς ἀφῆκαν ἐλεύθερες.
νῷ δὲ οἱ σφαγές, οἱ φόνοι καὶ οἱ ληστεῖες ἐγίνουνταν τακτικά, χωρὶς κανεὶς
νὰ μπορεῖ νὰ διαμαρτυρηθῇ, ἔξαφνα, στὰ τέλη Μαΐου ἀγγέλθηκε πὼς ὅλοι οἱ
δημότες Ἁμισοῦ καὶ οἱ ἐκεῖ πρόσφυγες Ἕλληνες ἀπὸ τὴ Ρωσσία, θὰ ἐξωρισθοῦν
σὲ 3 ἡμέρες. Ἄρχισαν μάλιστα νὰ ἐξορίζουν τοὺς ἐκ Ρωσσίας Ἕλληνες κι’
ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἔλθει ἀπὸ τὸ πέϊ τῆς εβάστειας. Ὅσοι λοιπὸν ἦσαν ἀπὸ
μέρη τῆς Ἀνατολῆς, ἐγκατεστημένοι στὴ αμψοῦντα ἀπὸ 30–40 χρόνια, ἔστειλαν
ἐπιτροπὴ ἀπὸ παπάδες καὶ πέντε Κυρίες στὸν στρατιωτικὸ διοικητὴ τῆς Ἁμισοῦ,
νὰ τὸν παρακαλέσουν νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ μείνουν στὰ σπίτια των. Μὰ ἡ
κυβέρνηση φυλάκισε τὴν ἐπιτροπὴ καὶ ἐξώρισε στὸ ἐσωτερικὸ τοὺς παπάδες. Σὴν
ἐπιτροπὴ ἀποτελοῦσαν οἱ κυρίες Φ. Ρωσσίδου, λ. ούνογλου, Υωκ.
υμεωνίδου, Μαρ. . Ἀνταβαλλόγλου καὶ ἡ δις Νικολαΐδου, δασκάλισσα, ποὺ μὲ
πολλὲς δυσκολίες ἀπολύθηκε μετὰ δύο μέρες. Κατόπιν, δημόσιοι κήρυκες
(τελάληδες) διαλάλησαν στὸν πληθυσμό νὰ βγεῖ καὶ νὰ κοιτάξει ἥσυχος τὶς
ἐργασίες του. τὶς 5)18 Ἰουνίου περιζώθηκεν ἡ Ἁμισὸς1 ἀπὸ στρατιῶτες καὶ
χωροφύλακες· ἡ δὲ ἀστυνομία ἄρχισε νὰ συλλαμβάνει κάθε Ἕλληνα στὴν ἀγορά·
παραβίασε τὶς ἀποθήκες τῶν καπνῶν τῆς Ἀμερικανικῆς ταιρείας, ὅπου
ἐργάζουνταν χιλιάδες ἐργατῶν καὶ ἔτσι, ὅσους ἔπιασεν ἀπὸ τὸ δρόμο, 3 χιλιάδες
περίπου ἄρρενες, ἀπὸ 14–50 ἐτῶν, τοὺς φυλάκισε στὸ τουρκικὸ σχολεῖο στὸ
Κιουτσοὺκ–μεαρὶ καὶ τὴν ἑπομένη ἄρχισε τὴν ἐξορία τους στὰ βάθη τῆς
Ἀνατολῆς, ὅπου γυμνοί, πειναλέοι, ἀφανισμένοι ἀπὸ τὶς καμτσικιές, ξεκίνησαν 999
ἐν ὅλῳ πρόσωπα. Γιὰ τοὺς ἀρρώστους διατέθηκαν 11 ἁμάξια κι’ ἓνας γιατρὸς
τοῦρκος, ερεφεδίν. Μετὰ δυὸ μέρες, μὲ χειρότερες συνθῆκες, ἔστειλαν τὴ
δεύτερη συνοδεία ἀπὸ 1.200 ἄτομα καὶ ἀκολούθησε ἡ Σρίτη ἀπὸ 751 καὶ ἡ
τέταρτη ἀπὸ 620.
Ἡ α΄, κατόπιν ἀπὸ συνεχῆ ὁδοιπορία 13 ὡρῶν, ἔφθασε στὸ χωριὸ Καβάκ, 8
ὧρες ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁμισό, ὅπου μετὰ τὸ μέτρημα των, τοὺς ἐχώρισαν σὲ δύο
τμήματα· τοὺς λιγότερους τοὺς ἔκλεισαν σ’ ἓνα χάνι τοῦ Καβὰκ καὶ τοὺς ἄλλους
σ’ ἓναν ἀχυρῶνα, δεκαπέντε λεπτά ἔξω ἀπὸ τὸ Καβὰκ, καὶ ἐκεῖ οἱ στρατιῶτες καὶ
οἱ χωροφύλακες ποὺ τοὺς συνώδεψαν, μαζί μὲ τὶς γύρω τουρκικὲς ὀρδές, τοὺς
τουφέκισαν. Οἱ πυροβολισμοὶ διήρκεσαν ἕως τὶς 2 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Ἔτσι
εὑρέθηκαν νεκροὶ 530 ἀπὸ τὴν α΄ συνοδεία καὶ 650 ἀπὸ τὴν γ΄. Ἀπὸ τὶς ἄλλες
εἶναι ἄγνωστο πόσους ἐσκότωσαν. Ὅσοι ἐγλίτωσαν τὸν τουφεκισμό,
ἀπογυμνώθηκαν ἀπὸ τὰ χρήματα, τὰ κοσμήματα καὶ τὰ ροῦχα ποὺ φοροῦσαν,
καὶ ἀποστάλθηκαν γυμνοὶ καὶ ξετραχηλισμένοι στὴ εβάστεια, πεζοί, δίχως ψωμί,
Κατὰ τὴν ἔνορκη κατάθεση τῶν 5 Ἰταλῶν ὑπηκόων Ἰακώβου Καντώνη, ἐτῶν 48,
Γεωργίου Καντώνη, ἐτῶν 46, Κωνστ. Καντώνη, ἐτῶν 21, Γεωργίου Καντώνη υἱοῦ, ἐτῶν
20 καὶ Υιλίππου Καντώνη, ἐτῶν 18, Φριστιανῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ τοὺς ἀπέλασαν οἱ
τοῦρκοι ἀπὸ τὴν Ἀμισὸ στὴν Κωνσταντινούπολιν.
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δίχως νερό, μέσα στὴν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ, μὲ ἀφάνταστες κακουχίες καὶ ἀπὸ
ἐκεῖ στὴ Μαλατία στὸ Φαρπούτ, στὸ Μααμουρὲτ–οὺλ ἀζίζ, Μαρᾶς καὶ λβιστάν.
 Γεώργιος Καντώνης υἱός, ἂν καὶ Ἰταλὸς ὑπήκοος, εἶχε περιληφθῆ στὴν α΄
συνοδεία καὶ ἔφθασε στὸ Καβάκ, ἀπ’ ὅπου τὸν ἔσωσε ἐγκαίρως τηλεγραφικὴ
αἴτηση τοῦ ἰταλικοῦ προξενείου. Διανυκτέρευσεν ὅμως στὸ Καβὰκ καὶ εἶδε ὅσα
συνέβησαν καὶ ἄκουσε τὸν ἀπερίγραπτο ἐκεῖνο σπαραγμὸ καὶ τὸν ἐπιθανάτιο
ρόγχο τόσων μαρτύρων. Σὸ πρωΐ τῆς ἑπομένης εἶδε πλῆθος πτωμάτων, ἐπάνω σὲ
βωδάμαξα, ποὺ τὰ μετέφεραν στὸ προαύλιο τοῦ Διοικητηρίου.
Ἡ β΄ συνοδεία ἔφθασε στὸ Καβὰκ σχεδὸν χωρὶς φθορές, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι
ἀπογυμνώθηκαν κι’ ἀπ’ τὰ ροῦχα των. Ἡ γ΄ ὁμάδα κατακρεουργήθηκε πρὶν
φθάσει στὸ Καβάκ, στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ Μαχμοὺρ–δὰγ ἀπὸ τὰ ὄργανα
τοῦ σμὰν ἀγᾶ, διοικητὴ Κερασούντος. Ἔπειτα, κήρυκες δημόσιοι διαλάλησαν
στὴν αμψοῦντα, πὼς ὅποιοι κρύφτηκαν στὰ σπίτια των, ἅμα πιαστοῦν, θὰ
κρεμασθοῦν ἐμπρὸς στὶς πόρτες των μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές των.
Ἔτσι, 3 χιλιάδες περίπου αμψούντιοι, ἀπὸ 14 χρονῶν καὶ πάνω, ἀπὸ τὴν
Ἁμισὸ καὶ τὰ περίχωρά της, ποὺ εἶχαν πυρποληθῆ τὰ σπίτια των, παραδόθηκαν.
Ἀπ’ αὐτούς ξεχώρισαν τοὺς ἀπὸ 20–26 χρόνων στρατεύσιμους, ἀδιάφορο ἂν
εἶχαν πληρώσει ἢ ὄχι ἀντισήκωμα καὶ τοὺς λοιποὺς τοὺς ἔκλεισαν μὲς στὸ
Γυμνάσιο, στὸ Ἀρρεναγωγεῖο καὶ στὸ Παρθεναγωγεῖο καὶ ἔπειτα τοὺς ἐξόρισαν,
μέχρι τῆς 8 Ἰουλίου, χωρίς ποτέ νὰ μάθει κανεὶς ποῦ τοὺς ὁδήγησαν.
Σὴν ἐξόντωση αὐτὴ τῶν ἀρρένων ἀκολούθησε ἡ ἐξόντωση τῶν
γυναικοπαίδων. τὶς 3)16 Ἰουλίου, ἡμέρα άββατο, ὁ μουχτάρης Ἁμισοῦ
ταῦρος Σσερκέζογλου μαζὶ μὲ ἀστυνόμους τούρκους, εἰδοποίησαν τοὺς
Ἁμισηνοὺς ὅτι σὲ τρεῖς μέρες ἔπρεπε νὰ πουλήσουν τὰ ὑπάρχοντά τους καὶ νὰ
ἑτοιμασθοῦν γιὰ ἐξορία. Ἡ εἴδησις αὐτὴ ἔσπειρε τὴ φρίκη καὶ τὴν ἀπελπισία. Οἱ
περισσότερες γυναῖκες, κλαίοντας καὶ ξεσκίζοντας τὰ μάγουλά των, φώναζαν
«κάλλιο νᾶ μᾶς σκοτώσουνε στὰ σπίτια μας μὲ τὰ παιδιά μας, ἀφοῦ ἔτσι κι’
ἀλλιῶς θὰ πεθάνουμε στὸ δρόμο»·καὶ ἔφριτταν στὴν ἰδέα τῆς ἀτιμίας καὶ τῆς
σκληρότητας ποὺ τὶς περίμενε. Οἱ πτωχότερες ὡστόσο, ὑποτακτικὲς στὴ μοῖρα
τους, ἔτρεξαν νὰ πουλήσουν τὰ λιγοστὰ πράγματά των.
’ αὐτὴν τὴν κατάσταση ἀφῆκαν τὴν Ἁμισὸ φεύγοντας γιὰ τὴν Κων)πολη οἱ
Καντώνηδες. ν τῷ μεταξύ, εἶχαν περάσει ἀπ’ τὴν Ἁμισὸ συνοδεῖες ἀπὸ τὰ
περίχωρα τῆς Πάφρας, ἄλλες ἀπὸ τὸ Ἀλατζάμ, τὸν Σσαρσαμπᾶ, τὴν Οἰνόη,
ρδοῦ, Κερασοῦντα καὶ Σραπεζοῦντα καὶ ἐξορίσθηκαν στὸ ἐσωτερικό. πίσης
οἱ κάτοικοι τοῦ Καβάκ, Κάβζας, Μερζιφοῦν (ὅπου κάηκαν τὰ 700 σπίτια του),
Φατζῆδ–κιοϊ καὶ ἄλλων ἐξορίσθηκαν στὰ βάθη τῆς Ἀσίας. Ὅλα τὰ μεταξὺ
Ἁμισοῦ καὶ Πάφρας χριστιανικὰ χωριὰ καταστράφηκαν τέλεια. Θεμέλια μόνο
τῶν σπιτιῶν κι’ ἀνασκαμμένα χώματα κι’ ἀποκαΐδια δοκαριῶν βρίσκουνται
σήμερα στὴ θέση τῆς εὔρωστης ζωῆς, ποὺ ἄνθιζε ἐκεῖ ὣς πέρυσι τὸ Υλεβάρη.
Περισσότερα ἀπὸ 70 χωριά, ποὺ εἶχαν διασωθῆ ὣς τὴν ἀνακωχή, μεταβλήθηκαν
σὲ ρημάδια καὶ οἱ κάτοικοί τους ἐξοντώθηκαν.
(συνεχίζεται)
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Ιστορικά επεισόδια στη Νικόπολη Πόντου
Σου Νίκου Εμμανουηλίδη

Μ

ε την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων ο Οσμάν Υερεντίν, ένας
άσημος βαρκάρης στην Κερασούντα, με το μαχαίρι πάντα στο ζωνάρι,
ανυπόληπτος, άνθρωπος του σκοινιού και του παλουκιού, μαθαίνει τα
κακά μαντάτα στο μέτωπο για τους Σούρκους και αποφασίζει να καταταγεί
εθελοντής στο στρατό, να πολεμήσει με τους συμπατριώτες του.
ταν πλησίασε στο μέτωπο, από δειλία και φόβο (σύμφωνα με την
επικρατούσα εκδοχή) αυτοτραυματίζεται στο γόνατο και μεταφέρεται για
νοσηλεία στα μετόπισθεν. Βγαίνει από το νοσοκομείο κουτσός και με δεκανίκια
στην αρχή και επιστρέφει στην Κερασούντα. Γνωστοί και φίλοι τον υποδέχονται

Η πατριαρχική οικογένεια των Μανουηλάντων. Σρίτη όρθια από αριστερά η γιαγιά
του συντάκτη του άρθρου, η οφία, που περιέθαλψε τον κυνηγημένο Αρμένιο.

ως ήρωα του πολέμου και αυτός με εθνική περηφάνια τους αφηγείται πως τάχα σε
μια επίθεση κατά των γκιαούρηδων, τρέχοντας όρθιος, τραυματίζεται στο γόνατο
από σφαίρα - και ορκίζεται άγρια εκδίκηση κατά των γκιαούρηδων, όπου βρεθεί.
Από τότε παίρνει το παρατσούκλι τοπάλ (κουτσός), αποκαλείται Σοπάλ Οσμάν,
και γίνεται ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου.
Δειλός στον πόλεμο κατά των εχθρών, γενναίος απέναντι σε άμαχους σε
ειρήνη. την Κερασούντα, σε σύσκεψη με κορυφαία στελέχη του Νεοτουρκικού
Κομιτάτου, ετοιμάζεται σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων με εξορίες, απελάσεις,
δολοφονίες, αρπαγές, τα τάγματα εργασίας (αμελέ ταπουρού) και με εντολή των
ανωτέρων ο Σοπάλ Οσμάν συγκροτεί ειδικό σώμα, τους τσετέδες του, για την
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εκτέλεση του μυστικού σχεδίου, αρχίζοντας από την Κερασούντα και τις άλλες
παραλιακές ελληνικές πόλεις. Κάποτε έρχεται η σειρά της μεσογειακής
Νικόπολης. Μπαίνει στην πόλη με τους τσετέδες του με σκοπό να σφάξει κα να
ρημάξει. Οι Νικοπολίτες ήξεραν πόσο παραδόπιστος ήταν, του δίνουν 2000 λίρες
από έρανο με πρωτοβουλία του προύχοντα και ηγετικού στελέχους της πόλης
Ιωσήφ Ιορδανόπουλου (παππού μου από
μητέρα), κάνουν πλουσιοπάροχο τραπέζι
στους τσετέδες του. μως ο αιμοσταγής
θέλει να δει να χύνεται αίμα. Να έσφαζε
τους ευεργέτες του δεν του πήγαινε. Με
εντολή του φέρνουν οι τσετέδες 8 - 10
αδέσποτα σκυλιά και λέει στους
Νικοπολίτες: «Και σεις σκυλιά και αυτά
σκυλιά». Με τη σφαγή των σκυλιών
ικανοποίησε την επιθυμία του ο
αιμοδιψής Σοπάλ Οσμάν.
Σο 1915, με την έναρξη της
γενοκτονίας των Αρμενίων, ένας
πλανόδιος Αρμένης τσαγκάρης από
γειτονικό αρμενικό χωριό, βρέθηκε στο
Ασαρτσούκ της Νικόπολης και στο
συνοικισμό Μανωηλάντων στη θέση
Ιωσήφ Ιορδανόπουλος
Ουλού - Πουκίν. υνέρχονται οι άρρενες
προύχοντας
της Νικόπολης
της
πατριαρχικής
οικογένειας
Μανωηλάντων και αποφασίζουν να τον κρύψουν στο ταβάνι του σπιτιού. Μετά από
λίγο εκδίδεται φιρμάνι που έλεγε πως αν μια οικογένεια συλληφθεί να κρύβει και
περιθάλπει Αρμένη θα εκτελούνται όλα τα μέλη της.
Ξανασυνέρχονται οι άρρενες και αποφασίζουν να παραδώσουν τον κρυμμένο
Αρμένη. Παρεμβαίνει δυναμικά μια νύφη, η οφία (η γιαγιά μου) και τους λέει:
«ε πεθαμένο άνθρωπο ψυχή μπορείτε να δώσετε; Πώς θα παραδώσετε ζωντανό
άνθρωπο να τον σκοτώσουν οι Σούρκοι;». Και τους καθησυχάζει λέγοντας ότι θα
τον αναλάβει η ίδια. Κατά το σούρουπο τον κατεβάζει από την κρυψώνα του
σπιτιού, τον μπάζει σε μια μικρή σπηλιά καλυπτόμενη από θάμνους κοντά στο
σπίτι (το χωριό ήταν ορεινό) και τον προστάζει, ποτέ την ημέρα να μη βγαίνει από
τη σπηλιά, μόνο το βράδυ, αν θέλει να αποπατήσει. Κάθε απόγευμα έκανε πως
πάει να μαζέψει ξερά ξύλα και κουσκούρα για το τζάκι και επί δύο χρόνια έφερνε
στον Αρμένη φαγητό και νερό.
Σο 1917 δίνεται αμνηστία, βγαίνει από τη σπηλιά ο Αρμένης και μετά από 40
μέρες έρχεται στο Ασαρτσούκ και από ευγνωμοσύνη δίνει 32 ζευγάρια παπούτσια
για όλα τα μέλη της οικογένειας, που τον περιέσωσε.
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Ο Άρκον του αμοήλ1
Σου Φρήστου αμουηλίδη
(συνέχεια από το προηγούμενο)

Η

πομπή τραβούσε κατά το σπίτι του αμοήλ. Ο πιο πολύς κόσμος
ακολουθούσε, μη μπορώντας να χορτάσει το παράξενο θέαμα της
ζεμένης αρκούδας. Η χλαλοή και ο σαματάς ακούγονταν αδιάκοπα και
ξεσήκωναν τους πέρα μαχαλάδες του Μαναστηριού. Μπροστά στην αυλή του
σπιτιού των αμοηλάντων, ήταν μαζεμένοι οι πιο πολλοί Μαναστηριώτες που
είχαν ζώσει τον τόπο αφήνοντας μόνο ένα στενό πέρασμα για να διαβεί ο
θριαμβευτής.
«Ο αμοήλ έζεψεν τον άρκον! Ήμαρτα, Παναγία! Άλλο τι θα δούμε;» είπε μια
γυναίκα και σταυροκοπήθηκε. «Ο αμοήλ έζεψεν τον άρκον!». Σο μαντάτο
μαθεύτηκε αστραπιαία και στα γειτονικά χωριά, που οι κάτοικοι τους έτρεξαν να
δουν το θέαμα.
λος ο κόσμος κοιτούσε συνεπαρμένος το αγρίμι που δαμάστηκε από τον
αμοήλ. Μόνο η ιμέλα, η μητέρα του, αποτραβηγμένη σε μια γωνιά του σπιτιού,
έκλαιγε το χαμό του αρή και δεν ήθελε διόλου να δει τον αποκρουστικό
αντικαταστάτη του. Αντίθετα ο Νικόλας, ο πατέρας του, ένιωθε τέτοια περηφάνια
για το κατόρθωμα του γιου του, ώστε δε σκεφτόταν διόλου, μέσα στη μέθη που
του γεννούσε ο θαυμασμός όλου του κόσμου, το πιστό και ακριβό βόδι του. Δίπλα
του, ο μικρός εγγονός του, ο Νίκος, κοιτούσε τη ματωμένη και υποταγμένη από
τον πατέρα του αρκούδα και η ψυχή του γέμιζε από μια παράξενη ικανοποίηση,
σαν να ζούσε κάποιο παραμύθι, ή κάποιο από κείνα τα μακρόσυρτα παλιά
ποντιακά τραγούδια με τα κατορθώματα των Ακριτών, που άκουγε να τραγουδά
τα βράδια ο παππούς του.
Από κείνη τη μέρα η αρκούδα, ήθελε δεν ήθελε, αντικατάστησε το αρή.
Έσερνε το κάρο μαζί με το Μπίκο, πήγαινε στο δάσος, κουβαλούσε ξύλα, όργωνε
χωράφια, έτρωγε, έπινε μαζί με τ’ άλλα ζώα, ώσπου ημέρεψε για καλά κι έγινε
σπιτίσια. Σα παιδιά άρχισαν να μη τη φοβούνται πια. Ση θέση του φόβου που
χανόταν απ’ την ψυχή τους, την έπαιρνε η συμπάθεια, η περιέργεια και τέλος η
αγάπη.
Πρώτος ο Μίχας τη σίμωσε και τη χάιδεψε. Όστερα ο Λάμπρος, κατόπιν ο
Βάσος και τελευταίος ο Νίκος. το τέλος ξεθάρρεψαν και τα κοριτσάκια, η
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέα «Πέρα στην Ανατολή», εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, δεύτερη έκδοση βελτιωμένη. Σο βιβλίο απέσπασε το
κρατικό βραβείο διηγήματος το 1980. Η δημοσίευση του παρόντος αποσπάσματος έγινε
με άδεια του συγγραφέα.
1
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Αννίκα, η Λεμόνα και η Ουρανία, και άρχισαν να την περιποιούνται! Ση χτένιζαν,
την έξυναν, την έπλεναν, την τάιζαν και μια μέρα η Αννίκα της πέρασε κι ένα
κουδούνι με κόκκινη κορδέλα στο λαιμό! Έτσι, το άγριο θηρίο που είχε φέρει από
το δάσος ο αμοήλ, έγινε αντικείμενο στοργής και περιποίησης από όλα τα μικρά
παιδιά του σπιτιού.
τα μέσα όμως του Νοέμβρη, όταν πλάκωσε για καλά το κρύο, η αρκούδα
άρχισε να χάνει την όρεξη της και ν’ αδυνατίζει. Μέρα με τη μέρα μαράζωνε και
καμπούρωνε, ώσπου δε μπορούσε να σύρει τα πόδια της. Ο αμοήλ τη λυπήθηκε.
Υοβήθηκε μην ψοφήσει και μια μέρα την πήγε στο δάσος του Αρκοφώλ’, τη
χάιδεψε, της έβγαλε τα χάμουρα και το καπίστρι και την άφησε λεύτερη!...
Πέρασε μια ολόκληρη βδομάδα. Η αρκούδα τριγυρνούσε αδέσποτη στο δάσος
και κανείς δεν ήξερε για την τύχη της, αν ζούσε ή ψόφησε. Ση δεύτερη όμως
βδομάδα, οι χωρικοί που πήγαιναν να οργώσουν τα χωράφια τους τα μακρινά, στις
πλαγιές του Αρκοφώλ’, άκουγαν κάπου κάπου τους μοναχικούς ήχους που
σκορπούσε στις ρεματιές το κουδούνι της!
«Αχά, του αμοήλ ο άρκον κουδουνίζ’...» έλεγαν.
Σην τρίτη βδομάδα ο ήχος του κουδουνιού ακουγόταν πιο σιμά. Η αρκούδα
πλησίαζε ολοένα και πιο συχνά στο χωριό. Σις τελευταίες μάλιστα μέρες άρχισε να
κατεβαίνει ως έξω από τους μαχαλάδες. Ο μαλακός ήχος του κουδουνιού της
έφτανε ως την πλατεία που σεργιάνιζαν οι γέροι, οι οποίοι μόλις τον άκουγαν,
σταματούσαν το βήμα τους ξαφνιασμένοι, έστηναν αυτί κι έλεγαν μεταξύ τους:
«Σου αμοήλ ο άρκον!...»
Οι ζαπτιέδες του καρακόλ, βγαίνοντας περιοδεία στην περιοχή, καβάλα πάνω
στ’ άλογά τους, μόλις αυτιάζονταν το ερημικό κουδούνισμα σε καμιά ρεματιά,
έλεγαν μεταξύ τους: «Η αρκούδα του αμοήλ του γκιαούρη!...»
Σου αμοήλ η αρκούδα, ωστόσο, βασανιζόταν με το κουδούνι στο λαιμό. Δε
μπορούσε να πλησιάσει την κρυφή φωλιά της χωρίς να διώξει τ’ αρκουδάκια της,
που στο άκουσμα του κουδουνιού έφευγαν πανικόβλητα! Οι λύκοι πάλι και τα
τσακάλια την έπαιρναν για πρόβατο ή βόδι, την κυνηγούσαν μέχρι το Μαναστήρ’,
και μόνο στο σίμωμα των σπιτιών του χωριού την παρατούσαν...
Σο κουδούνι που της είχαν βάλει για στολίδι τα παιδιά, της έγινε κακός
βραχνάς. Δεν μπορούσε να κρυφτεί πουθενά, δεν μπορούσε να ησυχάσει, δεν
μπορούσε να σιμώσει στη φωλιά της, δεν μπορούσε να μείνει πολλές ώρες στο
δάσος και στις ερημιές. Σις τελευταίες νύχτες τις περνούσε ολόγυρα στο
Μαναστήρ’ και συχνά σίμωνε στο σπίτι του Νικόλα. Σα σκυλιά του μαχαλά την
αναγνώριζαν και δεν την γαύγιζαν. Σέλος, μια νύχτα, δεν άντεξε η δύστυχη
περισσότερο και απελπισμένη μπήκε στην αυλή του σπιτιού. Προχώρησε και
βρόντηξε την εξώπορτα!. λοι οι σπιτικοί τινάχτηκαν από τα στρώματά τους
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ξαφνιασμένοι. Ακούγοντας όμως τον ήχο του κουδουνιού ησύχασαν: Ήταν του
αμοήλ ο άρκον!
Ο Νικόλας κατέβηκε κάτω και άνοιξε την πόρτα. Σο ζώο στάθηκε για δυο
λεπτά ακίνητο, κοιτάζοντας μ’ ένα βλέμμα βαθιά λυπημένο, και κατόπι χαμήλωσε
το χοντρό κεφάλι του. Από πάνω, στο μεταξύ, κατέβηκαν τις σκάλες μικροί μεγάλοι και τριγύρισαν το Νικόλα. Η ιμέλα κρατούσε τη λάμπα και φώτιζε. Η
νύφη της, η Μελάνα, κοιτούσε μισοφοβισμένη και περίεργη. Με κομμένη ανάσα
έβλεπε την αρκούδα ν’ απλώνει και να τεντώνει το λαιμό της χαμηλά ως το
κατώφλι.
«Σι να θέλει άραγε;» ρώτησε η ιμέλα τον άντρα της. «Ποιος ξέρει τι θέλει»,
απάντησε ο Νικόλας συλλογισμένος. «Κάποια μεγάλη ανάγκη θα έχει για να
ξαναγυρίσει το ζώο», είπε ο αμοήλ. «Μήπως είναι άρρωστη;» ρώτησε η Μελάνα.
Εκείνη τη στιγμή το αγρίμι μούγκρισε ανυπόμονα, κούνησε απελπισμένα το
κεφάλι του και μετά το έτριψε στην παραστάδα της πόρτας.
«Μήπως διψάει;» ρώτησε πάλι. «Για φέρε λίγο νερό», πρόσταξε η ιμέλα τη νύφη
της. Η Μελάνα έφερε έναν κουβά νερό από το μεγάλο χάλκινο καζάνι. Σον άφησε
χάμω, μπροστά στο ζώο, μα εκείνο δεν ήπιε γουλιά. «Περίεργον πράμα», είπε η
ιμέλα. «Μήπως πεινά;» «Για φέρτε να φάει», πρόσταξε ο Νικόλας.
Η ίδια η ιμέλα ανέβηκε μαζί με τη νύφη της και έφερε ψωμί, καλαμπόκι,
γιαρμά και τα πρόσφερε μέσα σε μια ξύλινη λεκάνη, μα και πάλι η αρκούδα δεν τα
άγγιξε. Σο δύστυχο ζώο χτυπούσε ολοένα και πιο δυνατά το κεφάλι του στο
κατώφλι και στην παραστάδα της πόρτας, μουγκρίζοντας όλο και πιο πονεμένα.
Σην ίδια ώρα το κουδούνι ηχούσε τρελά ξεσηκώνοντας τη γειτονιά στο ποδάρι. Οι
γείτονες μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι και σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω στην
αυλόθυρα για να δουν την αρκούδα που ξαναγύρισε. Σα σχόλια για το παράξενο
θέαμα που παρουσίαζε το ζώο, καθώς μούγκριζε και τριβόταν πάνω στο κατώφλι,
δίνανε και παίρνανε. Μπήκαν κι αυτοί στην έγνοια να λύσουν το μυστήριο. Μα δεν
τα κατάφερναν και οι εξηγήσεις, που έδιναν στο φαινόμενο, ήταν τόσο αστείες,
ώστε συχνά προκαλούσαν γέλια. Ξαφνικά, ο αμοήλ ένιωσε κάτι να του φωτίζει το
μυαλό. Προχώρησε πιο μπροστά κι απ’ τον πατέρα του λέγοντας με πεποίθηση:
«Σο κωδώνι φταίει! Σο κωδώνι τη βασανίζει!...» υνάμα έσκυψε να της το βγάλει.
Μόλις ακούμπησε τα χέρια του στο λαιμό της, η αρκούδα ησύχασε μονομιάς σαν
μαγεμένη. Ο αμοήλ έλυσε την κορδέλα και έβγαλε το κουδούνι. Σην ίδια στιγμή
το αγρίμι σήκωσε ψηλά το κεφάλι του, στριφογύρισε μουγκρίζοντας χαρούμενα
και όρμησε κατά πάνω στο σωρό των ανθρώπων για να φύγει! Οι χωρικοί
παραμέρισαν και η αρκούδα περνώντας σαν βολίδα ανάμεσά τους, ρίχτηκε στο
σκοτάδι βροντοχτυπώντας τις χοντρές πατούσες της στη γη...
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Επισκοπικός Κατάλογος Φαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Μ

ητροπολίτης Φαλδίας Διονύσιος Κουζάνος
(1757-1783). Γεννήθηκε στην Σσίτη της
Αργυρούπολης όπου και έμαθε τα πρώτα
γράμματα. Σελειοποίησε τις σπουδές του στις Μονές
Γουμερά (όπου εκάρη μοναχός), ουμελά και στην
Ουγγροβλαχία.
Εξέχων κληρικός και πνευματικός άνθρωπος. Διοίκησε
αποτελεσματικά την αχανή Εκκλησιαστική Επαρχία της
Φαλδίας, έχοντας την εκτίμηση λαού, προεστών και αρχών.
Ακέραιος χαρακτήρας, δεινός εκκλησιαστικός ρήτορας, άριστος στις δημόσιες
σχέσεις, μεθοδικός και διορατικός σε κάθε του δράση, υπήρξε ένας σπουδαίος
αρχιερέας, όπως θα άξιζε να έχει πάντοτε η Φαλδία. Φειροτονήθηκε στις 14
Οκτωβρίου 1757, από τον οικουμενικό πατριάρχη εραφείμ Β΄, τον από
Υιλιππουπόλεως. υνέγραψε πολλά έργα θεολογικού, ιστορικού και
επιστημονικού περιεχομένου. πουδαιότερο και χρησιμότερο – κατά την άποψή
μας – έργο του η μετάφραση της Θείας Λειτουργίας και άλλων βιβλίων του
Ορθόδοξου Συπολογίου στα αραβικά. Από τότε ενδυμανώθηκε η παρουσία της
Εκκλησίας μας στις αραβόφωνες περιοχές. Έχοντας πλέον οι εκεί ορθόδοξοι
χριστιανικοί πληθυσμοί τα αναγκαία εφόδια, δεν ήσαν ευάλωτοι στις σειρήνες των
Ουνιτών και Ιησουιτών, που με στρατευμένους ιεραποστόλους, όργωναν τα χρόνια
εκείνα την οθωμανική επικράτεια, προσπαθώντας να προσηλυτίσουν στα δόγματά
τους κάθε ανυποψίαστο Ορθόδοξο ή Αρμένιο Φριστιανό.
Ο ικανότατος αυτός κληρικός, συνεργάστηκε άψογα με τους πανίσχυρους
αρχιμεταλλουργούς της Φαλδίας, τους οποίους με ευκολία έπειθε να ενισχύσουν
με μεγάλα ποσά την Εκκλησία και τα χολεία. Ξεχωριστή ήταν η στήριξη που
είχε από τους αρασίτες, τη μεγάλη εκείνη οικογένεια των αρχόντων και
ευεργετών του Γένους. Οι Γενικοί Αρχιμεταλλουργοί Ιγνάτιος και Γεώργιος
αρασίτης (πατέρας και γιος), στάθηκαν αρωγοί σε κάθε του βήμα, σε κάθε του
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της Παιδείας, την κατάρτιση των στελεχών της
Εκκλησίας και των χολείων, τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών, τη βοήθεια
προς τους αναξιοπαθούντας συνανθρώπους τους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο πιο ισχυρός αρχιερέας της Φαλδίας και
μαζί με τον Ιγνάτιο Α΄ οι πιο ικανοί και πιο ευπαίδευτοι. Ο Διονύσιος ήταν ο
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δεσπότης που ο λαός σεβόταν και αγαπούσε, οι προύχοντες εκτιμούσαν και οι
Σούρκοι υπολόγιζαν.
τα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, συνεργάστηκε με 7
οικουμενικούς πατριάρχες (εραφείμ Β΄, Ιωαννίκιο Γ΄ Καρατζά, αμουήλ,
Μελέτιο Β΄, Θεοδόσιο Β΄, ωφρόνιο Β΄, Γαβριήλ Δ΄), που όλοι τους εξετίμησαν
την ευρυμάθεια, το σθένος, τον ποιμαντικό ζήλο και το διοικητικό του τάλαντο.
Σο 1767 όντας μέλος της Ιεράς Πατριαρχικής υνόδου στην Κων/πολη
(διετέλεσε συνοδικός στη διετία 1765-1767), υπέβαλε εμπεριστατωμένο αίτημα για
την προαγωγή της Αρχιεπισκοπής Φαλδίας σε Μητρόπολη, το οποίο και έγινε
αποδεκτό από τον οικουμενικό πατριάρχη αμουήλ Φαντζερή και την περί αυτόν
Ιερά ύνοδο. Σο σχετικό Πατριαρχικό υνοδικό ιγιλλώδες Γράμμα επί
μεμβράνης, που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 1767, λέει μεταξύ άλλων: «Ὅθεν τὸ
μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ ἀξίαν τοῦ ἀρχιερέως τούτου, τὸ δὲ διὰ τὰς πολλὰς καὶ θερμὰς
δεήσεις καὶ ἱκεσίας τοῦ τῆς ἐπαρχίας ταύτης χριστεπωνύμου λαοῦ, δεῖν ἔγνωμεν κατὰ
κοινὴν συνοδικὴν ἀπόφασιν θεραπεῦσαι καὶ ἀναπαῦσαι ἀμφότερα τὰ μέρη καὶ τὴν
ἀρχιεπισκοπὴν ταύτης εἰς μητρόπολιν προβιβάσαι καὶ τὸν ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα τῇ τοῦ
μητροπολίτου ἀξίαν ἐπισυστῆσαι...». (Κώδ. Ι.Μ.Ν. Φαλδίας, σελ. 224-226).
Αυτή η αναβάθμιση, που καθυστέρησε αδικαιολόγητα τόσο πολύ, ενίσχυσε
εξαιρετικά τη θέση των θρονοκατόχων της Φαλδίας. Και πριν από το Διονύσιο
έγιναν προσπάθειες αλλά απέτυχαν, λόγω της σφοδρής αντίδρασης των αρχιερέων
Σραπεζούντος, Νεοκαισαρείας και Αμίδης, που επί 10ετίας φιλονικούσαν με τους
δεσποτάδες της Φαλδίας για τα γνωστά ζητήματα διαποίμανσης και διοίκησης των
περιοχών: Κατωγιαλίων (Κερασούντος, Σριπόλεως, Κόραλας), Κιουρτουνίου
(ιμικλή, Γαργάενας, Δέσμαινας), Καπάν και Άργονης του Νομού Αμίδης).
Ο Διονύσιος διακρίθηκε και ως αξιόλογος συγγραφέας, όπως ήδη τονίσαμε.
Μερικά του έργα: Προοίμιον εἰς τὴν ρητορικὴν τέχνην (χειρόγραφον), Ἱστορικὸν τῆς
Μονῆς ουμελᾶ και ακολουθία των αγίων Βαρνάβα και ωφρονίου (Βουκουρέστι 1769),
που κατέστρεψαν στη συνέχεια από φθόνο οι αντίπαλοί του, όπως μας πληροφορεί
ο Παρθένιος Μεταξόπουλος (Ελευθεριάδης, Ιστορικόν χεδίασμα Φαλδίας, σελ.
78, Αθήναι, 1903), Μουσικὸν Ἀπάνθισμα, Γραμματικῆς Θεοδώρου, Εἰσαγωγή, Περὶ
τῆς ὑπεροχῆς τῆς Θεολογίας, Εἰς φιλοσοφίαν προδιοίκησις Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλλέως,
Πραγματεία περὶ τῶν οὐρανίων σωμάτων, Ἀστικισμὸς τῶν λέξεων, Ἑορτοδρόμιον,
Ἰδιόμελα εἰς τοὺς ἁγίους Βαρνάβαν καὶ ωφρόνιον.
Ο καθ᾿ όλα αυτός σπουδαίος και λόγιος ιεράρχης, υπήρξε ένας φωτεινός νους
που καταπολέμησε τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες και τις μαγείες, την αμάθεια
με άλλα λόγια, και στήριξε κάθε προσπάθεια καλλιέργειας των γραμμάτων και των
επιστημών.
(συνεχίζεται)
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Πολύκαρπος Χωμιάδης
ο Πόντιος ευπατρίδης και κοινωνικός αγωνιστής
Μητροπολίτης Ξάνθης (1922 – 1935)
Σου δρ. Πέτρου Α. Γεωργαντζή

Ἔ

τσι φρόντισε νά ἱδρυθοῦν δύο ὀρφανοτροφεῖα στήν Ξάνθη, ἕνα
ἀρρένων, στή Μονή Σαξιαρχῶν καί ἕνα θηλέων στήν ὁδό Φρύσης
(μετέπειτα Βενιζέλου). Μάλιστα γιά τή στέγαση τοῦ ὀρφανοτροφείου
θηλέων κατόρθωσε νά ἀγοράσει ἀντί εὐτελοῦς τιμήματος τό κτήριο μέ τό

Ἡ Μονή Παμμεγίστων Σαξιαρχῶν Ξάνθης «ὡς ὀρφανοτροφεῖο
Ἀρρένων»(ἐσωτερική αὐλή)
οἰκόπεδο τόῦ μουσουλμανικοῦ παρθεναγωγείου, ὅπου συμπληρωσε τίς
ἐγκαταστάσεις καί μέ νέα οἰκοδομήματα πρός ἄνετη λειτουργία τοῦ ἐν λόγῳ
ὀρφανοτροφείου ὥστε νά ὑπάρξει εὐρύχωρος κοιτώνας γιά διαμονή ὅσων
ὀρφανῶν δεν ἔχουν φωλεάς καί ποῦ τήν κεφαλήν κλίνη. υνάμα ἵδρυσε
ἐργαστήρια στά ὁποῖα τά ὀρφανά μάθαιναν τή ραπτική, τήν πλεκτική, τήν κεντική,
τήν πιλοποίϊα (γιά κατασκευή καπέλων), χαρτοκοπτική. Γιά τό σκοπό αὐτό
ἀγόρασε τίς ἀνάλογες μηχανές ὥστε νά εἶναι εὐχερής ἡ ἐκμάθηση ὅλων αὐτῶν
τῶν τεχνῶν. Πρός ἐξόφληση δέ τῶν ἐν λόγῳ δαπανῶν ἀλλά καί κάλυψη τῶν
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τροφείων τῶν 500 περίπου ὀρφανῶν τῶν δύο ὀρφανοτροφείων μετέβη ἀκόμη καί
στή Νέα Ὑόρκη ὥστε δι’ ἐράνων τῶν ἐκεῖ λλήνων ἀλλά καί Ἀμερικανῶν νά
ἐξεύρει τά ἀπαιτούμενα πρός τοῦτο ποσά, ὅπου τοῦ δόθηκε η εὐκαιρία να
διεκτραγωδήσει ὅλη τήν πανάθλια κατάσταση τῶν προσφύγων τῆς μικρασιατικῆς,
ποντιακῆς καί θρακικῆς κατάστροφῆς, γιατί δεν ἦταν μόνον καταστροφή τοῦ
ἑλληνισμοῦ τῆς Μ. Ἀσίας ἀλλά καί τοῦ Πόντου καί τῆς Ἀν. Θράκης.
Σαυτόχρονα ἐπιτακτικό προέκυψε καί τό θέμα τῆς ἐξευρέσεως στέγης καί γιά
τούς Ἕλληνες στρατιῶτες καί ἀξιωματικούς, πού ἔπρεπε νά μείνουν στήν Ξάνθη

Ἡ μαντολινάτα τῦ Ορφανοτροφείου Θηλέων Ξάνθης
πρός δημιουργία γραμμῆς ἄμυνας, ἀλλά καί δημιουργίας νοσοκομείων γιά τούς
τραυματίες καί ἀσθενεῖς. Γιά τό σκοπό αὐτό τό κτήριο τοῦ Γυμνασίου
μετατρέπεται καί πάλι σέ νοσοκομεῖο καί τό Γυμνάσιο ἀποφασίζεται νά
μετακομίσει καί μεταστεγασθεῖ ἀρχικά στό γυναικωνίτη τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου
Βλασίου, τελικά δέ στην πλατεία μητροπόλεως Ξάνθης, στό κτήριο ὅπου μέχρι
πρό τινος στεγαζόταν ἡ τράπεζα τῆς ἀγάπης καί σήμερα το κοινωνικό ἰατρεῖο τῆς
Μητροπόλεως.
τή συνέχεια μερίμνησε γιά τήν ἀνέγερση, σέ πρώτη φάση, δύο ἀκόμη Δημ.
σχολείων στήν πόλη προκειμένου νά ἀπορροφηθεῖ τό μεγάλο μαθητικό δυναμικό
πού ἁλματωδῶς αὐξήθηκε στήν πόλη «κατόπιν τῆς καταπληκτικῆς αυξήσεως τοῦ
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πληθυσμοῦ τῆς πόλεως Ξάνθης, λόγῳ τῆς καταφυγῆς ἐνταῦθα πολλοῦ
προσφυγικοῦ κόσμου».
Κατ’ Ἰούλιο τόῦ 1924 τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς λλάδος καταργεῖ τίς
Δημογεροντίες καί τίς ἐφορεῖες τῶν σχολείων, πού μέχρι τότε ὑπῆρχαν στίς
πόλεις τῆς Θράκης καί Ἀν. Μακεδονίας ἀπό τά χρόνια ἀκόμη τῆς τουρκοκρατίας
καί ἀναλαμβάνει αὐτό τύποις ὅλες τίς σχετικές δραστηριότητές τους. Ἔτσι δόθηκε
ἐντολή καί στήν Ξάνθη νά καταργηθεῖ ἡ Δημογεροντία καί ἡ ἐφορεία τῶν
σχολείων καί γιά μέν τούς ναούς καθιερώνεται ἡ ὕπαρξη ἐκκλησιαστικῶν
συμβουλίων ἐνῶ τά θέματα τῆς ἐκπαιδεύσεως ἀναλαμβάνονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀλλ’ἐνῶ ἡ ἀπόφαση εἶχε ἄμεση ἐφαρμογή στήν
Καβάλα, γιά τήν Ξάνθη ὁ μητροπολίτης Πολύκαρπος ζήτησε νέες διευκρινίσεις,
χωρίς ὅμως νά λάβει ἀπάντηση. Γιά τό λόγο αὐτό καί συνέχισαν νά λειτουργοῦν
στήν Ξάνθη οἱ θεσμοί τῆς Δημογεροντίας καί τῆς ἐφορείας τῶν σχολείων
τόὐλάχιστον μέχρι καί τό Υεβρουάριο τοῦ 1926, ὅπως εἶναι κατεστρωμμένα στό
Β΄ κώδικα τῶν Πρακτικῶν τῆς Δημογεροντίας, προκειμένου νά μπορεῖ νά
αὐτοδιαχειρίζεται ἡ Δημογεροντία και αὐτός ὅλα αὐτά τά ἐπείγοντα θέματα καί
νά μήν περιμένει τήν ὅποια λύση ἐξ Ἀθηνῶν.
Γιά τή μετέπειτα περίοδο ὑπῆρχε ἕνας τρίτος κώδικας ὅπου ἦταν
καταχωρημένα τά πρακτικά «ἐν ζηλευτῇ τάξει καί καθαρότητι,<καί> διῆκεν ἀπό
τοῦ 1926 μέχρι τῆς 5ης Ἀπριλίου τοῦ 1941» ἀλλά κώδικας αὐτός φαίνεται νά
συλήθηκε ἀπό τούς Βουλγάρους καί σήμερα δέν ὑπάρχει.
Σήν ἴδια περίοδο συστήνονται μέσα στήν Ξάνθη τρεῖς προσφυγικοί ύλλογοι,
ἤτοι α) ὁ «Παμπροσφυγικός ύνδεσμος», β) ὁ «Μικρασιατικός ύλλογος» καί γ) ὁ
«Θρακικός ύλλογος», οἱ ὁποῖοι σέ συνεργασία μέ τούς παλαιούς γηγεγεῖς
κατοίκους τῆς πόλεως, ὑπό τήν πεφωτισμένη καί δυναμική Προεδρία τοῦ
μητροπολίτου Πολυκάρπου ἀντιμετωπίζουν τά κοινά πλέον θέματα ὅλων τῶν
κατοίκων τῆς πόλεως. Ἔτσι ἀντέδρασαν ἔντονα στήν ἐπιχειρηθεῖσα τότε
ἀπαλλοτρίωση ἀπό τό ἐποικιστικό γραφεῖο τόῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τῆς
λλάδος, τῶν 850 στρεμμάτων γῆς-κτημάτων τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς
πόλεως γιά παραχώρηση αὐτῶν σέ κατοίκους τοῦ Κιρέτσιλερ (Φρύσας), τοῦ
Φόροζλου (Πετεινοῦ) καί Κιμμερίων διότι «διά τῶν πόρων τῆς Κοινότητος
ταύτης συντηροῦνται ἅπαντα τά διδακτήρια ἱδρύματα τῆς πόλεως, ἐπιτευχθείσης
δι΄ αὐτῶν τῆς ἱδρύ-σεως καί λειτουργίας τριῶν νέων διδακτηρίων, ἐν οἷς
ἐξησφαλίσθη ἡ φοίτησις ἁπάντων τῶν ἐν τῇ πόλει προσφυγοπαίδων».
(συνεχίζεται)
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το Φαλέπι της υρίας …πριν φτάσουν στο Φαϊταρλί
(Κλείτος Κοζάνης)

Ο

Γράφει η Γιώτα Ιωακειμίδου

κτώβριος του 1919 ήταν, όταν ήρθε η
εντολή του εκτοπισμού στο Αλτίνογλου
τσιφλίκ, το χωριό των γιαγιάδων μου. Οι
τούρκοι
διασκόρπισαν
συστηματικά
τους
εκτοπισμένους, ακόμα και μέλη της ίδιας οικογένειας
χώριζαν στέλνοντας τους σε διαφορετικές πορείες
θανάτου.
Έτσι και οι κάτοικοι του τσιφλίκ χωρίστηκαν σε
διαφορετικές ομάδες, ακολούθησαν παράλληλες
πορείες, αλλά διαφορετικές. Μια μεγάλη ομάδα μετά από πεζοπορία πολλών
ημερών φτάνει στο Διαρπεκίρ. Μένουν εδώ περίπου τρεις μήνες, κάνουν κάποια
μεροκάματα στους Σούρκους και έτσι επιβιώνουν. Κάνουν πολλές δουλειές εδώ,
καθαρίζουν τους δρόμους από τα γκρεμισμένα σπίτια των Αρμενίων, οι γυναίκες
δουλεύουν σε σπίτια. Επόμενος σταθμός η Μαλάτεια. Έξω από την πόλη υπήρχε
μια γέφυρα του Ευφράτη ποταμού. Σο σχέδιο ήταν να διανυκτερεύσουν πάνω στη
γέφυρα, να μην μπουν καθόλου μέσα στην πόλη. Μια φήμη άρχισε τότε να
υφέρπει για το σκοτεινό σχέδιο των τùανταρμάδων, να τους ρίξουν στο ποτάμι. Σα
κλάματα και οι οδυρμοί των γυναικόπαιδων όπλισε με ξύλα και ρόπαλα τα χέρια
των αντρών και έτσι εξαναγκάστηκαν οι συνοδοί τùανταρμάδες να τους αφήσουν
να περάσουν τη νύχτα τους στην στεριά, κοντά στο ποτάμι. Ση νύχτα κάποιοι
τούρκοι προσπάθησαν να αρπάξουν νέες γυναίκες και κορίτσια, αλλά οι άντρες
εξαγριώθηκαν και τους ξυλοφόρτωσαν. τη Μαλάτεια έμειναν δυο μήνες περίπου.
Η πείνα, οι αρρώστιες, οι κακουχίες τους θέρισαν. Περίπου το 75% από αυτή την
ομάδα πέθαναν μην αντέχοντας στις συνθήκες εξαθλίωσης. σοι επέζησαν,
συναντήθηκαν με άλλες ομάδες και πάντα πεζοπορώντας φτάσανε στο Φαλέπι της
υρίας. τη υρία, που ήταν τότε γαλλική αποικία, για πρώτη φορά συναντούν
την συμπόνια και το ανθρώπινο πρόσωπο των κατοίκων. Ο Αμερικάνικος
Ερυθρός ταυρός τους περίμενε εδώ και τους βοήθησε. Κάθε μέρα τους μοίραζε
μιάμιση οκά ψωμί και έξι γρόσια.
Σελευταίος σταθμός είναι η Βηρυτός του Λιβάνου, το Περότ (Beirut). Η
παραμονή εδώ είναι σύντομη, σε είκοσι μέρες επιβιβάζονται στο καράβι για την
Ελλάδα. Βρισκόμαστε στα 1920. Αρχές της χρονιάς αυτής αποβιβάζονται στον
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Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι για να περάσουν από καραντίνα. Σέλος του ταξιδιού
για την ομάδα αυτή, με τρένο πάνε Θεσσαλονίκη, Αμύνταιο και κατόπιν με κάρα
της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων φτάνουν στο Φαϊταρλί Κοζάνης.
Άλλη ομάδα των κατοίκων του Αλτίνογλου τσιφλίκ από άλλη πορεία κατέληξε και
αυτή στη Μαλάτεια. Πέρασε σε κουρδικά χωριά. το χωριό Ελμαντίν έμειναν

«Από τον Πόντο στη υρία, από το θάνατο ως τη σωτηρία»

έναν ολόκληρο χρόνο. Οι συνθήκες εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες. υνέχιζαν να
ταλαιπωρούνται από την πείνα, την ψείρα και την αρρώστια. Εδώ άφησαν τα
κόκκαλα τους πάρα πολλοί, αλλά και όσοι ζούσαν ήταν πιο κοντά στον θάνατο
παρά στην ζωή. σοι άντεξαν συνέχισαν την πορεία προς τη υρία. Σο κλίμα στο
Φαλέπι ήταν πολύ βαρύ. Εδώ πέθανε και ένα από τα παιδιά της γιαγιάς μου από
τον πρώτο της άντρα. Η γιαγιά μου η οφία απέδιδε τον θάνατο του παιδιού στη
βαριά σκιά μιας συκιάς. Είχαν κατασκηνώσει κάτω από συκιές. Καθώς ήταν
ταλαιπωρημένοι και το κλίμα ήταν ανυπόφορο και βαρύ, δεν άντεξαν τα παιδιά και
οι γέροι. Ιντζίρ έλεγε τη συκιά η γιαγιά μου και τη θεωρούσε υπεύθυνη για τον
θάνατο του παιδιού της. το Φαλέπι την εποχή που υπογράφηκε η συνθήκη
ανταλλαγής ήταν χιλιάδες πόντιοι. Περίπου 10 χιλιάδες φερμένοι από όλον τον
Πόντο. Εδώ βρέθηκαν και οι πρόγονοι μου από τη μεριά του παππού μου
Αλέξιου Ιωακειμίδη.
το Φαλέπι θα μείνουν σχεδόν έναν χρόνο μέσα σε σπηλιές. «Μαγαράδας»
όπως τις έλεγαν οι πόντιοι. Αυτές οι σπηλιές έγιναν το σπίτι τους για μήνες. Εδώ
μαγείρευαν, έπλεναν, κοιμόντουσαν. Η βοήθεια του Αμερικάνικου Ερυθρού
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ταυρού δεν ήταν αρκετή για να κορέσει την πείνα τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά
ζητιάνευαν στα σπίτια των υρίων και χάρη στην ελεημοσύνη αυτών των
ανθρώπων επέζησαν. Οι άντρες έκαναν μεροκάματα στα χωράφια. Θέριζαν
σιτάρια, έκαναν χαμαλίκια. Παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες, τη φτώχεια τους, τις
αρρώστιες τους, παρέμεναν χαρούμενοι άνθρωποι και έλπιζαν σε μια καλύτερη
ζωή που τους περίμενε στην Ελλάδα. Σα βράδια εκεί στις σπηλιές στήνονταν
γλέντια με τον ζουρνατùή να παίζει και όλοι μαζί να χορεύουν. Δεν τους έλειπε και
η αλληλεγγύη. σοι από αυτούς δεν είχαν κανέναν τρόπο επιβίωσης, τους
βοηθούσαν όλοι οι άλλοι.
Σελευταίος σταθμός πάντα για όλες τις ομάδες ήταν το Περότ, η Βηρυτός.
Αυτή η ομάδα των τσιφλικλήδων έμεινε εδώ τρεις μήνες. Αποδεκατισμένοι ήδη
από τις πολύχρονες πορείες, πεθαίνουν και εδώ αρκετοί. Οι ντόπιοι τους φέρθηκαν
πολύ ανθρώπινα. Σους βοήθησαν με κάθε τρόπο, με ρούχα, τροφή, φροντίδα.
Πολλές ευκατάστατες οικογένειες πήραν κοντά τους τα ταλαιπωρημένα παιδιά για
να τα γλυτώσουν από την πείνα και τον βέβαιο θάνατο. τους τρεις μήνες απάνω
επιτέλους φτάνει το πλοίο της σωτηρίας τους. Ήταν ένα παλιό σαπιοκάραβο
φορτωμένο τρεις χιλιάδες ψυχές. Πάνω στο πλοίο θέριζαν οι αρρώστιες και ο
θάνατος. σοι πέθαιναν τους έριχναν στην θάλασσα για να μην μολύνουν και τους
άλλους. Αποθηριώνεται ο άνθρωπος σε ακραίες συνθήκες και δεν τον νοιάζει πια ο
θάνατος του διπλανού του, αλλά η δική του σωτηρία.
Είναι πια 23 επτεμβρίου του 1923, όταν η τελευταία αυτή ομάδα των
προγόνων μου καταφτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Κατευθείαν και αυτοί
οδηγούνται στον Αι Γιώργη, στο λοιμοκαθαρτήριο. Μένουν εδώ σαράντα μέρες
και στη συνέχεια με τρένο έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Διαμένουν μερικές
εβδομάδες σε σχολεία και εκκλησίες, μέχρι να αποφασίσει η επιτροπή που θα τους
στείλει. Σους επιβιβάζουν στο τρένο για τη Βεγόρα Αμυνταίου και από εκεί με
κάρα της Επιτροπής και αυτοί πάνε στο Φαϊταρλί Κοζάνης.

Σα αίτια μετανάστευσης των Ελλήνων της Φαλδίας κατά τον
19ο και 20ο αιώνα
Σης Βασιλικής Ι. Κομεσίδου



(συνέχεια από το προηγουμένο)

την περιοχή του Πόντου και ειδικότερα στην επαρχία Φαλδίας κατά το
19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, συνέβησαν πολλές φυσικές
καταστροφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τις Σουρκικές πιέσεις για την
αλλαγή θρησκεύματος και τις ληστρικές επιδρομές του άτακτου στρατού, είχαν
σαν αποτέλεσμα την φυγή μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, είτε προς τα μεγάλα
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αστικά κέντρα, είτε κυρίως προς την ομόθρησκη Ρωσία. Επίσης θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η αδυναμία της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
(διοικητικά και οικονομικά) να στηρίξει τους πληγέντες και να αποκαταστήσει
ουσιαστικά τις υποδομές της περιοχής.
την περίοδο αυτή πολλές φυσικές καταστροφές έπληξαν την επαρχία
Φαλδίας, με ολέθριες συνέπειες για τον Ποντιακό Ελληνισμό που κατοικούσε εκεί.
Σο αρχειακό υλικό που αναφέρεται σε αυτές τις καταστροφές δεν είναι πολύ
μεγάλο (το μεγαλύτερο βρίσκεται στα αρχεία του Σουρκικού Κράτους), αλλά θα
προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε στο μέτρο του δυνατού.
την περίοδο αυτή συνέβησαν οκτώ πλημμύρες, τρεις κατολισθήσεις, δύο
σεισμοί, καύσωνας και ξηρασία, αλλά και μια μεγάλη πυρκαγιά. Επίσης
παρουσιάστηκαν κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων όπως ελονοσία, τυφοειδής
πυρετός, ευλογιά αλλά και "γουρζουλάς" (χολέρα). Ας δούμε όμως διεξοδικά τις
φυσικές αυτές καταστροφές.
Πλημμύρες
Από τηλεγράφημα που εστάλη στον Διοικητή της Σραπεζούντος στις 2
επτεμβρίου 1890, υπάρχει η πληροφορία ότι την Παρασκευή 29 Αυγούστου
1890, έγιναν εκτεταμένες ζημιές στην πόλη της Αργυρούπολης από κατολισθήσεις,
συνεπεία πλυμμηρών και πιθανότατα υπερχείλισης του ποταμού, αφού αναφέρεται
ότι σε 69 σπίτια καταστράφηκαν οι κήποι τους και γέμισαν με άμμο. Επίσης
καταστράφηκαν 17 σπίτια, πανδοχεία αλλά και καταστήματα στο κέντρο της
Πόλης.1
την περιοχή της Κρώμνης, τον Ιανουάριο του 1891, σημειώνονται πλήμμες
σε μεγάλο (απροσδιόριστο) αριθμό χωριών λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ο
ποταμός Γιαγλί δερέ υπερχείλισε με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά σπίτια
και γέφυρες και να αποκλειστούν οι κάτοικοι. Με τηλεγράφημά τους στον
Διοικητή Σραπεζούντος στις 4 Ιανουαρίου 1891 οι Κρωμναίοι ζητούν την βοήθεια
των αρχών για αποκατάσταση των ζημιών, για να λάβουν όμως την απάντηση του
Τπουργείου Εσωτερικών, ότι οι ζημιές δεν είναι τόσο μεγάλες και θα πρέπει να
αποκατασταθούν από τους ίδιους ή από "φιλανθρώπους".2
Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Αργυρούπολης, το 1892,
γίνονται κατολισθήσεις (αναφέρεται ότι έπεφταν πέτρινα ποτάμια) και
καταστρέφεται ο δρόμος που ενώνει την Σραπεζούντα με την Αργυρούπολη και
κατ επέκταση με το Ερζερούμ και όλη την Ανατολία. λη η περιοχή πλυμμηρίζει
από την υπερχείλιση των ποταμών, κτήματα με οπωροφόρα δέντρα σκεπάζονται
1

Alpaslan Demir, Esat Aktaş, "Gümüşhane Sancağı’nda Doğal Afetler (1888–
1910)", σελ. 21-53
2
Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό π. σελ. 25
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από πέτρες και λάσπη και καταστρέφονται ολοσχερώς. Επίσης πολλά σπίτια
καταστρέφονται από φερτά υλικά, κυρίως λάσπη και πέτρες. Σο χειρότερο από
όλα όμως είναι ότι τα λιμνάζοντα νερά δημιουργούνται έλη, που αν δεν
αποξηρανθούν εγκυμονούν κινδύνους για την εμφάνιση ελονοσίας και τυφοειδούς
πυρετού κατά τους θερινούς μήνες. Η αποξήρανση των ελών κρίνεται απαραίτητη
και για το λόγο αυτό οι κάτοικοι της περιοχής απευθύνονται στη Διοίκηση της
Σραπεζούντας για βοήθεια. Η ημερομηνία συζήτησης του αιτήματος είναι 25
Ιανουαρίου 1893, και εξ αυτού συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η φυσική αυτή
καταστροφή συνέβη στα τέλη του 1892 ή τις πρώτες μέρες του 1893. 1
Από την θεομηνία αυτή υπάρχει και μια ακόμη "παράπλευρη απώλεια". Είναι
η καταστροφή των σιτηρών που ήταν αποθηκευμένα για τις ανάγκες σίτισης του
πληθυσμού για όλο τον χειμώνα. Ο φόβος της εμφάνισης χολέρας (γουρζουλά)
είναι υπαρκτός. Ήταν πολύ φυσικό οι κάτοικοι των χωριών να θορυβηθούν από τα
βρεγμένα και μουχλιασμένα σιτηρά στις αποθήκες τους, καθώς και από την
εμφάνιση ποντικών, οπότε οι κάτοικοι απευθύνονται για βοήθεια στη Διοίκηση της
Σραπεζούντας και μέσω αυτής στο Τπουργείο Δημοσίων Έργων, ζητώντας πρώτα
και πάνω από όλα την αποξήρανση των ελών, αλλά και την αποκατάσταση της
επικοινωνίας με τις υπόλοιπες επαρχίες και κυρίως με την Σραπεζούντα. Ευτυχώς
επιτυγχάνουν την αποδοχή του αιτήματός των και το Τπουργείο αναλαμβάνει την
αποξήρανση των ελών.2
τις 30 Οκτωβρίου 1898 υποβάλλεται αίτημα στη Διοίκηση Σραπεζούντας
από τους κατοίκους των χωριών της περιοχής Γιαγμούδ Δερέ (45 Σούρκικα χωριά
και 1 Ελληνικό), Γαβράς (Kayabaşı) να μεριμνήσει όπως αποκατασταθούν οι
εκτεταμένες ζημίες που υπέστησαν αυτά τα χωριά, εξαιτίας χαλαζόπτωσης που
κατέστρεψε τις καλλιέργειες και πλυμμηρών που κατέστρεψαν κτίσματα και
γεννήματα. το χωριό Γαβράς κατασρέφονται 17 νοικοκυριά, αλλά και όλα τα
γεννήματα που υπήρχαν σε αυτά. Η περιοχή κυρύσεται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και θεωρείται επιτακτική η ανακατασκευή των κτιρίων αυτών που το
κόστος τους είναι πολύ μεγάλο. Ζητείται η προμήθεια ξυλείας και άλλων υλικών
που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, από την «Αγροτική Σράπεζα»
(Ziraat Bankası). Η απάντηση αφορά τη δυνατότητα δανεισμού των αγροτών
μόνο για τις κατεστραμμένες καλλιέργειες και όχι για την επισκευή των σπιτιών.
λοι οι υπόλοιποι πλην των αγροτών θα βοηθηθούν από την επαρχία
Σραπεζούντος. 3
(συνεχίζεται)

1

Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό. π. σελ. 25
Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό. π. σελ. 26
3
Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό. π. σελ. 26
2
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ισιμαντέν, ένας ποντιακός οικισμός στην Αρμενία
Σου τάθη Σαξίδη

Ο

ι πρώτοι Έλληνες από τον Πόντο εγκαταστάθηκαν στην Αρμενία, ήδη
από τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν μετοίκησαν από την περιοχή της
Αργυρούπολης εποικίζοντας τις πλούσιες μεταλλοφόρες φλέβες χαλκού,
αργύρου και άλλων μετάλλων που βρίσκονται στις βορειοανατολικές περιοχές της
χώρας. Σους πρώτους αυτούς άποικους, ως εξαίρετους μεταλλωρύχους και
μεταλλοτεχνίτες, προσκάλεσε ο τσάρος Ηράκλειος Β΄(1797), παραχωρώντας τους
υπό προνομιακό καθεστώς τις εργασίες εξόρυξης και επεξεργασίας των
μεταλλωρυχείων της μονής Akhtala. Λίγο αργότερα οι μετανάστες εξάπλωσαν τη
δράση τους και στο Alaverdi, ιδρύοντας μεταλλουργικές βιοτεχνίες επεξεργασίας
χρυσού και αργύρου1.
Ένα δεύτερο κύμα έφτασε μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1827 – 29, ως
πρόσφυγες, προερχόμενοι από το Καρς και το Ερζερούμ. Αυτοί εγκαταστάθηκαν,
κυρίως, στην περιοχή του Λενινακάν. Οι Έλληνες της πρώην οβιετικής Αρμενίας
έζησαν για πάνω από έναν αιώνα συγκεντρωμένοι σε μερικά χωριά της βόρειας
Αρμενίας, στη συνοριακή ζώνη με τη Γεωργία. Αυτά τα ελληνικά χωριά –
Giangdan, Akhtala, Samloug, Len-rudnic – βρίσκονταν στην περιφέρεια του
Alaverdi. Τπήρχαν επίσης μερικές οικογένειες Ποντίων στο αρμένικο χωριό
Agarak, ενώ το χωριό Kongkes είχε κάποτε ποντιακό πληθυσμό, αργότερα όμως
κατοικήθηκε μόνο από Αρμένιους.
την Αρμενία και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν εγκατεστημένοι 5097
Έλληνες, από τους οποίους οι 325 στο Ανκαβάν, οι 310 στο Μπαϊτάρ, οι 163 στο
Μπαγιαντούρ, οι 501 στο ισιμαντέν, οι 250 στο Αρμουτλού. το Αλαβερντί και
στην περιοχή του Λορί διαβιούσαν 1705 Έλληνες, από τους οποίους οι 1235 στο
Αλαβερντί, 75 στο Αχταλά, 87 στο Μπεντικέ και 308 στο αμλούγκ, ενώ στο
Κογκές διαβιούσαν 1843 Έλληνες, από τους οποίους οι 1060 στο Κογκές και οι
783 στο Γιαγκντάν. Πάντως, προς τα τέλη της πρώτης εικοσαετίας του
περασμένου αιώνα, αναχωρεί για την Ελλάδα ένα μέρος των κατοίκων των χωριών
Γιαγκντάν, Κογκές, αμλούγκ, Αλαβερντί, ισιμαντέν και κάποιοι Έλληνες από
το Ζανγκεζούρ, ενώ τον οικισμό του Αρμουτλί τον εγκαταλείπουν σχεδόν όλοι.2
Νόρα Κωνσταντινίδου, «Η πολιτιστική πορεία των Ελλήνων Ποντίων της Ε...Δ. ως
στοιχείο διατήρησης της εθνικής ταυτότητας προς το 2000», Ο Ποντιακός Ελληνισμός της
τέως οβιετικής Ένωσης, σσ. 80 – 106, έκδοση σωματείου «Παναγία ουμελά»,
Θεσσαλονίκη 1991.
2 Ελευθέριος Κ. Φαρατσίδης, «Ο γεωργικός πολιτισμός των Ελλήνων της Αρμενίας κατά
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα», Πόντος, σσ. 407 – 423, εκδόσεις Αλήθεια, Αθήνα 2007.
1
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την περιορισμένη, σχετικά, βιβλιογραφία και στις ελάχιστες αναφορές για την
περιοχή, καταθέτουμε και τον δικό μας έρανο. Δημοσιεύουμε το κείμενο που
κατέγραψε την 1η Νοεμβρίου 1977, στην Επισκοπή Νάουσας, ο Βλαδίμηρος τ.
ιταρίδης 71 ετών τότε – μακαρίτης σήμερα – για το χωριό του ισιμαντέν. Σο
κείμενο είναι καταγεγραμμένο σε χαρτί διαστάσεων 1,37Φ0,41 μ., στο μεγαλύτερο
μέρος του οποίου αποτελεί το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της κοινότητας με τα
σπίτια, τα δημόσια κτίρια, τις εκκλησίες, τον αλευρόμυλο, το εργοστάσιο και τις
εγκαταστάσεις του, τις κρήνες, το νεκροταφείο. Να σημειωθεί πως οι κατοικίες
είναι αριθμημένες και ταυτοποιημένες με τη σειρά που δημοσιεύουμε. Κάποιος
απόγονος δηλ. των οικογενειών αυτών έχει τη δυνατότητα αν επισκεφτεί το χωριό
να εντοπίσει το σπίτι των προγόνων του. Σην πολύτιμη αυτή κληρονομιά ο
Βλαδίμηρος τ. ιταρίδης την παραχώρησε στον ανιψιό του Κώστα Ιωακειμίδη,
αντιπρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά», ο οποίος και μας την
παραχώρησε.
«Σο 1860 οι κάτωθι οικογένειες Ποντίων προγόνων μας μετανάστευσαν στον
Καύκασον της Ρωσίας από τα χωριά της περιοχής Κιμισχα(νά)ς, νομός
Σραπεζούντας. ε αυτό το μεταλλείο, που βλέπετε σχεδιασμένο, (ήρθαν) να
εργαστούν ειδικευμένοι τεχνίται των Μεταλλείων. Εκείνα τα χρόνια χωριό δεν
υπήρχε παρά μερικές παράγκες που είχε κατασκευάσει η εταιρεία για το εργατικό
προσωπικό. Αφού αρχίσανε δουλειά, ο καθένας στην ειδικότητά του, και έδειξαν
καλήν διαγωγή από πάσης πλευράς, η εταιρεία για το εργατικό (προσωπικό)
πρότεινε να τους παραχωρήσει εκτάσεις για (να χτίσουν) μόνιμες κατοικίες και
μπαξέδες με την έγκρισιν και υλικήν βοήθειαν του κράτους. Πράγματι την
απεδέχθησαν οι μακαρίται πρόγονοί μας την πρότασιν της εταιρίας και την
βοήθειαν του κράτους και σε λίγο χρονικόν διάστημα άρχισαν να κατασκευάζουν
μόνιμες κατοικίες για τις οικογένειές των, όπου ήθελε ο καθένας. ας παρουσιάζω
ακριβώς αντιγραφή του χωριού και με τα επίθετα των τότε γενεών. ε ένα δυο
χρόνια φέρανε από τον Πόντο και τις οικογένειές των και αποκατασταθήκανε
μονίμως και ζήσανε εξήντα χρόνια σε αυτό το χωριό που βλέπετε. Περάσανε ζωή
ευτυχισμένην. Οι πατεράδες μας σ’ αυτό το χωριό γεννηθήκανε. Π.χ. ο πατέρας
μου και οι θείοι μου γεννήθηκαν το 1875, 1879 και το 1884. Σο 1920 το
εγκαταλείψαμε αυτό το χωριό και ήλθαμε στην κοινή πατρίδα Ελλάδα. Δυστυχώς
πολλοί από εμάς δεν έχομεν σπίτια γιατί δεν μας βοήθησε το κράτος. Επιπλέον
μας κάμανε πλακάκια τις αποζημιώσεις που αφήσαμε περιουσίες, άλλοι στον
Πόντο και άλλοι στον καταληφθέν(τα) Καύκασο το 1918 υπό της Σουρκίας.
ήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει το χωριό αυτό που βλέπετε. Σα (σπίτια) τα
κατεδάφισ(ε)αν η οβιετική Ένωσις. Σο ισοπέδωσαν και κτίσανε παιδικόν
σταθμόν και εργατοκατοικίες για παραθερισμόν.
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»Ακολουθούν τα ονόματα των οικογενειών. 1. Παρα(σ)τατάντων 2. Σσαβτάρ ο
Μήτον 3. Οικονομίδης Κυρ. 4. Οικονομίδης Ανασ. 5. Οικονομίδης Θεόδ. 6.
Σσαβταράντ – ιταριδαίοι 7. Σσάκον Νικόλας. 8. Σσαβταράντ – ιταριδαίοι 9.
Σσαβτάρ ο Μήτον 10. Κιοχά ο Κώστες. 11. Κιοχά ο Βάνον 12. Μαλτάνοβ
Γιακόφ 13. Παραστατάντων 14. Σσακάντων ο Νικ. 15. Φαραλαμπίδης Πουλίτσον
16. Φαραλαμπίδης Αγαθόν. 17. Φαραλαμπίδης Παγκράτ. 18. Ο Σσάρον
Αλέξανδρος 19. Ο Σσολοβέξ Γιάννες 20. Ο Κερίμοβ ο Κων. 21. Ο Κερίμοβ
Αλέξ. 22. Ο Κερίμοβ ο Δημ. 23. Ο Κερίμοβ ο Πανίκας 24. Ο Αδάμ και η
Παρθένα 25. Ο Νούφριο ο τέ….26. Ο ΛεφτέρτςΣοπαλίδης 27. Ο Παύλον
Σοπάλοβς 28. Ο Φοτσέρας Γιωρίκας 29. Ο Φατζηπέξ ο Αθαν. 30. Ο Αβράμπς τη
Βαρβάρας 31. Οικονομάντων Θοδόσης 32. Οικονομάντων Αναστάσ. 33.
Οικονομάντων Κυράκον 34. Φαμπάντων ο Κωνστ. 35. Φαμπάντων Αρίστ. 36.
Φαμπάντων Ιορδάν. 37. Κοτράντων Αναστάσ. 38. Κοτράντων Πέτρον. 39.
Φαριτάντων Αλέξ. 40. Παναγιωτίνας ο Πάντζ. 41. εντέροβ ο Νίκον. 42.
Σσαβταράντων . Αν. 43. Αθανάσοβ ο Ρώσσον 44. Γιάντυιγός Γ. Ιωαννίδης 45.
Φαιριάντ Κων. Νικ. 46. Ο Σέζες Αλέξ. 47. Ο Γιωργάκης Ιωαννίδης. 48. Ο Βάνον
Ιωαννίδης. 49. Ο Νικόλας τη Πετράντων 50. Ο Παγκράτς τοι Πετράντων 51. Ο
απόζνικον ο Γιωρίκας 52. Ο Σσιτλής Αναστάης 53. Ο Παύλον ο Μαζμάντς 54.
Η (Μ)Πάκουλισσα 55. Σοχουμάντων η άρα. 56. Σοι Γαραμάν’ 57.
Παρτσαλάντων ο Γιάννες 58. Παρτσαλάντων Αλέξ. 59. Ση Φολλάβας 60.
Φρυσονάντων Γρηγ. 61. Φρυσονάντων ο Γιάννες 62. αρασιτάντων Γιωρίκας 63.
αρασιτάντων Θεόκτ. 64. αρασιτάντων Μιχαήλ. 65. αρασιτάντων ο Γαβριήλ
66. Ηράκλης τοι Πετράντων 67. Ση Σζελέπ’ ο Πάκον 68. Ση Σζελέπ’ ο Βάνον 69.
Ο Ρωμανώφς ο τάθιον. 70. Παυλάντων Κοσμά Γιωρ. 71. Παυλάντων ο Νένον
72. Παυλάντων ο Ελισσαίον 73 Ο Κιουρέντς 74. Αυλανίτα ο Γιωρίκας 75.
Αυλανίτα ο Λεφτ. Κώστ. 76. Σοχουμάντων ο Φαλάζον 77. Σοχουμάντων
Ηράκλης 78. Σοχουμάντων Υίλας 79. Ναστάντων Εγνάτιον 80. Ναστάντων ο
Θόδωρον 81. Ναστάντων ο Μιχαήλ 82. Σσιλιγκαράντων Μήτρον 83.
Σσιλιγκαράντων ο Κωνστ. 84. Ο ποπά Βασίλτς 85. Ατεζεψιδάντ Μ. Γ. Ν. 86. Ο
Σσάγον τ’ Αρχόντ’σσας
»Εν Επισκοπή (Ναούσης) τη 1η Νοεμβρίου 1977
Βλαδίμηρος τ. ιταρίδης ετών 71».
Από τα ελάχιστα στοιχεία που αναφέρει ο Φαρατσίδης για το ισιμαντέν στο
«Έλληνες της Αρμενίας επαναπατρισθέντες στη Θράκη. Ο πολιτισμός διαβίωσης όπως
προβάλλεται στη διαμόρφωση των οικισμών και των κατοικιών τους στα τέλη του 19ου
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αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα», σελ 2491. Παραθέτουμε και το παρακάτω:
«Μεγάλη ομοιότητα τόσο στα εξωτερικά γνωρίσματα, όσο και στην εσωτερική
οργάνωση είχαν οι οικισμοί που βρισκότανε νοτιότερα προς τις εκβολές του
ποταμού Ντεμπέντ (χ. ισιμαντέν). Αντίθετα απ’ ότι στον Μαντάν εδώ απουσιάζει
το πυκνό εφαπτόμενο είδος δόμησης. Οι κατοικίες χτιζότανε χωριστά η μία από
την άλλη και ήταν στην πλειοψηφία τους διώροφες. Ο χωρισμός σε συνοικίες
γινότανε με βάση τη συγγένεια και τη γειτνίαση. Και εδώ υπήρχε μια κεντρική
οδός και αύλειος χώρος στην Εκκλησία.»

Ποντιακή Ποίηση
Ηλίας Σσιρκινίδης

Νανία2

Έρθεν ο λαφρολάγγευτον ο Μάρτ’ς και, τίμι - τίμι,
Απάν’ ’ς σα ποδαρόπα του, λεγνά - λεγνά τσουπία,
εκοντοστάθεν, χα θα ρούζ’, έπλωσεν τα χερόπα ’τα’
με τα κλαδία τα χλωρά, τα πρωτοφυλλωμένα,
κι ολόερα ετέρεσεν, ετέρεσεν και είπεν:
«Σ’ εμά τα πρωτοτσίτσεκα τη παρχαρί’ πλουμόπα !»
Έβαλεν το χερόπον ατ’ ’ς σο στόμαν, εσυγκλίστεν,
επετσιγκώθεν κ’ επεκεί, με τα πολλά τα γέλ’τα,
εποίκεν «φούτ», ανέντροπον ο Μάρτ’ς ο καϊμενίτσον
κ’ εδέβεν πλάν και πάει και πάει... Ατότε η ρομάνα
κάτ’ έκ’σεν και ογλήγορα εξέβεν έξ’, εστάθεν
κι ολόερα ετέρεσεν. Πουδέν κανέναν ’κ’ είδεν.
Είδεν τα πρώτα μάραντα, τα πρωτοχαρεμένα
τα τσιτσεκόπα - και οπίσ’ ξάν’ ’ς σο μαντρίν εσέβεν.
’ ση μέσεν, τουπ, ελάγγεφεν Απρίλτς και χαρεμένος.
Φωρίς να παίρ’ αναπνοήν, έναν χορόν επέρεν,
ερχίνεσεν και χα αδά και χα εκεί τα χέρα ’τ’
και τα ποδάρα ’τα’ εθαρείς θ’ εκόπουσαν τα μέσα ’τ’.
Θράκη, Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του Λαϊκού πολιτισμού της, Μανόλης
Βαρβούνης (επιμ.), εκδόσεις Αλήθεια, Αθήνα 2006.
2 Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Σσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 84.
1
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Και είχεν χλωροτσίτσεκα απάν’ ατ’ παρχαρέτ’κα
και, σίτ’ εγυροκλώσκουτον, επρόφτασεν και είπεν:
«θεν δαβαίνω και πατώ μυρίζ’ μανουσακέαν!»
Και, τακ, εντώκεν τη μαντρί’ την πόρταν και - ν - επέρεν
δρόμον και πάει ασάευτον Απρίλτς ο τσιτσεκίτσον.
Ξάν’ έκ’σεν κάτ’, ογλήγορα εξέβεν η ρομάνα,
ολόερα ’τ’ς ετέρεσεν, πουδέν κανέναν ’κ’ είδεν.
Είδεν τα δέντρα ’φύλλωσαν, τα χορταρόπα πλέον
και τα παρχαροτσίτσεκα επλέθυναν – κ’ έκλώστεν
επέρεν και τ’ αρνόπον ατ’ς κ’ εξέβεν έξ’ ’ς σον ήλεν.
Έρθεν και ο Καλομηνάς τσιτσεκοφορτωμένος
ασ’ σα παρχαροκέφαλα και τα παρχαρομύτα.
Ένοιξεν την εγκάλιαν ατ’, απέσ’ ’ς ση μέσ’ εστάθεν
και είπεν: «Παρχαρόνερα κ’ εσείν πολλά τσιτσέκα,
εμέναν εγνωρίζετεν; Εγώ χαρεντερίζω
τον κόσμον!» Κι ασ’ σον πρόσωπον έσ’κωσεν τα κλαδία
και, ματς, έρθεν εφίλεσεν ’ς σο μάγ’λον τη ρομάναν!
Η μάρ’σσα είπεν: «Ήμαρτον, εγώ καν’νάν ’κ’ ελέπω!»
Κι ους να καλονουνίζ’ ατο, είδεν ήλεν κ’ ήμέραν,
είδεν την πλάσ’ παντέμορφον, τα πέραν χαρεμένα,
είδεν έρθαν οι παρχαρέτ’ και τα παρχαροπούλια –
κ’ επέρεν σειρίν πρόατα και τα τρανά αλμεγάδα,
επέρεν και τον κρίαρον τον χρυσοκωδωνιάτεν
κ’ έρθεν ’ς σο «καλώς όρισες» κ’ έρθεν ’ς σο «καλώς έρθες».
Απόψ’ τη νύχτας άρχοντας, ο Υέγγον, καθισμένος
βασιλιακά ’ς σο σύννεφον τ’ ασημοφωταγμένον,
τον ουρανόν θ’ αντιδαβαίν’. Σριγύλ’ – τριγύλ’ λωρία
απάν’ ατ’ αστροπλούμιστα
κι αγνά κλαδία ψεύτικα, καλόπλαστα με τ’ άστρα
θα έχ’ ’ς σα χρυσοδάχτυλα ’τ’ κι ατόν θα παραστέκ’νε,
φωτόστολοι, χρυσόστολοι,
ο Βραδανόν πρωτόλαμπος, το πρώτον φως τη νύχτας,
και τ’ άστρεν, ο Εξίαστρον κι ο Ζυγόν κι ο Αυγίτες,
τη ουρανού τ’ υστερ’νοπούλ’ τ’ υστερ’νοφωταγμένον.
Κι όνταν θα έρ’ται και σουμών’ ’ς σ’ εσόν το κρεββατόπον,
θα κλώσκεται και γελαστός, πουλί μ’, θα χαιρετά σε...
Είδες; Είδες ντο έμορφα είναι τα παιγνιτόρα
τη νου; Κι ατώρα ήσυχα κοιμέθ’, χρυσόν πουλόπο μ’!
Ποίσον νανία! Και-ν - εγώ τιδέν άλλο ’κι λέω...
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Λεξιλόγιο

λαφρολάγγευτον= αλαφροπήδηκτος. τσουπία, τα= βελόνες πλεξίματος.
πλουμόπα= στολίδια. εσυγκλίστεν= ανάσκυψε. επετσιγκώθεν= τεντώθηκε (ρ.
αποτσιγκούμαι). φουτ= σωματικός εξαερισμός. καϊμενίτσον= κακόμοιρος.
πρωτοχαρεμένα= πρώτες χαρές. χλωροτσίστεκα= χλωρά λουλούδια.
μανουσακέα= μυρωδιά από μενεξέδες. ασάευτον= αδιάκριτος, απείθαρχος.
παρχαρομύτα= δασωμένες βουνοκορφές. εσείν= εσείς. χαρεντερίζω= δίνω
χαρά. χαρεμένα= όλο χαρά. παρχαροπούλια= βοσκόπουλα. χρυσοκοδωνιάτεν=
αυτόν που φέρει χρυσό κουδούνι. φωτόστολοι= φωτοστολισμένοι. χρυσόστολοι=
στολισμένοι με χρυσό. υστερνοπούλ’= στερνό παιδί. υστερνοφωταγμένον=
φωτισμένο μετά. παιγνιτόρα= παιχνίδια. παρχαροκέφαλα, τα = βουνά με
πλούσια βοσκοτόπια. ρομάνα= η γυναίκα που διαφεντεύει τις στάνες και τα
βοσκοτόπια. Εξίαστρον= η Πούλια. Ζυγόν= ο Ζυγός. Αυγίτες= ο αυγερινός.
Εισαγωγή
Ειδυλλιακή και πολύ ρομαντική είναι η εικόνα της ποιητικής φαντασίας του
Ηλία Σσιρκινίδη στο ποίημα «Νανία». Περιγράφει την αγροτική ζωή και τις
φυσικές ομορφιές που παρουσίαζε ο Πόντος την εποχή των τριών μηνών της
άνοιξης: του Μάρτη, του Απρίλη και του Μάη. λοι οι μήνες έχουν τη δική τους
ιστορία και παράδοση την οποία διατήρησαν οι Πόντιοι και όταν ήρθαν στην
Ελλάδα. Η άνοιξη στον Πόντο με την πλούσια βλάστηση, τις εύκρατες
κλιματολογικές συνθήκες και τα ανθισμένα λουλούδια αναδεικνύουν την άνοιξη ως
την πιο όμορφη εποχή του έτους. Σότε αρχίζουν οι αγροτικές ασχολίες στην
ύπαιθρο και οι κάτοικοι πηγαίνουν στα χωράφια τους για να καλλιεργήσουν τη γη.
Είναι μια φανταστική εικόνα του ποιητή η οποία όμως δεν διαφέρει καθόλου από
την πραγματική.
Ολόκληρο το ποίημα αποτελείται από 57 δεκαπεντασύλλαβους ιαμβικούς
στίχους που παραπέμπουν στο μέτρο της δημοτικής ποίησης. Είναι το προσφιλές
μέτρο του ποιητή στην έκφραση των συναισθημάτων του για τον αλησμόνητο
Πόντο. Σο ποίημα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η κάθε μία από αυτές έχει τα
δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όμως όλες μαζί αποτελούν μια αρμονική
σύνθεση.
Εννοιολογική προσέγγιση
Η πρώτη ενότητα αρχίζει από το στίχο 1 μέχρι 14 και έχει ως κέντρο των
συναισθημάτων του ποιητή τον μήνα Μάρτιο σύμφωνα με τη μετεωρολογική
άνοιξη (η αστρονομική αρχίζει την 21 Μαρτίου και λήγει στις 21 Ιουνίου).
Από τον πρώτο στίχο κάνει την εμφάνισή του με την προσωποποίησή του ο
Μάρτης με τα πολλά στολίδια και με κλαριά που τώρα έβγαλαν τα πρώτα τους
φύλλα. Έριξε γύρω του μια ματιά και είπε ότι υπερηφανεύεται γιατί όλα αυτά τα
λουλούδια και τα στολίδια της φύσης που είναι μπροστά του είναι έργο δικό του.
Είναι πολύ παραστατική η εικόνα με την επίσκεψη του Μάρτη να χασμουριέται
συνέχεια να τεντώνεται και να χαμογελάει ώστε να κερδίζει τη συμπάθεια του
ποιητή. Κάποια στιγμή εξαερίστηκε και από τη ντροπή του έφυγε βιαστικά. Σότε
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βρήκε την ευκαιρία η Ρομάνα, η γυναίκα που διαφεντεύει τα βοσκοτόπια στον
Πόντο, να κάνει την εμφάνισή της. Είναι η Ρομάνα το σύμβολο της γυναικείας
εργατικότητας της αγροτικής ζωής στον Πόντο. Είναι αυτή που φρόντιζε για τη
διατροφή των ζώων και έκανε όλες τις δουλειές γιατί τις περισσότερες φορές οι
άντρες έλειπαν στα ξένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τα σπίτια
τους με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων. Η Ρομάνα, λοιπόν, μόλις βγήκε έξω
παρατήρησε ολόγυρά της την ομορφιά της φύσης με τα ανθισμένα λουλούδια της
και αφού δεν είδε τίποτε επέστρεψε πίσω στη μάντρα κοντά στα ζώα της.
Σο μήνα Μάρτη οι Ρωμαίοι τον θεωρούσαν πρώτο μήνα και ως αρχή του
χρόνου Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ρωμύλος, ο ιδρυτής της Ρώμης, τον
μετονόμασε Μάρτιο από το όνομα του Θεού Άρη (Mars στη λατ.) γιατί τον
Μάρτη άρχιζαν οι εχθροπραξίες και οι πόλεμοι των κρατών.
τη δεύτερη ενότητα (στίχοι 15 - 28) κάνει την εμφάνισή του o μήνας Απρίλης
με ένα τρόπο διαφορετικό. Πήδηξε στη μέση βιαστικά χαρούμενος χωρίς να
πάρει αναπνοή. Ήρθε μάλιστα χορεύοντας και κουνώντας τα χέρια και τα πόδια
του. Είχε επάνω του λουλούδια από τα παρχάρια του Πόντου. Και ενώ
περιφερόταν γύρω - γύρω καμάρωνε λέγοντας ότι από όπου περνάει μοσκοβολάνε
τα άνθη και οι μενεξέδες. ε λίγο γεμάτος από λουλούδια χτύπησε ξαφνικά την
πόρτα του μαντριού και εξαφανίστηκε.
Σότε βγήκε γρήγορα η Ρομάνα πάλι έξω και δεν είδε κανένα. Πρόσεξε όμως
γύρω της τα δέντρα γέμισαν φύλλα και τα λουλούδια από άνθη στα παρχάρια.
Γύρισε πίσω και αφού πήρε το μικρό αρνί βγήκε να χαρεί τον ανοιξιάτικο ήλιο.
Ο Απρίλης είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου κατά το Ιουλιανό και Γρηγοριανό
ημερολόγιο. Η λέξη παράγεται από το ρήμα aperio που σημαίνει ανοίγω, γιατί
τότε ανοίγουν τα φύλλα και τα λουλούδια. τον Πόντο μόλις ερχόταν ο Απρίλης
τραγουδούσανε
Απρίλτς φέρ’ τα λουλούδα
Κελαηδούν και λύν’ τα χόνα.
Η τρίτη ενότητα (στίχοι 29 - 42) αναφέρεται στην παρουσία του Καλομηνά,
όπως ονόμαζαν οι Πόντιοι τον μήνα Μάη. Ήρθε από τα βουνά φορτωμένος με
πλούσια λουλούδια από τα βοσκοτόπια και τις δασωμένες περιοχές. τάθηκε στη
μέση, άνοιξε την αγκαλιά του και ρώτησε αν τον αναγνωρίζουν τα νερά των
παρχαριών και τα πολλά λουλούδια. Καυχήθηκε ότι αυτός είναι εκείνος που φέρνει
τη χαρά στους ανθρώπους. Ξαφνικά απομάκρυνε τα κλαδιά από το πρόσωπό του
έσκυψε και φίλησε στο μάγουλο τη Ρομάνα. Εκείνη τρομαγμένη αντιλήφθηκε την
κίνηση ,βέβαια, αλλά δεν είδε κανένα. Και πριν καλά -καλά το σκεφθεί βλέπει με
πολλή χαρά γύρω της ξημέρωσε και τις ακτίνες του ήλιου να δίνουν τη ζωή στη
φύση. Βλέπει ακόμα να έρχονται οι νοικοκυραίοι και ιδιοκτήτες των λιβαδιών
συντροφιά με τα παιδιά τους. Πήρε τότε η Ρομάνα τα πρόβατα και τις αγελάδες
της. Πήρε και το ζωηρό κριάρι με τα πολλά κουδούνια του και τράβηξε στα
βοσκοτόπια καλωσορίζοντας την νέα εποχή.
Και στον Πόντο οι Έλληνες οι γιόρταζαν την πρωτομαγιά και χαίρονταν τη
φύση με τα πλούσια και χρωματιστά λουλούδια όπως και στην κυρίως Ελλάδα.
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πως μας πληροφορεί ο Πόντιος συγγραφέας Άνθιμος Παπαδόπουλος την
Πρωτομαγιά οι Πόντιοι κρεμούσαν στο κατώφλι σταυρό από άνθη και στην
καπνοδόχο του σπιτιού. «την αρχαία εποχή χρησιμοποιούσαν στεφάνια στους
γάμους και τα συμπόσια γιατί οι λαοί πίστευαν ότι τα άνθη και τα στεφάνια
μεταδίδουν τη χλοερότητα τη δροσιά την άνθισή τους και στους ανθρώπους.»
Η περιγραφή στην τέταρτη ενότητα (στίχοι 43 – 57) στρέφεται στη φύση, στον
ουρανό. Με τη δύση του ήλιου η μέρα κρύφτηκε μέσα στο σκοτάδι και το φεγγάρι
έκανε την εμφάνισή του καθισμένο με μεγαλοπρέπεια επάνω σε ένα σύννεφο που
διατηρούσε ακόμη το χρυσό χρώμα του ήλιου. Επάνω του υπάρχουν λουριά
στολισμένα με ψεύτικα κλαδιά που ομορφαίνουν τα άστρα. Η εικόνα στον ουρανό
έχει μεταβληθεί με την εμφάνιση της Πούλιας του Ζυγού και της Αυγής με
αποτέλεσμα να αρχίσει να ξημερώνει.
Με το ποίημα αυτό ο ποιητής αφιερώνεται στην κόρη του την οποία περιβάλει
με απέραντη στοργή και αγάπη. Είναι και αυτός ένας τρόπος νανουρίσματος. Με
τη χαρακτηριστική φράση των ποντίων «χρυσόν πουλόπο μ’» απομακρύνεται από
το κρεβάτι και την αφήνει να συνεχίσει τον γλυκό ύπνο της.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΠΟΝΣΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ
Ο πρόεδρον τη χωρί’
Σου Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΨΡΟ, ΘΤΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΛΟ
δάσκαλος του χωριού, ΣΑΙΑ σύζυγος του τύλου,
ΚΨΣΗ, ΣΟΣΟ, ΣΑΘΟ, ΓΙΨΡΙΚΑ, ΛΕΤΣΕΡΣ,
ΓΑΡΑ ΚΟΜΑ, ΥΨΣΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΨ χήρα,
ΣΟΥΟΡΟ λυράρης, ΚΟΤΡΣΟΝ ΓΙΑΝΝΕ πρώην
πρόεδρος, ΣΕΥΑΝΟ 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.
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ΣΕΥΑΝΟ: Παράδας έχω να παίρω ας σην τράπεζαν.
ΘΟΔΨΡΟ: Έμορφα, πολλά έμορφα.
ΣΕΥΑΝΟ: Εσύ ο παιδάς πρέπ’ να πας σον διατρόν.
ΘΟΔΨΡΟ: Καλά είμαι, εξάδελφε, δεν ’κ’ έχω, περαστικόν έτον. Ενέσπαλα να
λέγω κ’ εκείνον τον Γαρά Κοσμάν, να ευτάει αίτησην. Επέρασεν κ’ εκείνος
απαδακέσ’ κ’ εψαλάφεσεν μαλτέζικον χτήνον.
ΣΕΥΑΝΟ: Μαλτέζικον πα θέλ’ ατο ο κουρουσμάνον;
ΘΟΔΨΡΟ:Ναι τον κατακέφαλον. Αν ’κ’ έν’ μαλτέζικον ’κι θέλ’ ατο.
ΣΕΥΑΝΟ: Εγώ ας πάω, έργησα (Υεύγει).
ΘΟΔΨΡΟ: ο καλόν να πας, εξάδελφε, σο καλόν (Κάνει το σταυρό του και
λέγει). Αρ’, δόξα σοι ο θεός, έρθεν κ’ ένας χριστιανός που ’κ’ εψαλάφεσεν τιδέν,
άμα εγώ τ’ εμά επέρα. Ίλλαμ’ όντες είπεν παράδας έχω να παίρω. Εθαρείς
γιλντουρούμ’ ερούξεν απάν’-ι-μ’, εκορδυλάεν και η γλώσσα μ’. Για ας πάω λαλώ κι
ολίγον. Σοι σκύλ’ και τοι γαϊδάρ’ τα παιδία, αέτσ’ όπως εποίκαν εμε, ερχίνεσα να
φογούμαι και ας σην ισκιά μ’ (Υεύγει και σε λίγο ακούγεται από τα παρασκήνια).
Οχά, Μίσκα, οχά Πόζο, άιτε, ολίγον κι άλλο και θα φάζω σας.. Ντο κακόν έτον
αβούτο σ’ εμόν το κιφάλ’;(Σραγουδάει).
Ν’ αϊλί εμεν τον άχαρον, θα τρώει με η προεδρία,
αδά κ’ εκεί κουίζ’νε με αφήνω τη δουλεία μ’.
Θεέ μ’, για φώτ’σον τοι χωρέτ’ς εμέν μη τυραννίζ’νε,
άλλο μ’ ακούω σο χωράφ’, Θόδωρε, να κουίζ’νε.
(Κάνει παύση για να ταΐσει τα βόδια) Οοοχά, οοχά. Εγέντον ολημέρα κ’ εγώ τιδέν
’κ’ εποίκα. Άμα τα γιαβρόπα μ’ επείνασαν. Ας δίγ’ ατα και τρώνε και ησυχάζω κ’
εγώ ολίγον. (Παρουσιάζεται στη σκηνή και λέγει) Άλλο ’κ’ εξέρω ντο να ευτά(γ)ω.
Σοι σκύλ’ τα παιδία σο χωράφ’ πα έρθαν εύραν εμε τα ναλάτα (Βγάζει από το
ταγάρι του να φάει απ’ αυτά που έχει και λέγει) Εκόπεν και η όρεξη μ’ (Ακουμπάει
στο δέντρο και λέει). Εχάσα και την ησυχία μ’ (τραγουδάει. Κάθε στίχος
επαναλαμβάνεται)
Αν έκουγα σε, Θύμια, εγώ ο σποταλεμένον,
θα είχα ήσυχον ζωήν, κορμίν αναπαμένον.
(Μετά το τραγούδι τον πιάνει ο ύπνος και σε λίγο αρχίζει το ροχαλητό)
ΓΙΨΡΙΚΑ: (Παρουσιάζεται στη σκηνή και βρίσκει το Θόδωρο να κοιμάται.
Πάει κοντά του και φωνάζει) Θ ό δ ω λ ε, Θ ό δ ω λ ε (δεν παίρνει απάντηση)
Ατώλα έβλεν κι αβούτος να κοιμάται;
ΘΟΔΨΡΟ: (Ροχαλίζει πιο δυνατά).
ΓΙΨΡΙΚΑ: Βαθέα κοιμάται ο καημένον. Υαίνεται πολλά ενεγκάστεν. Μ’
εγνεφίζ’ ατον, κλίμαν έν’. Ας αναμένω ολίγον.
ΘΟΔΨΡΟ: (Εξακολουθεί να ροχαλίζει και να παραμιλάει) Εθαρείς άμον
γουτουρεμένα σκυλία ερούξαν απάν’-ι-μ’. Εκείνος ο σεύτελον ο Κώστης, ας
αναμέν’ χωράφα αφκά σην βάλταν.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ντο λέει αβούτος ο παλαλόν; Για τίναν Κώστην λέει; Υαίνεται ας σο
πολλά την νεγκασίαν παλαλεί.
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ΘΟΔΨΡΟ: Εκείνος ο Σότον, ο απολαδόστομον, που λέει τ’ οσπίτ’ν ατ’ έν’
χαραπάν και όντες βρέχ’ κιολαεύ’ τ’ απέσ’;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Αβούτος πολλά παλαλά λέει.
ΘΟΔΨΡΟ: Κι ο παλαλόν ο τάθον που έρθεν κ’ εψαλάφεσεν γάιδαρον, γιατί
τον γάιδαρον ντο είχεν έφαεν ατον ο λύκον; Καλλίων εκείνον να έτρωεν. Να
χτίεται, είπε με, και η στράτα ντο πάει σο Μαλεζοχώρ’ για να μη πατούμε
τσαμούρα όντες βρέχ’. Σο γεφύρ’ πα ντο εκρεμίεν οπέρτς, εκείνο πα πρέπ’ να
χτίεται.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Αβούτος τσίπ’(παστάν) εδέβασεν ατο κα. Ντο είν’ αβούτα τα παλαλά
και εύκαιλα ντο λέει; Γιάμ’ ετάγκεψεν ο νους ατ’;
ΘΟΔΨΡΟ: (Εξακολουθεί να ροχαλίζει) Εκείνος ο σκυλίτσον μαναχόν ’κ’
εφάνθεν. Ποίος εξέρ’ γιατί;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Άτùαπαν για τίναν λέει; (Βάζει τ’ αυτί του κοντά στο στόμα του
Θόδωρου για να ακούσει καλύτερα).
ΘΟΔΨΡΟ: Για τον σκυλίτσον τον γυναικάδελφο μ’ λέγω.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ο αφολισμένον για τ’ εμέν λέει (τους θεατές). Ο αφολισμένον ο
γαμπλό μ’ γιάμ’ εζάντυνεν; Πολλά παλαστλάγκαλα λέει. Πλέπ’ να παίλουμ’ ατον
και πάμε σον διατλόν.
ΘΟΔΨΡΟ: (Ξυπνάει και τρίβει τα μάτια του, όταν βλέπει μπροστά του
κάποιον. Σρομάζει, σηκώνεται και το βάζει στα πόδια φωνάζοντας),Μ ά ν α α α α,
μ ά ν α α α α….
ΓΙΨΡΙΚΑ: (Που τρομάζει κι αυτός, λέει) Έλα, Θόδωλε, εγώ είμαι, ντο
εχπαλάες;
ΘΟΔΨΡΟ: (Υτύνει στον κόρφο του και λέει) Εγώ καλά είπα, ατείν’ θα ευτάνε
με και θα φογούμαι και ας σην ισκιά μ’.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, εγώ είμαι ο Γιωλίκας.
ΘΟΔΨΡΟ: Εχπάραξες με, αφορισμένε θωθήκ’, έκοψες τη χολή μ’. Σα γόνατα
μ’ ακομάν τρομάζ’νε.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ντ’ εχπαλάες, Θόδωλε;
ΘΟΔΨΡΟ: Αφορισμένε κατσαπίτσο, ολίγον επέμ’νεν να ετάγγευεν ο νους ι-μ’.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Να σ’χωλάς με, Θόδωλε, ’κ’ εθέλνα να εχπάλαζα σε.
ΘΟΔΨΡΟ: Αφορισμένε, άμον χοτλάχ’ς έρθες κ’ εστάθες απάν’ σο κιφάλι μ’.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Πολλά λαγοτσίκαλος είσαι, εθαλείς άλλο άνθλωπον ’κι είδες.
ΘΟΔΨΡΟ: Λαγοτσίκαρον εσείς εποίκετε με. (τους θεατές) ’Κι ατώρα,
Θόδωρε, χύτωσον ξαν τα λαβάσα τ’ ωτία σ’ κι άκ’σον.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ντο λες, Θόδωλε;
ΘΟΔΨΡΟ: Πέει με κ’ εσύ, ντο θέλ’ το ψόπο σ’; Πέει αγλήγορα και ξάι μη
στέκ’ς. Πέει ας ακούω.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, γιατί ’κ’ έλθες οσήμελον σην Κοινότηταν κ’ εποίκες με και
έλθα σο χωλάφ’;
ΘΟΔΨΡΟ: η γούλα σ’ ’κ’ ερούξεν. ’Κι θα δίγω κ’ εσέν λογαρίαν.
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ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, μη χολασκεσαι, ελώτεσα σε, γιατί ’κ’ έλθες οσήμελον σην
Κοινότηταν;
ΘΟΔΨΡΟ: Εγώ πα είπα σε, ση γούλα σ’ ’κ’ έρουξεν.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, οσήμελον πολλά αγνός είσαι.
ΘΟΔΨΡΟ:Αφορισμένε πρέτσο, ντο αγνόν είδες;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, κλίμαν είμαι, μη τυλαννίεις με.
ΘΟΔΨΡΟ: Εσύ μαναχόν ’κι είσαι κρίμαν, εγώ πα κρίμαν είμαι και μη
τυραννίεις με κ’ εσύ.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε ψη μ’, σα ποδάλα σ’ έλθα.
ΘΟΔΨΡΟ: Σε πέει για τ’ όποιον έρθες σα ποδάρα μ’;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Η γαλή μ’ έν’ άλλωστος.
ΘΟΔΨΡΟ: Η γαρή σ’ έν’ άρρωστος και σ’ εμέν γιατί έρθες;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Κια εσύ είσαι ο πλόεδλον.
ΘΟΔΨΡΟ: Και με το είμαι πρόεδρος εγώ θα λαρών’ ατεν; Γιατρός είμαι;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Εγώ αΐκον πλάμαν ’κι είπα.
ΘΟΔΨΡΟ: Κιάμ’ άλλο σ’ εμέν γιατί έρθες;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Θόδωλε, εσύ άμον πλόεδλος που είσαι, θα δις με έναν χαλτίν.
ΘΟΔΨΡΟ: Ντο χαρτίν λες με εσύ;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Έναν χαλτίν απολίας.
ΘΟΔΨΡΟ: Και ντο θα ευτάς ατό το χαρτίν απορίας;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Μετ’ ατό το χαλτίν θα παίλ’ ατεν και πάω σο Μεσοκομείον, να
εξετάζ’ ατεν ο γιατλόν, ο Σσαλαμπουλίδης.
ΘΟΔΨΡΟ: Και ντο έχ’ η Παρέσα, ντο πονεί;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ιλακί εσύ πα πλέπ’ να εξέλτς ντο πονεί;
ΘΟΔΨΡΟ: Πρόεδρος είμαι, ’κι πρέπ’ να ηξέρω; (Κουνώντας το χέρι του) Πώς
θα δίγω σε χαρτίν απορίας; O πρόεδρον όλα πρέπ’ να ηξέρ’.
ΓΙΨΡΙΚΑ: (το αυτί του προέδρου) Αέτσ’ αν έν’, ας λέγω σε. Η κοιλία ’τ’ς
πονεί.
ΘΟΔΨΡΟ: Η κοιλία ’τ’ς πονεί;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Ναι η κοιλία ’τ’ς πονεί, ησύχασες ατώλα;
ΘΟΔΨΡΟ: Γιώρικα, γιάμ’ έν’ βαρασμέντσα (έμποδος, δίψυχος, φορτωμέντσα)
και κρύφ’ς ατο;
ΓΙΨΡΙΚΑ: (Αργά αργά λέει) Κύλιε π λ ό ε δ λ ε, άμον πολλά ελωτάς.
ΘΟΔΨΡΟ: Σεμάκ’ ’κι θα ερωτώ και για την ύαν τη Παρέσας;
ΓΙΨΡΙΚΑ: Να είσαι καλά, Θόδωλε, θα δις με το χαλτίν απολίας;
ΘΟΔΨΡΟ: Έλα αύριον σην Κοινότηταν να παίρτς ατο.
ΓΙΨΡΙΚΑ: Να λελεύω τ’ εμέτελον τον πλόεδλον. Κι ατώλα ας πάω (Υεύγει).
ΘΟΔΨΡΟ: (Μονόλογεί) Έφαγαμ’ κι οσήμερον την ημέραν και τιδέν ’κ’
εποίκαμε μετ’ αβουτείντς τοι παλαλούς τοι χωρέτας εμουν. Ας πάω λαλώ ολίγον κι
άλλο. που έν’ θ’ απιδαβαίν’ και ο ήλον και η Θυμία θ’ αναμέν’ με να τρώμε το
χαβίτσ’. (Υεύγει και κλείνει η αυλαία).
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Λεξιλόγιο
σίτα έστεκες= εκεί που έστεκες, στα καλά καθούμενα. θωθήκ’ς= αυτός που
μιλάει τσεβδά, χρησιμοποιώντας το «θ». πούκαικα= πού κοντά, σε ποιο μέρος.
κουρουσμάνος= τιποτένιος, ευτελής. κατακέφαλος= παμπόνηρος. άμα εγώ τ’
εμά επέρα= αλλά εγώ τα χρειάστηκα. ίλλαμ= προπάντων. γιλτουρούμ’=
κεραυνός. εκορδυλάεν= μπερδεύτηκε (ρ. κορδυλάζω). λαλώ= οργώνω. ναλάτα=
σιχάματα. αϊλί= αλίμονο. αδά κ’ εκεί κουίζ’νε με= εδώ κ’ εκεί με καλούνε. (ρ.
κουίζω). ολημέρα= μεσημέρι. ας φάζ’ ατα= ας τα ταΐσω. (ρ. φαγίζω, φάζω).
σποταλεμένος= απερίσκεπτος. ενεγκάστεν= κουράστηκε. (ρ. αναγκάζω, παθητ.
νεγκάσκουμαι). μ’ εγνεφίζ’ ατον= μην τον ξυπνήσω (ρ. εγνεφίζω). άμον
γουτουρεμένα σκυλία= σαν λυσσασμένα σκυλιά (ρ. γουτουρεύω). ερρούξαν
απάν’-ι- μ’= έπεσαν πάνω μου (ρ. ροΐζω, ρούζω). σεύτελος= ανόητος.
νεγκασία= κούραση. παλαλαλεί= παραλαλεί= παραμιλάει (ρ. παραλαλώ).
απολαδόστομος= βραδύγλωσσος, ανίκανος, ηλίθιος. χαραπά= ερείπιο.
κιολαεύ’(ει)= πλημμυρίζει, λιμνάζει (ρ. κιολαεύω). γιαζίν= πεδιάδα.
ταγκαλάκ’ς= ανόητος. τσιπ’ – παστάν= εντελώς. εδέβασεν ατο κα= τα έχασε (ρ.
δαβάζω και δεβάζω). εύκαιλα= εύκαιρα= ανόητα (ανοησίες). γαμπλό
μ’=γαμπρός μου. γιάμ’ εζάντυνεν= μήπως τρελάθηκε (ρ. ζαντύνω).
παλαστλάγκαλα= παραστράγκαλα= ανοησίες, ασυναρτησίες.
●●●
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
Κλίση του ρήματος καματίζω=βάζω κάποιον να δουλέψει

Ενεργητική Υωνή

Ενεστώς
καματίζω
καματίεις
καματίζ’(ει)
καματίζουμε
καματίζετε
καματίζνε

Παρατατικός
εκαμάτιζα
εκαμάτιζες
εκαμάτιζεν
εκαμάτιζαμε
εκαμάτιζετε
εκαμάτιζαν

Αόριστος
εκαμάτ’σα
εκαμάτ’σες
εκαμάτ’σεν
εκαμάτιζαμε
εκαμάτ΄σετε
εκαμάτ’σαν

Υράσεις
 σον εκαμάτ’σε με εποίκε με ημ’σόν ψην.



Καματίζω αργάτας.
Καματίζω τ’ άλογον – τα βούδα.

 Ατός ο Πάντùον τη Πολόζ’ πολλά καματερός έν’.
Παράγωγα
 Καμάτισμαν, καμάτιγμαν, καμάτιμαν
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ΣΙΑ Α’ Ο ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ

Ο γείτενον (ο είτενον)
Σου Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου
(γ)έντον πόσα χρόνα ντ’ έφυεν ο Παντζούλης ασ’ σο
χωρίον και εδέβεν απαγκαικά ς σην αλονίκην, «για
δουλείαν».
Οι χωρέτ’ πάνε από καμίαν με την αραπάν – ατότε
ακομάν λεωφορεία κ έταν – ς σην αλονίκην και μέν’νε ς ση
Βαρταρί’ τα χάνα, ς ση «Διαμαντή το χάν’», ς ση «Ασλάν το
χάν», ς ση «Πατέρα το χάν», άμα το σάζ’ τη Παντζούλη πουθέν κ έν’. Ούντες
κλώσκουν ς σο χωρίον, οι συγγενοί, οι φίλ’ και οι γνωστοί ερωτούν «Νε παι, εκείν’
το παιδίν πα πουθέν ετσάτεψετε;»
Οι χωρέτ’ ντο να λέν’; «Ατός ατώρα ε(γ)έντον τρανός άνθρωπος, ντο δουλείαν
έχ’ ς σα χάνα ολό(γ)ερα; Ασ’ σ’ εμάς πα ντο κχύεται, να έρται σουμών’ μας.
Άφαρίμ’ ς σον παιδάν, εγουρταρεύτεν ασ’ σα βάσανα τη χωρί’. Ατός ζατί πάντα
ετικλάευεν το μυτίν ατ’ κ’ εποίνεν τον νέζνην. Σα παιδία πα τη ηλικίας ατ’ τσατίνα
εγιανάσευεν. Σην μάναν και τον αδελφόν ατ’ πα βίρα εταζουρλάευεν ντ’ έταν «αέτσ’
ολόοι χωρέτ’». Να έν’ καλά εκείνος ο ταής ατ’ π’ επήρεν ατον σουμά τ’ ς σην
αλονίκην.
Σα χρόνα έρθαν κ’ εδέβανε και ς σο χωρίον ατώρα έρχουντον μίαν την
εβδομάδαν έναν πράσινον λεωφορείον με «σκάραν» απάν’ σο ταβάν’ αθε. Εκεί
απάν’ ο Βασίλτς, ο σωφέρτς, έδενεν τα καλαθόπα με το ψωμίν, ντ’ εστείλναν οι
χωρέτ’ ς σα παιδία ατουν ντ’ εσπούδαζαν ς σην αλονίκην.
Και ετέρνες, ς σο μεσημέρ’ ολό(γ)ερα εγομούτον το «πρακτορείον», εκεί ς
σα Πλατανάκια τη Βαρταρί’, ασ’ σα παιδία ντ’ ενεμείναν (ντ’ άγνα) το
λεφωφορείον τη Βασίλ’, τσίνκις ασ’ σα πότε κιάν’ η κοιλία τουν εντώκεν ς ση
ράχαν…
Έναν αΐκον μεσημέρ’ τερεί ο Νικόλας, π’ εσπούδαζεν ς σην Ακαδημίαν, να
έρται από γαρσού ατ’ είνας παιδάς με τον μακρύν τον πάλτον και την τραχελέαν ς
σην γούλαν.
Ακόμαν κ’ επρόκανεν να παντζατουρεύ’ ατον και ο παιδάς ερωτά τον «είτενε,
ενέσπαλα και τ’ όνομα σ’, ασ’ σο χωρίον εμουν κ’ είσαι; Εγώ δεν περιμένω
είτ(εν)ον και δεν ξέρω ποιο είναι το είτ(εν)ον του χωριού»…
Ο Νικόλας άμον εγνώρτσεν ατον. Σαχούτα έταν συμμαθηταί ς σο Δημοτικόν
τη χωρί’. «Νε παι Παντζούλη εσύ μη είσαι; Έχω να ελέπω σε ατόσα χρόνα!
Εγένουσνε γότζα κύριος. Μασαλάχ!  σο χωρίον πα άλλο κ’ επάτεσες. Μέρ’ θα
εγνώριζα σε αέτσ’ αναχάπαρα; Σο λεωφορείον τη χωρί’ ακόμαν κ’ εφάνθεν. Θ’
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αναμένωμ’». Σε αρ’ είπαν ένα – δύο λόγια, ο είνας ς σα ποντιακά και ο άλλος ς
σα κοτσά τα ελλενικά.
Ασ’ σην αρχήν ακόμαν ο Νικόλας εσόζεψεν την σαντζούν ντο είχεν ο Παντζούλης,
άμα κ’ έλε(γ)εν α’ σαφία. ίτα ενούνιζεν ατο ο Νικόλας, λέει ατον ο Παντζούλης
«Είτενε, να …έρθα να παίρω …το είτ(εν)ον ασ’ σον ράφτην και ξέχασα το
πορτοφόλι στο σπίτι. Έχεις …να μου δανείσεις ένα πεντακοσάρικο;»
Άντζα εγροίκ’σεν ο Νικόλας τίναν τουπάρατσην ετσάτεψεν και ποίον έτον ο
κοιλόπονος ατ’. Και άμον ντ’ έτον γουζεμένος, εκλώστεν επεξάμωσεν ατον με τ’
ομμάτ’ και επεκεί εταζουρλάεψεν ατον.
«Είτενε, το είτ(εν)ον μ’ θα δίγω σε! Φάθ’ από σουμά μ’. Ερωτάς με ντο
μουταράδας ζω;»

Λεξιλόγιο

χάνα= πανδοχεία (το χάν’). σάζ’= ύπαρξη, ίχνος. κχύεται= χύνεται (εδώ=
βγαίνει). εγουρταρεύτεν= γλίτωσε (ρ. γουρταρεύκουμαι). ζατί= έτσι κι αλλιώς.
ετικλάευεν= σήκωνε (ρ. τικλαεύω). νέζνης= αριστοκράτης. τσατίνα= δύσκολα.
εγιανάσευεν= πλησίαζε (ρ. γιανασεύω). βίρα= συχνά. εταζουρλάευεν=
κατσάδιαζε (ρ. ταζουρλαεύω). Ολόοι (ολόγοι)= ολόκληροι, άξεστοι. ταής=
θείος. αγνά= τι λογιά, έντονα. τσίνκις= διότι. ράχαν= πλάτη. γαρσού= απέναντι.
τραχελέαν= τραχηλιά, γραβάτα. παντζατουρεύ’= διακρίνει (ρ. παντζατουρεύω).
είτενε= τέτοιε. είτ(εν)ον= τέτοιο. ταχούτα= συμπτωματικά. μη= ώστε.
μασαλάχ= μπράβο. κοτσά= κουτσά, ατελή. εσόζεψεν= ψιλιάστηκε. σαντζού=
κοιλόπονος. σαφία= ξεκάθαρα. σίτα= ενώ. άντζα= μόλις. τουπαρατσής=
καταφερτζής. ετσάτεψεν= συνάντησε (ρ. τσατεύω). γουζεμένος= θυμωμένος.
μουταράδας= ψευτοπράγματα.
ΠΟΝΣΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ

Ε

Αν κ’ επεθάνεν, θα εζήνεν ακόμαν

πέθανεν ο Φάμπον τη Κουρουσμάνονος ας σο Μαλεζοχώρ’ και ο
Ποπαθύμιον εποίκεν ατον επικήδειον λόγον·
Ευλοημέν’ Φριστιανοί, είπεν, ελέπετε αβούτον τον Φάμπον, που κείται
αδά εμπροστά μουν φαρδέα και πλατέα; Πολλά κι πάει, θα δεβάζουμ’
ατον πλαν κι άλλο κι θα ελέπουμ’ ατον. Πολλά πονούμ’ ατον, άμα ντο να ευτάμε.
Αΐκος έν’ αβούτος ο ψεύτικον ο κόσμος. Οσήμερον είμες κι αύριον κι είμες. Ο
Φάμπον πα οψέ έτον κι οσήμερον κ’ έν’. Και αν κ’ επεθάνεν ο άχαρον, θα εζήνεν
ακομάν και θα έλεεν και θα εγέλανεν.
Κρίμαν, Φάμπο, γιατί εφέκες μας, ας εποίνες ολίγον κι άλλο υπομονήν·
Αιωνία η μνήμη σου, ανάσπαλτε Φάμπο, αιωνία η μνήμη σου, και να εξέρτς ατο
καλά πως εμείς κι θ’ ανασπάλουμ’ σε όσον το ζούμε. Άμα εσύ πα τέρεν και μ’
ανασπάλτς μας εκεί που θα πας.
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Λεξιλόγιο
Μαλεζοχώρ’= χωριό που τρώνε πολύ το μαλέζ’ (αλευρόσουπα). εποίκεν ατον=
του έκανε. αβούτον= αυτόν. Φάμπος= Φαράλαμπος. αδά= εδώ. θα δεβάζουμ’
ατον πλαν= θα τον ξεπροβοδίσουμε (ρ. δεβάζω, δαβάζω, δάζω). άμα ντο να
ευτάμε= αλλά τι να κάνουμε [ρ. ευτά(γ)ω]. αΐκος= τέτοιος. οψέ= χθες. άχαρος=
καημένος. γιατί εφέκες μας= γιατί μας άφησες (ρ. αφήνω). ανάσπαλτε=
αξέχαστε, αλησμόνητε (ανάσπαλτος). κι θ’ ανασπάλουμ’ σε= δεν θα σε
ξεχάσουμε (ρ. ανασπάλλω). άμα εσύ πα τέρεν= αλλά κι εσύ κοίταξε (ρ. τερώ).
Επιμέλεια: Δημήτρης . Νικοπολιτίδης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ
Όλια τα «αχ» τ’ εμέτερα εγένταν τραγωδίας

Μ

ε τον εξαιρετικά ευρηματικό και ποιητικό τίτλο «λια τα “αχ” τ’
εμέτερα εγένταν τραγωδίας» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2015 ένα
μουσικό, λογοτεχνικό και
ιστορικό αφιέρωμα στον Πόντο και τους
ανθρώπους του, αποτελούμενο από
βιβλίο και cd μουσικής με 21 ποντιακά
παραδοσιακά τραγούδια. Ένα συλλογικό
έργο αφιερωμένο «τη μνήμη εκείνων
που χάθηκαν κι εκείνων, που κατάφεραν
να φτάσουν στην καινούρια πατρίδα, να
ριζώσουν και να κρατήσουν ζωντανό τον
Πόντο στη Μνήμη και στην καρδιά…»
Νοσταλγικές εικόνες, ήχοι αιώνων, οσμές
και γεύσεις της αλησμόνητης πατρίδας
διεγείρουν τη μνήμη του αναγνώστη –
ακροατή. Κείμενα νοσταλγικά, που
ξεχειλίζουν από ανυπόκριτη ευαισθησία,
όπως αυτό στο απόσπασμα του εκλεκτού
φίλου και λογοτέχνη, του Κώστα
Διαμαντίδη: «Με τι επιδέξιο καμάρι
ήξερε η γιαγιά μου ν’ αποφλοιώνει την
πατρίδα της και καρφωμένη στο πιρούνι μου, την μετάγγιζε στο στόμα, γεύση
κορυφαία της καταβολής μου» μας μεταφέρουν, εμάς που είχαμε την τύχη να
ζήσουμε με ανθρώπους της πρώτης προσφυγικής γενιάς, εικόνες από «την πρώτη
ποίηση της ζωής μας, σα μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει», καθώς λέει ο
Μέγας Αλεξανδρινός, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Και καθώς περιδιαβαίνει δε
κάποιος τα κείμενα του βιβλίου, και ταυτόχρονα ακροάται τα παραδοσιακά
312

Ποντιακή Εστία
τραγούδια από το cd που συνοδεύει το βιβλίο, δοσμένα με τρόπο θαυμάσιο από
τους εκλεκτούς μουσικούς, γίνεται κοινωνός εξαίσιων στιγμών, μετέχοντας
εκστατικά σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους άγιους τόπους της ύπαρξής του, στα μέρη
της αλησμόνητης πατρίδας, του Πόντου. Και τότε είναι που ένα ελαφρύ και
δροσερό αεράκι του χαϊδεύει το πρόσωπο, φέρνοντας από τα καταπράσινα
παρχάρια της πατρίδας, ως γιατρικό και βάλσαμο στον αιώνιο πόνο της
προσφυγιάς του, ευωδιές κι αρώματα από μανουσάκια, τουτουγιάδες, θύμπιρα και
Παναΐας δάκρα.
το συλλογικό αυτό έργο, την επιμέλεια του οποίου είχαν ο μουσικός Μάκης
εβίλογλου και η δημοσιογράφος Νατάσα Μποζίνη, συμμετέχουν με κείμενά
τους οι ιστορικοί Κώστας Υωτιάδης και Βλάσης Αγτζίδης, ο λογοτέχνης Κώστας
Διαμαντίδης, ο μουσικός ερευνητής Κωστής Δρυγιανάκης, οι μουσικολόγοι
Κωνσταντίνος και Ματθαίος Σσαχουρίδη, ο Νίκος Ζουρνατζίδης, καθώς και οι
επιμελητές του έργου Νατάσσα Μποζίνη και Μάκης εβίλογλου, ενώ στο
μουσικό μέρος του ένθετου cd μουσικής τα είκοσι ένα τραγούδια ερμηνεύουν και
παίζουν οι καταξιωμένοι μουσικοί και τραγουδιστές Γιάννης Κουρτίδης, Αλέξης
Παρχαρίδης, Γιώργος οφιανίδης, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Σσαχουρίδης,
Εύα ταμπολίδου, Βασίλης Παντελίδης, Λευτέρης Ανδρεάδης, Θάνος
Σσαμπερτίδης, Γιάννης ανίδης, Κώστας Παρχαρίδης, Φάρης Σσακαλίδης,
ταύρος Μιχαηλίδης, τέφανος εβίλογλου και Κώστας Υουλίδης.

τάθης Σαξίδης

Ο Νεαυγής Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης
Σου Γεωργίου Φατζόπουλου
Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη
ίναι ένα αξιόλογο βιβλίο του γνωστού φιλολόγου και πολυγραφότατου
συγγραφέα κ. Γεωργίου Φατζοπούλου από τη Δράμα που περιέχει όλα
τα παραστατικά στοιχεία και έγγραφα που έστειλε προς τη Μητρόπολη
Δράμας, την Ιερά ύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και σε διάφορους άλλους φορείς και οδήγησαν
στην αγιοποίηση του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Περιέχει ακόμα όλες εκείνες τις
ομιλίες που έγιναν κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του και τις
μακροχρόνιες προσπάθειες του συγγραφέα για να καταστεί δυνατή η
αγιοκατάταξη του οσίου Γεωργίου.
Σο βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος εκπέμπει το άρωμα του θυμιάματος
και της αγιότητας της Ορθόδοξης Φριστιανικής Εκκλησίας. Ο αναγνώστης με
συγκίνηση θα διαβάσει όλα τα βιογραφικά στοιχεία του Οσίου. Θα διαβάσει
ακόμα τα σχετικά τροπάρια και το υναξάρι που αφορούν στη ζωή και το έργο
του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη που συντάχθηκαν από αγιορείτες μοναχούς.
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Εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη η επιμέλεια και υπομονή του συγγραφέα στη
συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών για τον Άγιο. Περιέχει όλες τις
ομολογίες των πιστών που διηγήθηκαν για τα θαύματα του Αγίου και το πλούσιο
και θαυμασμό φωτογραφικό υλικό. λο το βιβλίο είναι γραμμένο με πολλή
επιμέλεια και φροντίδα για να αποτελέσει
για τους πιστούς ένα πολύτιμο βοήθημα
για την καλλιέργεια της πίστεως προς το
Θεό και τους αγίους. Είναι μία
προσέγγιση προς το θεό και προς τους
αγίους της εκκλησίας.
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι στη
σημερινή πνευματική ξηρασία που όλα
αμφισβητούνται και την οικονομική
εξαθλίωση που ζουν οι άνθρωποι
προβάλλει η σεπτή μορφή του νέου Αγίου
ως παρήγορος συμπαραστάτης και
βοηθός.
Ο σιος Γεώργιος Καρσλίδης
κατάγεται από την Αργυρούπολη του
Πόντου και ήρθε ως πρόσφυγας στην
Ελλάδα μετά τον ξεριζωμό και έζησε στη
μαρτυρική Δράμα. Έκανε πράξη τις παραδόσεις των Ποντίων και τις νουθεσίες
της γιαγιάς του για να αναδειχθεί Άγιος της Εκκλησίας μας. Η πόλη της Δράμας
σεμνύνεται για το δικό της πολιούχο άγιο. Η μνήμη του τιμάται την 4η
Νοεμβρίου. Η ασκητική του ζωή και η δύναμη της ομολογίας της πίστεώς του ας
φωτίσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο και ειρηνικό.
Για το έργο του και την πολύτιμη προσφορά του στον Ποντιακό Ελληνισμό
και στην Εκκλησία ο συγγραφέας του βιβλίου τιμήθηκε από το Δήμο της Δράμας,
το σωματείο «Παναγία ουμελά», από ποντιακά σωματεία και από πολλούς
άλλους φορείς. Ο μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος του απένειμε το Φρυσό
Μετάλλιο του Αγίου Φρυσοστόμου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Σο
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον τίμησε με το αξίωμα του
Άρχοντος Ιερομνήμονος της Αγίας του Φριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Σο βιβλίο αφιερώνεται στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. κ.
Βαρθολομαίο και προλογίζει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ.
Παύλος. Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο της Δέσποινας Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
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Ιστορία της Μονής Φουτουρά της κατά την Φαλδίαν
Σου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη
Εκδόσεις Δέσποινας Κυριακίδη

Ο

Γεώργιος Κανδηλάπτης – Κάνις - ίσως η μεγαλύτερη πνευματική
μορφή κατά τα τελευταία χρόνια της παρουσίας των προγόνων μας στον
Πόντο - γεννήθηκε στην πρωτεύουσα πόλη της Φαλδίας, την πόλη των
μεταλλωρύχων, την Αργυρούπολη του Πόντου, το έτος 1881. Υοίτησε στο
περίφημο Υροντιστήριο της γενέτειράς του και από το σχολικό έτος 1899 - 1900
εργάστηκε ως δάσκαλος σε σχολεία της περιοχής ενώ ταυτόχρονα προσέφερε
πολύτιμες υπηρεσίες στον ελληνισμό του Πόντου από διάφορες υπεύθυνες θέσεις.
Διετέλεσε μέλος εξεταστικών επιτροπών, Γραμματέας της μητρόπολης Φαλδίας,
Κερασούντος και Φεροιάνων, οργάνωσε και ήταν υπεύθυνος σε συλλόγους και
ήταν εκπρόσωπος των προγόνων μας στις δύσκολες στιγμές της Γενοκτονίας και
της κατά την ανταλλαγής των πληθυσμών.
πουδαίο όμως ήταν και το έργο του στον τομέα της συλλογής και της
καταγραφής της ιστορίας, της λαογραφίας και εν γένει του πολιτισμού της
Φαλδίας. Από το 1899 που άρχισε να ασκεί το λειτούργημα του δασκάλου,
συνέλεγε και κατέγραφε πολύτιμα στοιχεία, πραγματοποιώντας επιτόπια μελέτη σε
μοναστήρια και φρούρια της Φαλδίας, αντιγράφοντας και διασώζοντας πολύτιμους
κώδικες.
Πνευματικά προϊόντα του πολύμοχθου αγώνα του τα βιβλία που εξέδωσε στην
Σραπεζούντα, το «Ξυνωρίς» το 1911 και το «Εαρινόν Ρόδον» το 1913, ενώ πλήθος
άρθρων του είδαν το φως της δημοσιότητας στις εφημερίδες «Υάρος της
Ανατολής» της Σραπεζούντας και «Αργοναύτης» του Βατούμ. Κατά τα δραματικά
γεγονότα του ξεριζωμού διέσωσε και μετέφερε στην Ελλάδα ιστορικά και
λαογραφικά κειμήλια τους γένους μας από τις Ιερές Μονές και την Μητρόπολη
Φαλδίας. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται τα οστά του Αυτοκράτορα της
Σραπεζούντας Αλεξίου του Μεγαλοκομνηνού – είναι εναποτεθειμένα και
φυλάσσονται στον πρώτο ναό της Παναγίας ουμελά στις πλαγιές του Βερμίου και την περίφημη βιβλιοθήκη της Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» - βρίσκεται
σήμερα (και ψηφιοποιημένη) σε ιδιαίτερο χώρο της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας.
την Ελλάδα εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη και εργάσθηκε, επίσης, ως
δάσκαλος στον Νομό Έβρου μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα συνέχισε
το συγγραφικό του έργο. Έγραφε ασταμάτητα και δημοσίευε συνεργασίες του σε
διάφορα ποντιακά - υπήρξε τακτικός συνεργάτης της «Ποντιακής Εστίας» - και μη
περιοδικά και εφημερίδες, ενώ δημοσίευσε και δέκα βιβλία.
τις αρχές της νέας χιλιετίας ο γράφων μετά από υπερδεκαετή συνεχή επαφή
με τον γιο του Γιάννη, μεσολάβησε, ώστε το ανέκδοτο έργο του - το οποίο είναι
σημαντικό και μεγαλύτερο σε έκταση από αυτό που ως τώρα δημοσιεύτηκε – να
παραδοθεί στα χέρια του εκδότη Αναστασίου Κυριακίδη. Μέχρι σήμερα από τον
εκδοτικό οίκο των αδελφών Κυριακίδη εκδόθηκαν πάνω από δέκα βιβλία του
Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη, ενώ αναμένεται να «έλθει στο φως» και το υπόλοιπο
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ανέκδοτο έργο του, επίσης σημαντικό και μεγαλύτερο σε έκταση από το ήδη
εκδοθέν. Για το σύνολο της δράσης και της προσφοράς του στον Ποντιακό
Ελληνισμό παρασημοφορήθηκε από την πολιτεία, στις 29/6/1966 με τον «Φρυσό
ταυρό του Σάγματος του Υοίνικα». Ο γιος του, ο Θόδωρος, ανθυπολοχαγός,
απόφοιτος της χολής Ευελπίδων έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα στον
ελληνοϊταλικό πόλεμο, στα βουνά της Αλβανίας, στις 21 Ιανουαρίου 1941. Ο
σπουδαίος αυτός διδάσκαλος του γένους των Ποντίων απεβίωσε το 1971 και
ετάφη στην Αλεξανδρούπολη.
Εράνισμα του επίμονου και συστηματικού του έργου είναι και «Η Ιστορία της
Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και ταυροπηγιακής Μονής Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Φουτουρά της κατά την Φαλδίαν», την οποία, αφού
συνέλεξε στοιχεία από επιτόπια έρευνα, συνέγραψε το 1907 ευρισκόμενος στο
Ερζιγγιάν ως δάσκαλος του εκεί ελληνικού σχολείου κατά το σχολικό έτος 1907 –
1908. Ας δούμε τι γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του τότε: «Κυριακήν τινα του
μηνός Μαΐου του 1907 μελετών τους εν τη Ιερά Μητροπόλει Φαλδίας αρχαίους
κώδικας συνέτυχον εκεί την Α. πανοσιολογιότητα, τόν καθηγούμενον της Ιεράς
μονής Φουτουράς κ. Ανθιμον (Μασμανίδην), όστις, μαθών την προς τα
παλαιογραφικά κλίσιν μου, μοι προέτεινε την εκπόνησιν της ιστορίας τής Ιεράς
μονής Φουτουρά, υποσχεθείς με πάσαν ηθικήν αυτού συνδρομήν. Και ομολογώ
μεν ότι έλαβον υπ’ όψιν το βαρύ του έργου και την εμήν αδυναμίαν, άλλ’ ο άφατος
ζήλος της διευκρινήσεως της ιστορίας της γλυκυτάτης πατρίδος και των εν αύτη
ιερών σεμνείων μοι ενεθάρρυνεν, ίνα αναδεχθώ το επίπονον τούτο έργον». Και το
έφερε τότε εις πέρας, αλλά «ήρθαν χρόνοι δίσεχτοι» και το πολύτιμο αυτό έργο
για την ιστορία της περιοχής παρέμενε ανέκδοτο. Εκατό και πλέον χρόνια μετά τη
συγγραφή του βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις Εκδόσεις Κυριακίδη τη
συνδρομή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη
της κ. Παύλου.
Είναι εκπληκτικός ο ζήλος με τον οποίο «άμον άνοκνον μελεσσίδ’» ο Γεώργιος
Θ. Κανδηλάπτης συνέλεξε τις πληροφορίες περί της μονής Φουτουρά και τις
παραδίδει με τη γραφίδα του στην αιωνιότητα. Η έρευνά του φτάνει στα μέσα του
14ου αιώνα, παραθέτοντας την ιστορία της μονής, τους ηγουμενεύσαντες από το
1554, καθέναν κατά χρονολογική σειρά και κατά τα έργα αυτού. Περιγράφει,
επίσης την εξωτερική και εσωτερική διαρύθμιση του μοναστηριού, το
εκπαιδευτικό της έργο, τη βιβλιοθήκη της, τα παρεκκλήσιά της, αναφέρει τα
κτήματά της, κάνει σύντομη αναφορά στην εξαρχία της και σε παράρτημα
παρουσιάζει την Ιστορία της Ιεράς μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου των
Καλογραιών στη Φουτουρά, παραθέτει κατάλογο των χειρογράφων της Μονής
του Αγίου Γεωργίου.
Σο βιβλίο κοσμεί πρόλογος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ δεν
υπολείπεται σε αξία και ο πρόλογος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου Δράμας κ.
Παύλου, γνωστού για την θερμουργό του αγάπη για την πατρώα γη και τον ζήλο
του σε ό,τι αφορά την ιστορία του αλησμόνητου Πόντου.
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ΠΟΝΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ

Γιάννης Κυριακίδης (1924 – 2016)
Εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο στις 22 Υεβρουαρίου του 2016, πλήρης
ημερών, ο γνωστός στο πανελλήνιο - και όχι μόνον – ο ποντιακής καταγωγής
φωτορεπόρτερ Γιάννης Κυριακίδης, ο και πρύτανης του φωτορεπορτάζ
αποκαλούμενος.
Γεννημένος σα τσαμούρα της ποντιομάνας Καλαμαριάς, ο θρυλικός μπαρμπα
- Γιάννης, η «αρκούδα» για τους φίλους του, κατέγραψε με το φωτογραφικό φακό
του και απαθανάτισε, με περίσσια τέχνη κι ευαισθησία, τα σημαντικότερα
γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία και τη ζωή
της Θεσσαλονίκης για πάνω από εξήντα χρόνια.
Μπροστά στο φακό του στήθηκαν,
υπακούοντας στωικά στις εντολές του, πρόεδροι
χωρών και πρωθυπουργοί, βασιλείς, δικτάτορες,
ποιητές, κορυφαίοι επιστήμονες, μουσικοσυνθέτες,
πολιτικοί, σταρ του κινηματογράφου, διάσημοι
αθλητές αλλά και απλοί άνθρωποι της
καθημερινότητας και του μόχθου. Ανάμεσά τους
οι Αϊζενχάουερ, Ντε Γκολ, Γιασέρ Αραφάτ, Γκορμπατσόφ, Γιέλτσιν, Πούτιν,
Σίτο, Ζίφκοφ, Μπερίσα, Ντεμιρέλ, Μακάριος, Γκλιγκόροφ, Κληρίδης, Παπάγος,
Γεώργιος Παπανδρέου, Κανελλόπουλος, Ζαχαριάδης, Ράλλης, Κωνσταντίνος
Καραμανλής, Κωνσταντίνος Σσάτσος, Φαρίλαος Υλωράκης, Φρήστος
αρτζετάκης, Κωστής τεφανόπουλος, Ανδρέας Παπανδρέου.
«Κυριακίδη, είσαι ο μοναδικός τύραννος που απέμεινε στη δημοκρατία» του είχε
πει «αγανακτισμένος» το 1964 ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου που
έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Είκοσι χρόνια αργότερα,
ταλαιπωρημένος από τις οδηγίες του φωτορεπόρτερ για μια «αλά Κυριακίδη»
σούπερ φωτογράφιση, ο Ανδρέας Παπανδρέου του αντέτεινε το «Κυριακίδη, είσαι
ο τελευταίος δικτάτορας».
Ο θρυλικός φωτορεπόρτερ κατέγραψε τη δική του, μοναδική επαγγελματική
ιστορία, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και καλύπτοντας φωτοειδησεογραφικά
γεγονότα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά,
αθλητικά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε ένα διάλλειμα του Β΄
Παγκοσμίου υνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, μιλώντας μου για τα
επαγγελματικά του ταξίδια, είπε: «τάθη, γύρισα τον κόσμο όλο δυο φορές».
Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για την προσφυγική του καταγωγή – και για τη
«μανούλα» του – κάλυπτε με το φωτορεπορτάζ του τα φεστιβάλ ποντιακών χορών
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νεολαίας της Ομοσπονδίας υλλόγων Ελλήνων Ποντίων της Γερμανίας, ήταν δε
παρών με τις τρεις φωτογραφικές του μηχανές κρεμασμένες στο λαιμό του, το
τεράστιο πούρο του στο στόμα και την σκάλα του παραμάσχαλα ή στον ώμο – εξ
ου και η άλλη του προσωνυμία «Ιωάννης της κλίμακας» - σε κάθε σημαντική
ποντιακή εκδήλωση, ενώ δεν απουσίαζε ποτέ τον Δεκαπενταύγουστο από την
πανήγυρη της Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο. Ο Γιάννης Κυριακίδης ήταν μέλος
του σωματείου «Παναγία ουμελά», από τους πρώτους που ανέβηκε για να
φωτογραφήσει και να προβάλλει τις πανηγυρικές εκδηλώσεις του
Δεκαπενταύγουστου.
Ιδρύματα, σύλλογοι, δημοσιογραφικές ενώσεις, ποντιακοί σύλλογοι και φορείς
του επιδαψίλευσαν επάξια τιμές για το έργο του. Σο σωματείο «Παναγία ουμελά»
στην δεκαετία του ’90 τίμησε τον Γιάννη Κυριακίδη για την προσφορά του στην
πόλη της Θεσσαλονίκης και την προβολή του έργου του σωματείου με το χρυσό
μετάλλιο του συλλόγου, ενώ το 2007 το Ίδρυμα «Παναγία ουμελά» του απένειμε
τον ταυρό της ουμελιώτισσας για την διαχρονική συμβολή του στο
συντελούμενο έργο του Ιδρύματος. Σελευταία οικουρούσε, αγναντεύοντας από το
μπαλκόνι του,. εκεί στη Λεωφόρο Νίκης, τον Θερμαϊκό, αφού η υγεία του είχε
κλονιστεί, ιδίως μετά το εγκεφαλικό που έπαθε. λο αυτό το διάστημα ήταν κοντά
του η σύζυγός του Φρύσα και τα δύο κορίτσια του, την Αθηνά και την Σίτι.
Βρεθήκαμε αρκετές φορές σε αποστολές στο εξωτερικό. ε μια από αυτές, το
2002, στα Ιεροσόλυμα στην αποστολή του Τπουργείου Εξωτερικών για την
μεταφορά του Αγίου Υωτός, καταστρώσαμε σχέδιο εξ αρχής για να μην
απομακρυνθούμε, μες στην κοσμοπλημμύρα, από τον Τπουργό, έτσι ώστε να
βρεθούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στα τεκταινόμενα, ο Γιάννης για να βρεθεί σε
επίκαιρη θέση και να τραβήξει τις καλλίτερες φωτογραφίες κι εγώ οδηγημένος από
ένα παράξενο συναίσθημα. Πιαστήκαμε «αγκαζέ» και όσο πιο σφιχτά
μπορούσαμε. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, επινοήσαμε ευφάνταστα
τεχνάσματα. Ψστόσο δεν κατορθώσαμε αυτό που επιδιώκαμε. Και τότε ο
θρυλικός φωτορεπόρτερ, εκεί μες στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου, στην πιο
χαρμόσυνη στιγμή των χριστιανών, ένιωσε μια από τις μεγαλύτερες λύπες του,
γιατί του ήταν αδύνατο να φωτογραφίσει. Για μια στιγμή νόμισα πως θα πάθει
κάτι. Ο λόγος μου παραμυθητικός, τον εγκαρδίωσε. Γρήγορα το συναίσθημά του
μεταβλήθηκε σε χαρμολύπη και, ω του θαύματος, σε χαρά και αγαλλίαση από τη
μέθεξη στην Ιερή αναστάσιμη μυσταγωγία.
Λαφρύ ας είναι το χώμα της μακεδονικής γης της πολυαγαπημένης του
Θεσσαλονίκης που τον σκεπάζει.

τάθης Σαξίδης
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τέφανος Κτενίδης (1926 - 2016)
Ο τέφανος Κτενίδης γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα. Η οικογένεια του
αείμνηστου κτίτορα της Ιεράς Μονής της
Παναγίας ουμελά στην Καστανιά του
Βερμίου, του Υίλωνα Κτενίδη και της συζύγου
του λγας, καθώς και η αδελφή του Αναστασία
– Μαρία, έζησε στο Ελληνικό (Αργυρούπολη)
μέχρι το 1937, οπότε και εγκαταστάθηκε στη
Θεσσαλονίκη.
Ο τέφανος φοίτησε στο Αμερικανικό
Κολλέγιο «Ανατόλια», από όπου αποφοίτησε το
1944. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων του
1944 κατετάγη στον Αγγλικό τρατό (4η Ινδική
Μεραρχία) στην Αθήνα. Έως το 1948
υπηρέτησε στην Ελληνική Αεροπορία, και κατά τα έτη 1949 – 1951 διετέλεσε
διευθυντής του Μεταφραστικού Σμήματος της αμερικανικής στρατιωτικής
αποστολής στην Ελλάδα JUSMAG.
πούδασε για μικρό διάστημα στην Ανωτάτη Εμπορική, ώσπου το 1951
μετέβη στις ΗΠΑ. Αποφοίτησε το 1955 με δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών από
το American University της Washington DC. Εργάστηκε ως στέλεχος της
Ηλεκτρικής Εταιρείας της Washington (PEPCO), έως το 1960, οπότε και
επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, λόγω της ασθένειας του πατέρα του Υίλωνα. τη
συνέχεια εργάστηκε ως στέλεχος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (1961 –
1964) στην κατασκευή του Εργοστασίου των ερρών και στην
αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler Hellas (1964 – 1966).
Σο 1966 μετακόμισε στην Αθήνα και ξεκίνησε την εικοσιοκταετή του πορεία
στην Αμερικανική Πρεσβεία. Σο 1978 παντρεύτηκε τη Μαίρη Ρίκερμπυ. Σα
παιδιά τους, λγα – Σζόαν και Υίλων, γεννήθηκαν το 1979 και το 1982.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, το 1994, επέστρεψε με την οικογένειά του στο
πατρικό του σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου έζησε έως το θάνατό του
στις 18 Ιανουαρίου 2016, λίγες εβδομάδες προτού κλείσει τα ενενήντα.
Ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
τάθης Σαξίδης

Άφ’ς με αδά να θάφκουμαι ’ς σον τόπον ντ’ εγεννέθα,
’ς σο μνήμαν όμπου έθαψα την μάνα μ’ και τον κύρη μ’
Υίλων Κτενίδης
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ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΡΟΜΗΣΕ
Αγαπητοί συνδρομητές,
Η «Ποντιακή Εστία», το μακροβιότερο ποντιακό έντυπο, συμπλήρωσε
φέτος εξήντα έξι έτη έκδοσης. τις χιλιάδες σελίδες της αποθησαυρίστηκαν
και συνεχίζουν να αποθησαυρίζονται, παρακαταθήκη για τις επερχόμενες
γενιές, οι ψηφίδες που συγκροτούν την ιστορική, λαογραφική και γλωσσική
μας κληρονομιά. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την κιβωτό διάσωσης του
ποντιακού πολιτισμού.
Η συμβολική τιμή των 5 ευρώ για την ετήσια συνδρομή της
ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα έξοδα αποστολής της (συσκευασία σε νάιλον
φάκελο, ετικέτα, μεταφορά από τα γραφεία του συλλόγου στο Σαχυδρομείο,
ταχυδρομικά έξοδα). τους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής δυσπραγίας το
σωματείο μας επέλεξε να ΑΝΑΣΟΡΨ
διατηρήσει αυτή τη στοιχειώδη συμβολική
Μοναστήρι
Παναγίας
– Πόντος. μέσα από τις
συνδρομή, κρατώντας μαζί σας ανοιχτούςουμελά
διαύλους επικοινωνίας
Εσωτερικό
της Μονής με τον ηγούμενο και έναν διάκονο σε
στήλες
της.
φωτογραφία
του η18έκδοση και αποστολή του
Για να συνεχιστεί, λοιπόν,
απρόσκοπτα
περιοδικού μας, μη λησμονείτε
να στείλετε τη συνδρομή σας ταχυδρομικά ή
ΑΝΑΣΟΡΨ
επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310271812, 2310271336, για να
σας διευκολύνουμε στέλνοντας άνθρωπο του σωματείου μας να την εισπράξει.
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