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Σο δράμα της συρρίκνωσης του Ελληνισμού συνεχίζεται 
Σου Παναγιώτη Παπαδόπουλου 

 

ια πολλές δεκαετίες ο Ελληνικός λαός έγινε μάρτυρας του διωγμού που 

υφίσταται ο Ελληνισμός από τις πατρογονικές του εστίες στις οποίες 

εγκαταστάθηκε πριν από τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια. Περιοριζόμαστε 

ως πολιτεία στις στερεότυπες διπλωματικές διαμαρτυρίες και εκεί σταματάει το 

ενδιαφέρον μας. Σα πλήγματα, όμως, που δέχεται ο Ελληνισμός της διασποράς 

είναι εξοντωτικά και απάνθρωπα. Οδηγούν στη συρρίκνωση και την εξαφάνισή 

του. Μετά τη συμφορά της Μικρασιατικής Καταστροφής συνεχίζεται δραματικά η 

συρρίκνωση του Ελληνισμού της διασποράς μέχρι σήμερα και είναι άγνωστο και 

αβέβαιο πότε θα σταματήσει. 

Από τον ελληνικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας και του Πόντου ένα μεγάλο 

μέρος του εξοντώθηκε βάναυσα κατά τη δεκαετία (1914 - 1918) και κανείς δε 

συγκινήθηκε. Οι Ευρωπαίοι έπαιξαν το παιχνίδι τους και μετά εγκατέλειψαν την 

Ελλάδα στις ορέξεις των Νεότουρκων και των Κεμαλικών. Ο ελλαδικός χώρος 

σπαράσσοταν από τον εθνοκτόνο διχασμό, ενώ ο πληθυσμός της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου οδηγείτο απροστάτευτος στη σφαγή. Σο υπόλοιπο του πληθυσμού 

που σώθηκε εκδιώχτηκε από τις πατρογονικές του εστίες με ιστορία τριών 

χιλιάδων ετών και εγκατέλειψε τα ιερά και τα όσιά του, τη γη των προγόνων του. 

Ο προσφυγικός ελληνισμός καταφεύγοντας στην ιστορική του πατρίδα εργάστηκε 

με πείσμα και αυταπάρνηση για την «ανοικοδόμηση των τειχών» της. 

Από την πρωτοφανή στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας ανταλλαγή των 

πληθυσμών, την ανταλλαγή της ντροπής, μόνο οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 

εξαιρέθηκαν, όπως και ο μουσουλμανικός πληθυσμός που κατοικούσε στη δυτική 

Θράκη. Οι Έλληνες όμως της Πόλης από εκατόν είκοσι χιλιάδες που ήταν μετά 

την ανταλλαγή των πληθυσμών και τη συνθήκη της Λωζάννης έμειναν μερικές 

εκατοντάδες και όλοι τους γέροντες, που σημαίνει ότι το τέλος της παρουσίας των 

Ελλήνων στη Βασιλεύουσα διαγράφεται οδυνηρό. 

Ση νύχτα της 6ης επτεμβρίου 1955 έγινε η τρίτη άλωση της Πόλης (η πρώτη 

το 1204 από τους χριστιανούς ταυροφόρους της Ευρώπης και η δεύτερη το 

1453 από τον Μωάμεθ τον Β΄). Ση νύχτα εκείνη του επτεμβρίου του 1955 ο 

Ελληνισμός της Πόλης δέχτηκε ένα θανατηφόρο πλήγμα με πολλούς νεκρούς και 

καταστροφές. Καταστράφηκαν τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (4.340) 

ελληνικά καταστήματα, δυο χιλιάδες και πλέον σπίτια, είκοσι έξι ελληνικά σχολεία, 

εκατόν δέκα ελληνικά εστιατόρια, είκοσι ένα εργοστάσια ελληνικών συμφερόντων, 

είκοσι εφτά ελληνικά φαρμακεία και τρεις ελληνικές εφημερίδες. Από τότε αρχίζει 

η αποχώρηση των Ελλήνων από την Πόλη. Οι Έλληνες έχασαν τεράστιες 

Γ 
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περιουσίες, ιδιαίτερα στις προνομιούψες ακτές του Βοσπόρου. Η καταδίωξη του 

Ελληνισμού της Πόλης θα ολοκληρωθεί με τα γεγονότα του 1964. Αντίθετα ο 

μουσουλμανικός πληθυσμός της Θράκης απολαμβάνει τα αγαθά της ελευθερίας 

και της ισονομίας και ακολουθεί τη βιβλική επιταγή: αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. 

Σο 1974 τα στρατεύματα του Αττίλα και του τούρκου πρωθυπουργού Ετσεβίτ 

θα εισβάλλουν στην Κύπρο και θα θέσουν στην κατοχή τους το 38% του νησιού. 

Οι Έλληνες όσοι, βέβαια, σώθηκαν από τον θάνατο, τους βιασμούς των γυναικών 

και τις κακοποιήσεις του άμαχου πληθυσμού, θα καταφύγουν πρόσφυγες στην 

υπόλοιπη Κύπρο και στην Ελλάδα. 

Η Βόρεια Ήπειρος συνέχεια δέχεται τους προπηλακισμούς και τις απειλές του 

αλβανικού καθεστώτος. Εμείς φιλοξενούμε χιλιάδες συμπατριώτες τους, ο αριθμός 

των οποίων ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο, περίπου, στην Ελλάδα με τα μύρια 

προβλήματα. Δεν ξέρω ποια θέματα συζητούν οι Έλληνες πολιτικοί όταν 

επισκέπτονται τη χώρα τους. Πρόσφατα οι αλβανοί εθνικιστές έδειξαν τις 

περίεργες βλέψεις τους, εγείροντας το θέμα της Σσαμουριάς. Κανείς δεν μπορεί να 

μας πληροφορήσει για την τύχη της μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. 

Σο 1990 με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στη οβιετική Ένωση 

μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού από τα κράτη της Γεωργίας και της 

Ουκρανίας θα καταφύγει πρόσφυγες στην Ελλάδα για να γλυτώσει από τις 

αυθαιρεσίες των άλλων πληθυσμών. Και τώρα ακούμε και βλέπουμε στους δέκτες 

της τηλεόρασης το δράμα που ζούνε οι Έλληνες της Μαριούπολης και των άλλων 

πόλεων της Ουκρανίας. Βρίσκονται στη δίνη του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των 

Ουκρανών και των Ρώσων αυτονομιστών. Ο κίνδυνος να εξοντωθούν είναι ορατός. 

Κάποιος ομογενής βρήκε τον τρόπο να ενημερώσει την κοινή γνώμη μέσω του 

Facebook, ότι εφτά συμπατριώτες μας βρήκαν, μέχρι σήμερα, τραγικό θάνατο και 

πάρα πολλοί είναι τραυματίες. Η τύχη όλων διαγράφεται δραματική. Μήπως θα 

έπρεπε κάποια διακομματική επιτροπή να μεταβεί εκεί και να δείξει τη συμπάθειά 

της και τη συνδρομή της. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πόλη της Μαριούπολης 

(η περιοχή αυτή παλιά ανήκε στη Ρωσία) ιδρύθηκε το 1777 από τους 18.000 

Έλληνες χριστιανούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν από διάφορα μέρη του Πόντου με 

προτροπή της Αικατερίνης Β΄ μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1774. Ήθελε η 

Αικατερίνη με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει και ασφαλίσει τα σύνορα της χώρας 

της με χριστιανικό πληθυσμό. Η πόλη ονομάστηκε Μαριούπολη προς τιμήν της 

θαυματουργού εικόνας της Παναγίας και του Ναού που υπήρχε εκεί. ήμερα η 

πόλη είναι ένα θαυμάσιο τουριστικό κέντρο τους χειμερινούς μήνες με αυξητική 

τάση του πληθυσμού. 

Κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα και τα προβλήματα του 

Ελληνισμού της Διασποράς. Ας το κάνουμε τώρα, πριν είναι πολύ αργά.  
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Ευλαβικό προσκύνημα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού 

Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στην Παναγία ουμελά  

στο Βέρμιο 
Σου τάθη Σαξίδη 

ο βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουνίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 

Βαρθολομαίος μετά της συνοδείας του, την οποία αποτελούσαν ο 

σεβασμιότατος μητροπολίτης Πριγκηπονήσσων κ. Ιάκωβος, ο 

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ο αρχιγραμματέας του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, ο αρχιδιάκονος κ. 

Ανδρέας, ο Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν και ο κ. Παντελεήμων 

Γραφιαδέλλης γραμματέας του Πατριαρχείου, μετέβησαν στο ιερό προσκύνημα 

της Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή Εικόνα 

της Παναγίας ουμελιώτισσας. Σην πατριαρχική αποστολή συνόδευαν οι 

Σ 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συνοδευόμενος από 
τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, τον πρόεδρο του 

σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γρώργιο Σανιμανίδη, τη δημοτική σύμβουλο 
Θεσσαλονίκης κα τεφανία Σανιμανίδου και τον γενικό γραμματέα του σωματείου κ. 

Φαράλαμπο Σσακιρίδη προσέρχεται στο «Μελισσανίδειο Μέλαθρο» 
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σεβασμιότατοι μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

και ο Δράμας κ. Παύλος, ο δήμαρχος Βεροίας κ. Κώστας Βοργιαζίδης και ο 

αστυνομικός διευθυντής Ημαθίας κ. Γεώργιος Σουλίκας. 

Σον Παναγιότατο υποδέχθηκαν ο ηγούμενος της Μονής κ. Αθηναγόρας 

Μπίρδας, ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος 

Σανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο γενικός γραμματέας 

κ. Αναστάσιος Σσακιρίδης, ο έφορος της Μονής κ. Παντελής Ανθρακόπουλος, η 

σύμβουλος Λαογραφικών κα Αθηνά Παπαδάκη, ο γραμματέας του ιερού 

προσκυνήματος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Φαράλαμπος 

Αποστολίδης, ταύρος Κουγιουμτζίδης, Γεώργιος Κυριακίδης, άββας 

Φαριτωνίδης, Κωνσταντίνος ωτηριάδης, Ιωάννης Μωυσιάδης, ο επίτιμος 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών ωματείων κ. τέφανος 

Σανιμανίδης, ο διευθυντής των γραφείων του προσκυνήματος κ. Αντώνιος Δάλλας, 

ο τ. ο διευθυντής των γραφείων του προσκυνήματος κ. Βασίλειος Υωτιάδης. 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε γύρω στις 20:30 το βράδυ 

της Δευτέρας στο μοναστήρι της Παναγίας ουμελά, το οποίο είχε να επισκεφθεί, 

όπως είπε, από το 1999. πως αποκάλυψε, όμως, κατά την διάρκεια της τράπεζας 

που δόθηκε προς τιμήν του, είχε βρεθεί στο μοναστήρι του Βερμίου και πριν από 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προσκυνά την 
Εικόνα της Παναγίας ουμελά. Δίπλα του ο ηγούμενος της Μονής αρχιμανδρίτης 

Αθηναγόρας Μπίρδας 
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πάρα πολλά χρόνια ως νεαρός διάκονος, όταν μέσω Ελλάδας επέστρεφε από τη 

Ρώμη και τις εκεί σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. 

την είσοδο του Ναού τον υποδέχθηκαν νεολαίοι, μέλη της Οργανωτικής 

Επιτροπής του υναπαντήματος Νεολαίας, ντυμένοι με τις παραδοσιακές 

ποντιακές φορεσιές, οι οποίοι του πρόσφεραν ανθοδέσμη. τη συνέχεια εισήλθε 

στο Ναό, προσκύνησε την Θαυματουργό Εικόνα της ουμελιώτισσας και τέλεσε 

δέηση στην Τπεραγία Θεοτόκο. 

Ακολούθησε επίσκεψη στο Μελισσανίδειο Μέλαθρο όπου έκανε 

αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας για την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στους 

χώρους και στον εξώστη, από όπου θαύμασε το πανέμορφο και κατάφυτο τοπίο. 

Άκουσε με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση που του έκανε ο 

πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης σχετικά με την ιστορία, τις 

δραστηριότητες και τα θέματα που απασχολούν το σωματείο και το ιερό 

προσκύνημα, μάλιστα για τα περισσότερα ήταν ήδη ενήμερος. Εκ μέρους του 

σωματείου και του ιερού προσκυνήματος «Παναγία ουμελά» ο κ. Γεώργιος 

Σανιμανίδης του προσέφερε αναμνηστικά δώρα, μεταξύ των οποίων και ο 

Ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος κ. Γεώργιος Σανιμανίδης προσφέρει στον 
Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το βιβλίο του τάθη 

Σαξίδη «Η Εκπαίδευση των Ελλήνων στον Πόντο» 
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εξαιρετικά επιμελημένος τόμος με τα Ιερά Κειμήλια της Μονής Παναγία 

ουμελά, το βιβλίο του επιμελητή της «Ποντιακής Εστίας» τάθη Σαξίδη «Η 

Εκπαίδευση των Ελλήνων στον Πόντο», το οποίο είναι εξαρχής αφιερωμένο στον 

Παναγιότατο, καθώς και το δίτομο βιβλίο του κ. τέφανου Σανιμανίδη «ουμελά 

– Η πρόσφυξ Παναγία». 

Οι νεολαίοι, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του υναπαντήματος 

Νεολαίας, τον ενημέρωσαν για τον θεσμό του υναπαντήματος που κάθε Ιούλιο, 

εδώ και δεκαεπτά χρόνια, πραγματοποιείται ανελλιπώς και με μεγάλη επιτυχία 

στις εγκαταστάσεις της Μονής και ζήτησαν την ευλογία του. Ο Παναγιότατος 

αφού συνεχάρη τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ρώτησε τους νεολαίους για 

να μάθει περισσότερα πράγματα για τον θεσμό και τη θεματολογία του και τους 

ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην ωραία τους προσπάθεια, δίνοντάς τους την ευλογία 

του. 

την τράπεζα που παρατέθηκε, τον Οικουμενικού Πατριάρχη 

προσφώνησε,καλωσορίζοντάς τον και ζητώντας την ευλογία του ο πρόεδρος κ. 

Γεώργιος Σανιμανίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως οι άνθρωποι που 

υπηρετούν την Παναγία ουμελά νιώθουν χαρούμενοι και ευλογημένοι από το 

γεγονός της επίσκεψης του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, πως νιώθουν όμορφα 

και παίρνουν δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν το έργο τους από το γεγονός 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με τους νέους του 
υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας, την δημοτική σύμβουλο Θεσσαλονίκης κα 

τεφανία Σανιμανίδου, τον επιμελητή της «Ποντιακής Εστίας» κ. τάθη Σαξίδη, τον 
κ. Γεώργιο Κυριακίδη και τον κ. ταύρο Κουγιουμτζίδη 
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ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης στηρίζει τον ποντιακό ελληνισμό, την πίστη μας 

και τις αξίες μας. Και καταλήγοντας ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, τόνισε πως «σο 

μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας θα διακονούμε τη χάρη της Παναγίας μας, 

πιστοί στις παρακαταθήκες που μας άφησαν ο Υίλων Κτενίδης, ο Παναγιώτης 

Σανιμανίδης και οι συνεργάτες τους στη διοίκηση του σωματείου και του ιερού 

προσκυνήματος «Παναγία ουμελά».  

την αντιφώνησή του ο Παναγιότατος είπε: «Ο Πόντος αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι του Ελληνισμού. Αγαπώ τον Πόντο και τους Ποντίους. Ο άγιος Δράμας 

με έκανε Πόντιο (ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος). Και αν 

εσείς το επιτρέπεται επίτιμο Πόντιο. Περιμένω με πολύ χαρά να πάω και φέτος 

στο Παλλάδιο των Ποντίων για έβδομη φορά. Και κάθε φορά που πηγαίνω 

συγκλονίζομαι και αγαπώ περισσότερο τον Πόντο και την εξαίσια φύση του. 

Διαβάζουμε και θαυμάζουμε την ιστορία και τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι 

Έλληνες στον Πόντο. Έχω αποκτήσει και φίλους εκεί. Παρότι μας χωρίζει η 

θρησκεία μας δείχνουν σεβασμό, ευλάβεια και αγάπη. Η πρώτη χρονιά ήταν 

δύσκολη γιατί οι αρχές ανησυχούσαν για τους «Γκρίζους Λύκους». Σότε, το 2010, 

θυμάμαι πως ο κ. Ερντογάν βρισκόταν στην νοτιοανατολική Σουρκία και 

απαντώντας σε εκείνους που είχαν αντίρρηση στην τέλεση της Πατριαρχικής 

Θείας Λειτουργίας στην Παναγία ουμελά, τους είπε ότι δεν έγινε τίποτε “οι 

άνθρωποι ήρθαν προσευχήθηκαν και έφυγαν ήσυχα”. Ακόμα θυμάμαι πως ο άγιος 

Δράμας με συγκίνησε με τα θαυμάσια ποντιακά τραγούδια που είπε και μου 

χάρισε και ένα οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς του. μως δεν αρκεστήκαμε 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τελεί τρισάγιο στους 
τάφους των τεθνεώτων προέδρων του σωματείου, του Υίλωνος Κτενίδη και του 

Παναγιώτη Σανιμανίδη, καθώς και στον τάφο του μακαριστού Αμβροσίου 
ουμελιώτη 
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μόνο σε αυτήν την επίσκεψη. Σον Οκτώβριο ξαναπήγαμε και επισκεφτήκαμε την 

Κρώμνη, την Ίμερα, την άντα». 

Κλείνοντας την αντιφώνησή του ο Παναγιότατος, μεταξύ άλλων, είπε «ας 

ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε για 

τρίτη φορά να έρθω ταπεινός προσκυνητής στη Φάρη της ουμελιώτισσας». 

Πριν την αναχώρησή του ο Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στους τάφους των 

τεθνεώτων προέδρων του σωματείου, του Υίλωνος Κτενίδη και του Παναγιώτη 

Σανιμανίδη, καθώς και στον τάφο του μακαριστού Αμβροσίου ουμελιώτη, του 

κομιστή της ιεράς εικόνας της Παναγίας ουμελά από τον Πόντο. το τρισάγιο 

μνημόνευσε, επίσης, και τον μακαριστό, τον από Σραπεζούντος αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος Φρύσανθο. 

Γύρω στις 11:00 το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η συνοδεία του 

αποχώρησαναπό την Ιερά Μονή, αφού ήταν πολύ κουρασμένος από την παρουσία 

του στην Κρήτη και την Πανορθόδοξη ύνοδο, ενώ την επομένη ανέμενε το 

πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Ημαθία και στη Βέροια και στις εκεί 

τελούμενες εκδηλώσεις «Παύλεια» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας. 

 

 

Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος λίγο πριν 
αναχωρήσει από τη Ιερή Μονή της Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο σε μια 

αναμνηστική φωτογραφία με τον πρόεδρο του ιερού προσκυνήματος κ. Γεώργιο 
Σανιμανίδη 
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Η Παναγιά η ουμελιώτισσα αγκάλιασε  

την ομογένεια της Γερμανίας 
Σου Βασίλη Βούλγαρη1 

 

 ελληνισμός της Νυρεμβέργης, τιμώντας το 

Ιωβηλαίο των 40 χρόνων του συλλόγου 

Ποντίων της πόλης, υποδέχτηκε με την 

προσήκουσα ευλάβεια, την ιστορική Ιερά Εικόνα της 

Παναγίας ουμελά, στο διάστημα 14 - 16 Μάη 2016. Η 

ιερά εικόνα, η οποία εκτεθηκε σε λαϊκό προσκύνημα 

στον ορθόδοξο ναό Αποστόλου Παύλου της 

Νυρεμβέργης (Οbere Kanal Straße), «επισκέπτεται» για πρώτη φορά το 

εξωτερικό και την ομογένεια, στα πλαίσια της ειλικρινούς συνεννόησης του 

συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης και του ιδρύματος «Παναγία ουμελά». Ψς εκ 

τούτου η επίσκεψη της ουμελιώτισσας, σηματοδότησε μία ιστορική στιγμή για 

την ίδια Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας και εν γένει όλων των μεταναστευτικών 

γενεών των Ελλήνων από το 1960 ακόμη. τις πανηγυρικές εκδηλώσεις, που 

εξελίσσονταν παράλληλα με το προσκύνημα σε κεντρική πλατεία της 

Νυρεμβέργης (Jakobs Platz), προσκεκλημένος ήταν σύμπας ο ελληνισμός της 

Ευρώπης, ο οποίος είχε παράλληλα την ευκαιρία να επισκεφθεί τα αξιοθέατα της 

πόλης της Νυρεμβέργης, η οποία ειρήσθω εν παρόδω, τιμά ως εξαίρετο πολίτη 

της, τον σπουδαίο λόγιο και ανθρωπιστή Βησσαρίωνα τον Σραπεζούντιο (1403 - 

1472). 

 

Ορόσημο και σημείο αναφοράς η εικόνα της Παναγίας ουμελάς. Ευλογία 

για τους Έλληνες της Γερμανίας η έλευση της Εικόνας της Παναγίας 

ουμελά. 

Η θαυματουργή εικόνα έκανε το θαύμα της. Για τη χάρη της όλος ο 

ελληνισμός της πόλης έγινε μια γροθιά. Η ακούραστη παρουσία των εκατόν 

σαράντα (140) και άνω συμπατριωτών μας που εμπλεκόντουσαν στο πρόγραμμα 

και όλοι οι φορείς, από την ελληνική κοινότητα, την ενορία, τον ποντιακό 

σύλλογο, τους εθνοτοπικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους έως και τα 

αθλητικά σωματεία όλοι ήτανε εκεί, ενωμένοι, γελαστοί, πρόσχαροι, με ένα και 

                                                           
1Ο Βασίλης Βούλγαρης είναι ιδιοκτήτης – εκδότης της ελληνικής ομογενειακής 
εφημερίδας που εκδίδεται και κυκλοφορεί στη Γερμανία αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. 

Ο 
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μόνο σκοπό να δείξουνε στη Παναγιά ότι μπορούνε, με αγάπη, κατανόηση και 

αλληλεγγύη να καταφέρουνε πολλά. 

Με ήχους της ποντιακής λύρας, Έλληνες από πολλά μέρη της Γερμανίας 

καλωσόρισαν την αντιπροσωπεία της μητρόπολης Βέροιας και του σωματείου 

«Παναγία ουμελά» και έλαβαν την ευλογία της εικόνας, της «Μάνας» των 

Ποντίων. Είναι η πρώτη φορά που η θαυματουργή εικόνα επισκέπτεται τη 

Γερμανία. Η εικόνα αφίχθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου στο αεροδρόμιο του 

Μονάχου, όπου πλήθος κόσμου, οι ποντιακοί σύλλογοι της Βαυαρίας 

Νυρεμβέργης, Μονάχου, Νταχάου, Σάουφκιρχεν, Λάουφ, εκπρόσωποι της 

ελληνικής κοινότητας Νυρεμβέργης καθώς και αντιπροσωπεία της Ο..Ε.Π.Ε την 

υποδέχτηκαν με τιμές. Σην εικόνα που για πρώτη φορά ταξίδεψε εκτός Ελλάδος, 

συνόδευσαν ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας,. Ναούσης και 

Καμπανίας, π. Αθηναγόρας, τα μέλη του ιδρύματος «Παναγία ουμελά» με 

επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο 

Ιωακειμίδη, τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου κ. Παντελή Ανθρακόπουλο και 

κα Αθήνα Παπαδάκη, την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών 

ωματείων κα Φριστίνα αχινίδου και τον επίτιμο πρόεδρό της κ. τέφανο 

Σανιμανίδη, τον διευθυντή των γραφείων του ιερού προσκυνήματος κ. Αντώνιο 

Δάλλα, τον επιμελητή σύνταξης της «Ποντιακής Εστίας» κ. τάθη Σαξίδη καθώς 

και Αθωνίτες ιεροψάλτες. 

Μετά την υποδοχή η εικόνα συνέχισε για την πόλη της Νυρεμβέργης, όπου 

πραγματοποιήθηκε και το τριήμερο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Η 

Αναμνηστική φωτογραφία από την υποδοχή της εικόνας της ουμελιώτισσας στο 
αεροδρόμιο του Μονάχου 
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έναρξη των εκδηλώσεων έγινε το άββατο 14 Μαΐου με την μεταφορά της από το 

ξενοδοχείο συνοδεία ψαλμών, πιστών και ποντιακών λαβάρων στον ιερό ναό του 

Αποστόλου Παύλου, όπου πραγματοποιήθηκε εσπερινός. Σο βράδυ του 

αββάτου πραγματοποιήθηκε δεξίωση προς τιμήν των προσκαλεσμένων. τους 

χαιρετισμούς της βραδιάς ο κεντρικός άξονας αναφοράς ήταν η ενότητα, η αγάπη 

και η αλληλεγγύη. τη δεξίωση παραβρέθηκε από πλευράς της ΟΕΠΕ ο γενικός 

γραμματέας της κ. Σάσος ιδηρόπουλος. το σύλλογο Ποντίων Νυρεμβέργης 

Εύξεινος Πόντος αποδόθηκε το χρυσό μετάλλιο της ουμελιώτισσας για τα 40 

χρόνια προσφοράς του στον ποντιακό ελληνισμό και την πατρίδα. 

Σο σύμβολο λοιπόν του Ποντιακού Ελληνισμού, η αγία εικόνα βρέθηκε στη 

Γερμανία από τις 14 έως τις 16 Μαΐου στην πόλη της Νυρεμβέργης. 

Οικοδεσπότες των πολυποίκιλων εκδηλώσεων η ενορία του Αποστόλου Παύλου 

της πόλης, η κοινότητα και ο ποντιακός σύλλογος Νυρεμβέργης «Καρδινάλιος 

Βησσαρίων». υμπαραστάτες και συνεργαζόμενοι όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι και 

φορείς της πόλης, οι οποίοι ενωμένοι παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

ακούραστοι, εθελοντικά προσέφεραν ένα πλούσιο πολιτιστικό διήμερο με χορούς 

από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τραγούδια, το παραδοσιακό σουβλάκι και 

λουκουμάδες τόσο σε Έλληνες όσο και Γερμανούς στην Jakobsplatz, στην καρδιά 

του κάστρου της Νυρεμβέργης. Από τη γερμανική πλευρά το παρόν έδωσε ο 

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Νυρεμβέργης κ. Διονύσης Κωνσταντάτος και 
ο πρόεδρος του ποντιακού συλλόγου Νυρεμβέργης κ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος 

υποδέχονται την εικόνα της ουμελιώτισσας στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Δίπλα 
τους ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
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πρόεδρος της κυβέρνησης της Υραγκονίας Dr Thomas Bauer, ο περιφερειάρχης 

Νυρεμβέργης και περιχώρων κ. Armin Kroder Diana και η εκπρόσωπος του 

Δημάρχου Νυρεμβέργης κα Diana Liberova. 

Σην δε εικόνα προσκυνούσαν οι πιστοί, πόντιοι και μη από το πρωί μέχρι τα 

μεσάνυχτα στο χώρο της εκκλησίας, στην οποία τελέστηκαν πλήθος αρχιερατικών 

ακολουθιών, όλες τις ημέρες που παραβρέθηκε η εικόνα στη πόλη. Ιδιαίτερη 

στιγμή την Κυριακή όταν και τελέστηκε το αρχιερατικό μνημόσυνο για τους 

αδικοχαμένους νεκρούς της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Να σημειωθεί πως την εικόνα ήλθε και προσκύνησε η Ηγουμένη του 

ορθόδοξου ρωσικού μοναστηριού της Αγίας Ελισάβετ, που βρίσκεται στα 

περίχωρα του Μονάχου, η συμπατριώτισσά μας Μαρία ιδηροπούλου, 

συνοδευόμενη από μοναχές. Μετά από παράκληση τους, την ημέρα της 

αναχώρησης από την πόλη της Νυρεμβέργης, το πρωί της 17ης Μαΐου, ο 

πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, συνοδευόμενος από τον 

αρχιμανδρίτη και ηγούμενο της μονής π. Αθηναγόρα Μπίρδα, τον διευθυντή των 

γραφείων του ιερού ιδρύματος κ. Αντώνιο Δάλλα και τον πρόεδρο του συλλόγου 

Ποντίων Νυρεμβέργης κ. Δημήτρη Λαμπρόπουλο μετέφεραν την σεπτή εικόνα 

στο μοναστήρι της Αγίας Ελισάβετ για ολιγόωρη επίσκεψη και ευλογία. Και εκεί 

πλήθος κόσμου τους υποδέχτηκε, αποδίδοντας τις δέουσες τιμές στη χάρη της 

ουμελιώτισσας. 

Σα παιδιά του χορευτικού τμήματος του ποντιακού συλλόγου Νυρεμβέργης τιμητικό 
άγημα στην εικόνα της Παναγίας ουμελά μέσα στο ναό του Αποστόλου Παύλου 
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Σι μας μετέφεραν οι κύριοι πρωταγωνιστές 

Γιώργος Σανιμανίδης, πρόεδρος του ιδρύματος Παναγία ουμελά 

Ερώτηση: Σι σημαίνει η παρουσία της εικόνας και του ιδρύματος στη Γερμανία; 

Γιώργος Σανιμανίδης: Είναι γεγονός ότι πολλά και σημαντικά γεγονότα 

συνθέτουν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας ουμελά. Μετά την καταστροφή 

της μύρνης, τον ξεριζωμό και τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και 

όλου του τρισχιλιόχρονου πολιτισμού που υπήρχε στη Μικρά Ασία και τον Πόντο 

και η εικόνα μας, πρόσφυγας και αυτή, ακολούθησε τα παιδιά της στην Ελλάδα. 

Δεν είναι έξω από τη λογική του ιδρύματος και της ιστορίας της εικόνας να 

πηγαίνει και αυτή στα παιδιά της. Θεωρήσαμε πως από τη στιγμή που υπήρχε ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σηματοδοτήσουμε την αγάπη του ιδρύματος, των μελών 

και διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους αδελφούς 

μας στη Γερμανία να ζήσουν και να αισθανθούν από κοντά τις φτερούγες και την 

αγάπη της Παναγιάς μας. μως, για εμάς δε σημαίνει πως μόνο δώσαμε, αλλά και 

εισπράξαμε. Σις ημέρες αυτές εισπράξαμε κι εμείς αγάπη, ενδιαφέρον, ζεστά 

χέρια. Ακούσαμε ιστορίες και μας συγκίνησαν. Βρήκαμε ανοικτές καρδιές. Αυτό 

μας οδηγεί να κάνουμε μια σκέψη, ότι οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες για το πώς 

φρουρούμε και περιφρουρούμε το ίδρυμα με την αγάπη όλων των Ποντίων. 

Ερώτηση: Θα μπορούσε να υπήρχε πιο συχνή παρουσία της Εικόνας και σε 

άλλες πόλεις της Γερμανίας και της Ευρώπης; 

Γιώργος Σανιμανίδης: Η διοικούσα επιτροπή του προσκυνήματος προσπαθεί να 

ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ποντιακού ελληνισμού. Η τιμή πηγαίνει στο 

Σο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης υποδέχεται την 
εικόνα της Παναγίας ουμελά στο προαύλιο του Ιερεού Ναού Αποστόλου Παύλου 

χορεύοντας «έρρα» 
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πρόσωπο της Παναγίας και όχι αυτό καθεαυτό στην εικόνα. Εμείς σε διάφορες 

περιπτώσεις δίνουμε ένα πιστό αντίγραφο και ζωντανεύει ο τοπικός σύλλογος, 

τιμούν το αντίγραφο, που είναι τιμή στην Παναγία μας. Είναι η Παναγία μας. Η 

εικόνα δεν είναι δυνατό να βγαίνει και να περιοδεύει ανά τον κόσμο. Δεν είναι 

αυτή η δουλειά της. Η θέση της είναι στη μονή, την προστατεύει, δίνει σε μας το 

δικαίωμα να τη διακονούμε, αλλά και να έχουμε φόβο Θεού όταν είναι αυτή εκεί. 

Δεν μπαίνει δίλημμα ή συζήτηση για το αν πρέπει να πηγαίνει ή να βγαίνει. Σο 

γεγονός πως η διοικούσα επιτροπή πορεύεται, συναντά πατριώτες, δημιουργούνται 

γεγονότα, πολλές φορές μένει το αντίγραφο, αυτό καθαυτό είναι ωραίο και η 

επόμενη γενιά στο μέλλον θα το χαίρεται ως ένα ιστορικό γεγονός είτε ήταν η 

εικόνα ή το αντίγραφο. Ένα και το αυτό είναι για την ψυχή του Πόντιου. Πολλές 

φορές που βρίσκομαι εκτός Ελλάδας μιλούν για τα ήθη και έθιμα του Πόντου και 

γνωρίζουν πως ο φάρος του Ποντιακού Ελληνισμού, αυτό που μας ενώνει είναι η 

Παναγία ουμελά, χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια κανενός φορέα. Μην 

ξεχνάτε εξάλλου πως ο Ποντιακός Ελληνισμός από την ημέρα που εμφανίστηκε ο 

χριστιανισμός ήταν ο συνδετικός κρίκος που ένωσε όλα τα φύλα του Πόντου σε 

ένα έθνος και σε ενιαίο δόγμα. Ο Φριστιανισμός έδωσε στον Ποντιακό Ελληνισμό 

το δικαίωμα να υπάρχει. 

Ερώτηση: Σι κάλεσμα θα μπορούσατε να κάνετε στη νέα γενιά που δεν έχει 

επισκεφθεί τη μονή; Σι θα ζήσει ο επισκέπτης στο όρος Βέρμιο; 

Γιώργος Σανιμανίδης: Πολλοί μου λένε πως η εικόνα της Παναγίας ουμελά 

πρέπει να επιστρέψει στον Πόντο, στο όρος Μελά. υμφωνώ, αλλά προσθέτω πως 

Η λιτανεία της εικόνας της ουμελιώτισσας στους δρόμους της Νυρεμβέργης ξεκινάει 
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την εικόνα πρέπει να την ακολουθήσει ο λαός της και οι ιερείς της. Αν υπάρχει η 

δυνατότητα και η διάθεση από την επίσημη Πολιτεία να μας παραχωρήσει ένα 

ανεξάρτητο μέρος, το επόμενο πρωί θα είμαστε εκεί. σοι νέοι και νέες 

αποφασίσουν να έρθουν στη μονή, στο όρος Βέρμιο, εκεί που αποφάσισε να 

βρίσκεται η εικόνα, θα συναντήσουν και τα ποντιόπουλα του ελληνικού χώρου. 

Εκεί υπάρχει ο θεσμός του υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας της Παναγίας 

ουμελά κάθε Ιούλιο και στα 18 χρόνια του θεσμού έχουν έρθει πάνω από 10.000 

παιδιά και έχουν παρακολουθήσει τα ενδιαφέροντα θέματα που αναπτύσσονται για 

την ιστορία, την παράδοση, για το παρόν και το μέλλον του ποντιακού 

ελληνισμού, με το θέατρο, τη λύρα, αναπτύσσουν επικοινωνία. Έγιναν γάμοι. Οι 

Πόντιοι δε χωρίσαμε τη νεολαία. Κι εγώ ως νέος μαζί με τον αδελφό μου τον 

τιγμιότυπο από τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας ουμελά στους κεντρικούς 
δρόμους της Νυρεμβέργης 
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τέφανο, όταν ζούσε ο Υίλων Κτενίδης, έχουμε μια φωτογραφία μαζί με άλλα 

παιδιά στα πόδια του Κτενίδη. Αυτό λέει πως υπάρχει δέσιμο. Κι εκεί θα δουν 

τους παλιότερους και τους νέους, ένα μικρό μουσείο, το ναό μας με τις μοναδικές 

ψηφιδογραφίες από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, να δουν την πρόοδο που 

υπάρχει από τότε που ξεκίνησε μέσα στο δάσος το μικρό εκκλησάκι και που έχει 

φτάσει σήμερα. Κι αυτό συνέβη με την αγάπη του ελληνισμού στο σύνολό του. 

Και πρέπει να τονίσω πως δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι που επισκέπτονται τη Μονή. 

Πρόξενοι και άλλων χωρών, άλλων δογμάτων την επισκέπτονται και ανάβουν ένα 

κερί στη μάνα του Πόντου. Οι νέοι έχουν να κερδίσουν, να κάνουν φιλίες και θα 

μας δώσουν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουμε και να τους ακούσουμε, γιατί 

σίγουρα έχουν κάτι καινούργιο και φρέσκο να μας δώσουν. Και η διοικούσα 

επιτροπή τα ακούει και ό, τι περισσότερο μπορεί το υλοποιεί. Και για εμάς θα 

είναι κέρδος αν έρθουν νέοι από την Ευρώπη. Έρχονται νέοι και στο συναπάντημα 

και τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και άλλες περιόδους, έρχονται νέοι από τις χώρες 

της πρώην ΕΔ. 

Έχουμε αιτήματα από την πλευρά της Μόσχας να βρεθεί η εικόνα εκεί. Η 

εικόνα είναι σε μικρογραφία η ανασύσταση του Πόντου. 

Αν τα καμπαναριά στον Πόντο δεν ακούγονται, χτυπά η καμπάνα στην Μονή 

της Παναγίας ουμελά και η εκκωφαντική σιωπή στον Πόντο σπάει και ο ήχος 

της φτάνει σε όλο τον κόσμο και στέλνει το μήνυμα ότι ο Πόντος ζει. 

Δημήτρης Λαμπρόπουλος, 

Πρόεδρος Ποντιακού υλλόγου Νυρεμβέργης 

Ερώτηση: Πως νιώθετε που στο πρόσωπο σας τιμήθηκε η προσφορά του 

υλλόγου με το Φρυσό Μετάλλιο του ιδρύματος «Παναγία 

ουμελά», και που στο τριήμερο αυτό προσφέρατε τόσα 

πολλά; 

Δημήτρης Λαμπρόπουλος: Ο ιστορικός του μέλλοντος δε θα 

κρατήσει τα ονόματά μας. Σο γεγονός δεν μπορεί να μετρηθεί 

προς το παρόν γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη ο κουρνιαχτός από 

την εκδήλωση. Είναι μοναδικό και μοναδιαίο. Μοναδικό γιατί 

για πρώτη φορά η εικόνα της Παναγίας ουμελά βγαίνει από τα σύνορα, τιμά κι 

επισκέπτεται την πόλη της Νυρεμβέργης. Δεν τιμά μόνο τον σύλλογο, τιμά το 

σύνολο της ομογένειας της Γερμανίας, διότι μια εργώδης προσπάθεια τριών μηνών 

δικαιώνεται. Εκατόν σαράντα (140) εθελοντές και έντεκα (11) σύλλογοι για ένα 

τριήμερο δήλωσαν ότι είμαστε όλοι Πόντιοι, αγκάλιασαν σαν δικιά τους την 

εικόνα που είναι ένα θρησκευτικό και πολιτικό σύμβολο. Είναι μοναδιαίο διότι 

δημιουργεί ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα, ένα σημείο αναφοράς το οποίο 

δείχνει δρόμους που απαιτούν αλληλεγγύη, αγάπη, ενότητα, συνεργασία, 
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εγκαρδιότητα. Ζήσαμε ένα παραμύθι τους τελευταίους μήνες μαζί με όλους τους 

Έλληνες σε όλους τους συλλόγους. Είναι μια προτροπή σε όλη την ομογένεια να 

συγκροτηθεί κατά τόπους και να δημιουργήσει οράματα και να ανοίξει δρόμους 

στους επόμενους. Είμαστε ευγνώμονες στο ίδρυμα «Παναγία ουμελά», στον 

πρόεδρο Γιώργο Σανιμανίδη, στον τάθη Σαξίδη που... συνωμότησε μαζί μου 

πριν ένα χρόνο ώστε να φτάσουμε και να πετύχουμε την επίσκεψη της εικόνας. Ψς 

σύλλογος Ποντίων θέλουμε να βάλουμε μια προσευχή για τους πρόσφυγες, ένα 

τριήμερο προσευχής, η Παναγία που ταυτίζεται με τον Ποντιακό Ελληνισμό, 

ταυτίζεται με την προσφυγιά, να είναι αυτή που θα σκεπάσει με τα φτερά της, 

ανεξάρτητα φυλής, χρώματος ή θρησκείας όλους αυτούς που οι πατρίδες τους 

λεηλατούνται, των οποίων οι αξιοπρέπειες καταρρακώνονται προκειμένου να 

ευδαιμονούν οι ισχυροί της Γης. Να μην υπάρξουν άλλοι λαοί που θα ξεριζωθούν, 

να βρουν επιτέλους το δρόμο τους οι λαοί, να υπάρξει συνεννόηση και αγάπη, να 

μη βλέπουμε παιδιά να χάνονται στους δρόμους, να πνίγονται στις θάλασσες, να 

μην υπάρξουν άλλα ορφανά, να μην υπάρξουν άλλες οικογένειες κατεστραμμένες 

και αν μπορούσε η Παναγία, την παρακαλούμε, να δει τους κολασμένους της Γης.  

π. ωτήριος Σσουρλής, εφημέριος Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Νυρεμβέργης 

Ερώτηση:Ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό της Νυρεμβέργης η έλευση 

της ιεράς εικόνας. 

π. ωτήριος Σσουρλής: Έδωσε ο Θεός να ζήσουμε την ευλογία της παρουσίας 

της εικόνας της Παναγίας ουμελά, κάτι που αφ’ ενός ούτε στα καλύτερα μας 

όνειρα δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να το 

ζήσουμε αυτό και από την άλλη, επειδή η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, το τολμήσαμε, 

το προσπαθήσαμε, το πετύχαμε και το ευχαριστηθήκαμε. 

Ερώτηση:Σι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από αυτές τις ημέρες και τη μεγάλη 

προσέλευση πιστών που προσκύνησαν την εικόνα; 

π. ωτήριος Σσουρλής: Από τη στιγμή που η εικόνα ήρθε στο ναό μας μέχρι 

που αποχώρησε, η προσέλευση του κόσμου δε σταμάτησε. τα οργανωτικά 

πλαίσια, ανακοινώσαμε ότι θα χρειαζόμασταν βοήθεια για αυτή την ιδιαίτερη 

επίσκεψη και προσήλθε πάρα πολύς κόσμος να συνεισφέρει κι αυτό ήταν κάτι πολύ 

όμορφο. ύσσωμος ο ελληνικός πληθυσμός της Νυρεμβέργης, απλός κόσμος και 

φορείς, έδωσαν το παρόν και βοήθησαν πάρα πολύ. Κι αν συνυπολογίσουμε και 

τις καιρικές συνθήκες που δεν ήταν ευνοϊκές, μπορούμε να μιλήσουμε για ηρωικές 

πράξεις. 

Ερώτηση:Σι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους τους αναγνώστες μετά και από 

αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση στη Νυρεμβέργη; 

π. ωτήριος Σσουρλής: Ζούμε στην Ενωμένη Ευρώπη, ακούμε αρκετές φορές 

τον όρο πολυπολιτισμική κοινωνία. Θεωρώ δεν πως παύσαμε ποτέ να είμαστε 
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Έλληνες, κάποια στιγμή ίσως αποδημούσαμε, τώρα να ενδημούμε, πάρα ταύτα σε 

έναν ξένο τόπο. Ο μόνος τρόπος που για να κρατηθεί όρθια η παράδοσή μας, 

θρησκευτική και η πολιτιστική, είναι να καταλάβουμε τι δύναμη έχουμε όταν 

είμαστε ενωμένοι και προσπαθούμε όλοι μαζί. 

Διονύσης Κωνσταντάτος, πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Νυρεμβέργης 

Ερώτηση: Καταφέρατε μια εκδήλωση των Ποντίων να τη μετατρέψετε σε μια 

εκδήλωση όλου του Ελληνισμού. Πρόκειται για ένα μοναδικό επίτευγμα. Σι είναι 

αυτό που σας κρατά ενωμένους και που μπορείτε να φτάσετε; 

Διονύσης Κωνσταντάτος:Με τον ερχομό της θρησκευτικής, εθνικής και ιστορικής 

εικόνας τον τελευταίο μισό χρόνο ο ελληνισμός από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη, 

από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη, από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο, όλοι μαζί 

ενωμένοι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα εργασίας για να 

υποδεχθούμε την ιερά εικόνα. ύσσωμος ο ελληνισμός, ενωμένος. Ζω σε αυτή την 

πόλη πολλά χρόνια, βιώνω τους συλλόγους, για πρώτη φορά με ενότητα, ζήλο και 

αγάπη, όλοι μαζί καταφέραμε το βασικότερο, να ενωθούμε, να εργαστούμε για να 

υποδεχθούμε αυτή την εικόνα. Οι τρεις αυτές ημέρες κόστισαν πολύ δουλειά και 

κόπο. μως, η χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων ήταν μεγάλη γιατί το 

αποτέλεσμα ήταν να δείξουμε πως όλοι μαζί μπορούμε να δουλεύουμε πέρα από 

πολιτικές, κομματικές ιδεολογίες, πέρα από το αν εγώ είμαι Κρητικός, Ηπειρώτης, 

Θεσσαλός... Αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα που πέτυχε η πόλη μας. Κι αυτό 

είναι ένα μήνυμα για το αύριο, να συνεχίσουμε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 

επόμενη εκδήλωση, αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. 

Σο δεύτερο επίτευγμα του ελληνισμού της πόλης είναι η συνεργασία που 

πετύχαμε με την πόλη της Νυρεμβέργης. Ο ελληνισμός έχει καταλάβει ότι επειδή 

ζούμε και δημιουργούμε σε αυτή την πόλη, συμμετέχουμε ενεργά πια σε όλες τις 

εργασίες και εκδηλώσεις, συμβούλια. Ενωμένος ο ελληνισμός πριν τρεις μήνες 

έδωσε το παρόν στις εκλογές του υμβουλίου Αλλοδαπών της πόλης, η Ελληνική 

Κοινότητα κατεβάζοντας μια λίστα με τέσσερεις υποψήφιους κατάφερε να βγάλει 

και τους τέσσερεις στην πρώτη πεντάδα και συνολικά υπήρχαν 80 υποψήφιοι από 

όλες τις εθνικότητες. Ο δήμος Νυρεμβέργης μας συμπαραστέκεται πάρα πολύ. 

Είναι παρών στις εκδηλώσεις μας, όπως και τώρα που μας έδωσε την κεντρική 

πλατεία μέσα στην παλιά πόλη θέλοντας να δείξει πως ο ελληνισμός στηρίζεται 

από τον δήμο και από την άλλη ότι γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες είναι μια δύναμη, 

δεν είναι παρατηρητές στο γίγνεσθαι της πόλης αλλά συναποφασίζουν. 

Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας 

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

Ερώτηση:Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσία της εικόνας και του ιδρύματος 

στη Γερμανία; 
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Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο για 

τη φιλοξενία όλων των Ελλήνων. Πρέπει να εκμυστηρευτώ, πως όταν έφτασε το 

αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος 

μου έκανε εντύπωση. Δεν είχα παρόμοια 

εμπειρία και νόμιζα πως θα ήταν όπως όταν 

επισκεπτόμαστε κάποια άλλη πόλη της 

Ελλάδας. Από τη στιγμή που ήρθαμε στη 

Νυρεμβέργη νιώσαμε κάτι άλλο, κάτι 

διαφορετικό, που δεν μπορώ να το εκφράσω. 

Νιώσαμε σα να βρισκόμασταν σε μια μικρή 

Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα, όχι μόνο ο 

τρόπος που μας υποδέχθηκαν, όχι μόνο η 

συγκίνηση του κόσμου, πράγματα που στην Ελλάδα τα θεωρούμε δεδομένα. Εδώ 

στην ξενιτιά αυτά τα είδαμε να βιώνονται πραγματικά. Καθόμουν έξω από το ναό 

και παρατηρούσα τις αντιδράσεις των ανθρώπων, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Με 

έχουν συγκλονίσει. Και δεν ήταν μόνο άνθρωποι κάποιας ηλικίας που η σχέση με 

τους με την Εκκλησία είναι δεδομένη, αλλά και τα νέα παιδιά. Περνούσαν 

καθημερινά αμέτρητα νέα παιδιά που ερχόντουσαν, προσκυνούσαν την εικόνα, 

ασπάζονταν το χέρι μου, μου μιλούσαν με σπασμένα ελληνικά, μου ανέφεραν 

κάποιο γεγονός, μου ζητούσαν να προσευχηθούμε γι’ αυτούς, να παρακαλέσουμε 

την Παναγία για διάφορα ζητήματα. Ήταν μια παρά πολύ καλή εμπειρία και 

πιστεύω πως η παρουσία της Παναγίας εδώ όχι μόνο ευλόγησε τον τόπο αλλά 

βοήθησε στο να ξανασμίξει ο ελληνισμός, όχι μόνο οι Πόντιοι, αλλά όλοι. , τι 

γινόταν, δε γινόταν μόνο από τους Ποντίους, αλλά από κάθε Έλληνα. Ήταν 

συγκλονιστικό. Δοξάζω τον Θεό και την Παναγία που με αξίωσε να βρεθώ στη 

Νυρεμβέργη και να νιώσω τη ζεστασιά και τη θαλπωρή. 

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε σε ανάλογα αιτήματα για παρουσία 

της εικόνας και σε άλλες περιοχές; 

Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας: Σο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα και το 

Ίδρυμα είναι ανοικτό σε όλες τις προτάσεις. Σο Πανελλήνιο Προσκύνημα δεν έχει 

άλλο σκοπό από το να φυλάγει ως θεματοφύλακας τα ιερά και τα όσια του 

Ποντιακού Ελληνισμού, να βοηθά όλους τους συλλόγους, όλες τις προσπάθειες 

που θέλουν να τονώσουν αυτό το πράγμα όπου υπάρχουν Έλληνες και Πόντιοι. 

Σο συμβούλιο πάντοτε θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και προς αυτή τη 

κατεύθυνση. Ποτέ δεν αρνήθηκε τη μεταφορά της εικόνας ή του Σιμίου Ξύλου 

των Μεγάλων Κομνηνών, ένα κειμήλιο που φυλάσσεται στη μονή όπου το ζήτησαν 

προσπαθώντας να τονώσουν την πίστη και τη σχέση με την Ελλάδα. 

Ο Αρχιμανδρίτης  

Αθηναγόρας Μπίρδας 
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Ζιπκοφόροι και ζουπουνοφόρες του συλλόγου Ποντίων 
Νυρεμβέργης τιμητική φρουρά στην Εικόνα της ουμελιώτισσας 

Ερώτηση:Ποιο μήνυμα στέλνει η Εκκλησία προς όλους τους Έλληνες που 

βρίσκονται εκτός συνόρων; 

Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας: λοι οι συμπατριώτες μας, Πόντιοι και 

μη, που βρίσκονται σε κάθε σημείο της Γης, είναι αυτοί οι οποίοι φυλάσσουν τις 

παραδόσεις της πίστεως και της πατρίδας μας. Από το Βέρμιο, το Θρονί της 

Παναγίας ουμελά σε όλους απευθύνουμε το Πασχάλιο Φαιρετισμό αλλά και την 

Ευλογία της Προστάτιδάς μας, της Παναγίας ουμελά, της Αρχόντισσας και 

Κυράς του Πόντου, να μακροημερεύουν, όπου Γης βρίσκονται να είναι καλά με 

τις οικογένειές τους, εν υγεία, να θυμούνται την πατρίδα τους και στην προσευχή 

τους να τη σκέφτονται. Κι εμείς από τη μονή στο Βέρμιο να είναι σίγουροι θα 

μνημονεύουμε των απανταχού Ελλήνων και Ποντίων αδελφών μας. 

Ανέστης Οσιπίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων Ευρώπης 

Ερώτηση:Ποια συναισθήματα γεννήθηκαν μετά από το τριήμερο των 

εκδηλώσεων στη Νυρεμβέργη; 

Ανέστης Οσιπίδης: Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που 

διοργάνωσαν οι τρεις φορείς της Νυρεμβέργης, ο Ποντιακός ύλλογος, η 

Ελληνική Κοινότητα και η Ενορία. Μία πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία, παρά 

τις άσχημες καιρικές συνθήκες. πως είπα και κατά την υποδοχή της εικόνας, η 

εικόνα της Παναγίας ουμελά βοηθά όχι μόνο τo φρόνημα των μεγαλύτερων, 

αλλά και να συνδέσει τη νεολαία με την Ορθοδοξία και με την Παναγία ουμελά. 

Η Ομοσπονδία έχει βαθιές και υγιείς ρίζες, έχει πολύ ψηλά το ορθόδοξο φρόνημα 

και αυτές οι ρίζες βγάζουν καρπούς. Αυτά τα ελληνόπουλα που τα είδα στην 
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εκκλησία και με συγκίνησε πόσο ήσυχα και με ευλάβεια παρακολούθησαν τη Θεία 

Λειτουργία. Κατασυγκινήθηκα και εντυπωσιάστηκα. 

Ερώτηση:Η Ομοσπονδία θα πραγματοποιήσει ανάλογες δράσεις, και σε άλλες 

περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης; 

Ανέστης Οσιπίδης: Σελειώνοντας το φεστιβάλ, προγραμματίζεται μια συνεδρίαση 

στην οποία θα μπει προγραμματισμός σε βάθος τριετίας. Θα είναι πλάνο έως το 

2019 της Ομοσπονδίας Ποντίων Ευρώπης. Καλός είναι ο εθελοντισμός, αλλά αν 

μπει και λίγο επαγγελματισμός δε βλάπτει. Αν σε μια χώρα όπως τη Γερμανία δεν 

μπει πλάνο, κανείς δε θα σε πάρει στα σοβαρά. Αυτός είναι ο στόχος μας και 

πιστεύω να μας ακολουθήσουν σε αυτό. 

Ερώτηση: Ζήσαμε τις δράσεις της Ομοσπονδίας στη Γερμανία. Ποιο μήνυμα θα 

θέλατε να στείλετε στα μέλη σας και στους Ποντίους για την επόμενη μέρα; 

Ανέστης Οσιπίδης: Είναι πάρα πολύ καλές όλες οι προσπάθειες που γίνονται απ’ 

όλους τους συλλόγους. Από χρόνο σε χρόνο γίνονται καλύτερες. Αυτό που εμείς 

θα επιδιώξουμε είναι να υπάρχει γέφυρα της μιας χρονιάς για την άλλη, να γίνεται 

προγραμματισμός και συνέχεια σε 365 ημέρες και να μη μένουμε μόνο εκεί. 

τόχος της Ομοσπονδίας είναι να γίνει καλύτερη η ιστοσελίδα μας, να μην είναι 

μόνο στα ελληνικά αλλά να μπει και η γερμανική γλώσσα, να βγει ένα μικρό 

έντυπο για τη Γενοκτονία που θα δοθεί στους συλλόγους και θα μπορούν να το 

διανέμουν οπουδήποτε. Σον ερχόμενο Οκτώβριο όταν θα γίνει η σύσκεψη των 

προέδρων, εκεί θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις για το θέμα της Γενοκτονίας, που 

Η Ηγουμένη του ορθόδοξου ρωσικού μοναστηριού της Αγίας Ελισάβετ, που 
βρίσκεται στα περίχωρα του Μονάχου, η συμπατριώτισσά μας Μαρία ιδηροπούλου, 

και ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
μπροστά στην Εικόνα της ουμελιώτισσας στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου 

Νυρεμβρέργης 
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δεν είναι θέμα μόνο μιας ημέρας ή μιας εκδήλωσης το χρόνο, αλλά ένας αγώνας 

365 ημερών. 

Ερώτηση:Σι μήνυμα στέλνετε στο 35ο Υεστιβάλ του Λεβερκούζεν; 

Ανέστης Οσιπίδης: Ελπίζω στις 4 Ιουνίου όλοι αυτοί που θα έλθουν στο 

Υεστιβάλ να γιορτάσουμε όλοι μαζί ένα ψήφισμα που ευελπιστώ πως θα βγει από 

τη γερμανική Βουλή και στο οποίο ελπίζουμε να μπει και ο Ποντιακός 

Ελληνισμός. Να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει για να κάνουμε κάτι περισσότερο 

από αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. 

Ποιοι ήταν οι κύριοι διοργανωτές της επίσκεψης 

Ενορία Αποστόλου Παύλου Νυρεμβέργης 

Ιδρύθηκε το 1961. Με τη βοήθεια της Ευαγγελικής Εκκλησίας, 

χρησιμοποίησε μέχρι το 1995 διαφορετικούς ναούς προκειμένου να ικανοποιήσει 

τις θρησκευτικές ανάγκες των ελληνορθόδοξων μεταναστών στη Νυρεμβέργη. Σο 

1997 εγκαινίασε τον ιδιόκτητο διώροφο σταυροειδή με τρούλο ναό, στην Obere 

Kanal Str, με τη συνδρομή των ενοριτών, της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας και 

τη σημαντική χορηγία της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μέχρι πρόσφατα ήταν ο 

φορέας διαχείρισης των ελληνικών νηπιαγωγείων της πόλης. 

Σο πνευματικό της κέντρο συγκεντρώνει και προτείνει πλήθος δράσεων, 

δίνοντας την ευκαιρία σε ελληνόπουλα τα οποία παρακολουθούν γερμανικά 

σχολεία, να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Η 

πρόσφατη παραγωγή «Proud to be Greek in Nürnberg», πρωτοτυπεί 

Η εικόνα της Παναγίας ουμελά καθ’ όλη τη διάρκεια της «επίσκεψής» της στη 
Νυρεμβέργη δεν έμεινε μόνη. Σην «συντρόφευαν» τιμητικά τμήματα από τα 

χορευτικά τμήματα του συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης 
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αναδεικνύοντας το εκφραστικό και συνεργατικό ταλέντο των νεαρών μελών του 

ενοριακού κέντρου. 

Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης 

Σο 1964 οι Έλληνες μετανάστες της Νυρεμβέργης ίδρυσαν το σύλλογο 

Ελλήνων Εργαζομένων, ο οποίος αποτέλεσε τον πρόδρομο της Ελληνικής 

Κοινότητας. Σο 1981 η Ελληνική Κοινότητα απέκτησε το πρώτο της καταστατικό 

και έκτοτε λειτουργεί ως θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνισμού στη γερμανική και 

ελληνική πολιτεία με πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών. Λειτουργεί καθημερινά, 

εξυπηρετώντας και διεκπεραιώνοντας υποθέσεις και προβλήματα των δέκα και 

πλέον χιλιάδων Ελλήνων της Νυρεμβέργης, με την αφιλοκερδή συμμετοχή των 

μελών του διοικητικού της συμβουλίου. 

τηρίζει τα ελληνικά σχολεία, συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της 

Νυρεμβέργης και υποδέχεται τους νέους μετανάστες από την Ελλάδα, παρέχοντας 

δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Η ελληνική κοινότητα Νυρεμβέργης και 

ο Δήμος Νυρεμβέργης εκπονούν σχέδιο δράσης για την υποστήριξη του hot spot 

των μεταναστών στην πόλη της Καβάλας. 

ύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης Εύξεινος Πόντος / Cardinal Bessario 

O σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης Cardinal Bessario, ιδρύθηκε το 1976, με 

σκοπό την καλλιέργεια του πολιτιστικού ύφους και ήθους των μεταναστών Ποντίων 

στην πόλη και στα περίχωρα της Νυρεμβέργης. Σα κατάφερε εν μέρει. ήμερα, 

τέσσερις προσφυγικές και τρεις μεταναστευτικές γενιές μετά, αναζητά το ρόλο του, 

πρόθυμος να αιφνιδιαστεί και να προκληθεί, έχοντας κατανοήσει την ανεπάρκεια 

των καταστατικών του αρχών. 

υμμετέχοντας στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ομοσπονδίας υλλόγων 

Ποντίων Ευρώπης, παρακολουθεί με συμπάθεια τις αντιληπτικές υστερήσεις του 

χώρου των κοινών, την εσωστρέφεια και τα ενέραστα ανακλαστικά του, 

αναμένοντας τη νομοτελειακή του χρεοκοπία. 

Προσπαθώντας να αρθρώσει μια εναλλακτική φωνή, χαλιναγωγεί το φολκλόρ 

και σαρκάζει τους εθνοδογματισμούς, ρίχνοντας σκανδαλιάρικες ματιές στη 

ντουλάπα με τους σκελετούς. υνθέτει, εγκολπώνοντας ολοένα και περισσότερα 

μέλη μη ποντιακής καταγωγής και συνείδησης, ένας παράγοντας δυσερμήνευτης 

γοητείας και παραγωγικής αυθυποβολής. Ο ύλλογος αρέσκεται να απολαμβάνει 

τον εκκεντρισμό και την ηδονική μοναδικότητα του εν γένει αποσυνάγωγου της 

αγοραίας και στερεοτυπικής έκφρασης. Ο σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης είναι 

αλληλέγγυος σε κάθε πρόσφυγα πέρα από την καταγωγή, τη θρησκεία και το 

χρώμα του. 
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Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχτηκε το Πεντάγωνο 

την εικόνα της Παναγίας ουμελά 
Σου τάθη Σαξίδη 

 

ε τιμές Αρχηγού Κράτους έγινε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η 

υποδοχή της ιεράς εικόνας της Παναγίας ουμελά, την Παρασκευή, 

20 Μαΐου 2016, όπου και παρέμεινε επί τριήμερο και εξετέθη για 

λαϊκό προσκύνημα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, 22 Μαΐου, στον ιερό ναό της 

Παναγίας της Παντάνασσας του στρατοπέδου. Σην αυθεντική εικόνα, σε μία από 

τις σπάνιες φορές που φεύγει από το Βέρμιο, μετέφεραν μέλη του Λόχου 

Υρούρησης και Απόδοσης Σιμών, ενώ τέσσερις Εύζωνοι της Προεδρικής 

Υρουράς, ντυμένοι με την ποντιακή στολή ήταν δεξιά και αριστερά της ιερής 

εικόνας ως τιμητικό άγημα. Μπροστά από την κεντρική είσοδο του υπουργείου, 

αγήματα και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ήταν παραταγμένοι. Η πομπή 

κατευθύνθηκε στον ιερό ναό Παναγίας Παντάνασσας του Πενταγώνου, εκεί όπου η 

εικόνα παρέμεινε για λαϊκό προσκύνημα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί 

την υποδέχτηκαν και προσκύνησαν ο επίσκοπος Ναζιανζού Θεοδώρητος και ο 

υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, με σύσσωμη τη στρατιωτική ηγεσία. 

Μ 

Ο Τπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμένος και ο πρόεδρος του σωματείου 
«Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης επικεφαλής της συνοδείας της εικόνας 

της ουμελιώτισσας. 



Ποντιακή Εστία 
 

27 
 

το πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το υπουργείο με αφορμή την 

97η επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και της γενοκτονίας των 

Αρμενίων και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να προσκυνήσουν 

το σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού, έγινε το σχετικό αίτημα από το 

Τπουργείο Εθνικής Άμυνας προς το ιερό προσκύνημα, τον σεβασμιότατο 

μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον 

πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη. 

Είναι η πρώτη φορά που η ιερή εικόνα της ουμελιώτισσας, το διαχρονικό 

ιερό σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού, «επισκέπτεται» στρατόπεδο των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Η Κυρία Θεοτόκος είναι διαχρονικώς στενά 

συνδεδεμένη με τον Ελληνικό Λαό και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, των 

οποίων είναι η Προστάτις», δήλωσε ο ηγούμενος της ιεράς μονής Αρχιμανδρίτης 

Αθηναγόρας Μπίρδας, ο οποίος ως εκπρόσωπος του μητροπολίτη Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας συνόδευε την ιερά εικόνα. 

«ήμερα υποδεχόμεθα εδώ στο Πεντάγωνο, στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης, 

με ιδιαίτερο σεβασμό και συγκίνηση, την Τπερμάχο τρατηγό. Σην εικόνα της 

Παναγίας ουμελά, το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Η ιερά εικόνα της 

Παναγίας ουμελά έρχεται στην Αθήνα για να τονώσει την πίστη μας. Έρχεται 

στην Αθήνα ως η μάνα όλων των ευλαβών πιστών που θα την τιμήσουν και θα την 

προσκυνήσουν», ανέφερε στο σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Εθνικής 

Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος. Παράλληλα, ευχαρίστησε το σωματείο και το ιερό 

προσκύνημα γιατί ανταποκρίθηκαν στο αίτημα έλευσης στο Πεντάγωνο της ιεράς 

εικόνας και γιατί «με το έργο και τους αγώνες τους διατηρούν ζωντανή τη μνήμη 

353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού». Σέλος, 

ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τους αδελφούς Αρμενίους. 

Ο Τπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμένος προσκυνά την ουμελιώτισσα 
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Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του ιδρύματος και του σωματείου «Παναγία 

ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, απένειμε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 

τις Ένοπλες Δυνάμεις τον «Μέγα ταυρό της ουμελιώτισσας» για τη διαχρονική 

προσφορά τους στην ασφάλεια της πατρίδας και την παρουσία του στρατού στις 

εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην ιερά μονή της ουμελιώτισσας στα 

υψώματα του Βερμίου και τόνισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με όλο τον 

ελληνικό λαό, δίνουν ένα μήνυμα αγάπης και ειρήνης». 

Για πρώτη φορά η είσοδος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν ελεύθερη για 

όσους πολίτες επιθυμούσαν να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας ουμελά, 

ενώ κατά το τριήμερο η κίνηση στην λεωφόρο Μεσογείων ήταν αυξημένη και 

επικρατούσε το αδιαχώρητο στον ιερό ναό της Παναγίας Παντάνασσας, αφού 

χιλιάδες ήταν οι πιστοί του λεκανοπεδίου Αττικής που προσέρχονταν στον ναό για 

να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της ουμελιώτισσας. 

Σην πάνσεπτο εικόνα της ουμελιώτισσας συνόδεψαν στην Αθήνα ο ηγούμενος 

της μονής π. Αθηναγόρας Μπίρδας, ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος 

Σανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο έφορος της μονής 

κ. Παντελής Ανθρακόπουλος και από το διοικητικό συμβούλιο του ιερού 

προσκυνήματος ο γενικός γραμματέας κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης, ο ταμίας κ. 

Κωνσταντίνος ωτηριάδης και το μέλος κ. Γεώργιος Κυριακίδης. 

 

 

Σην εικόνα της ουμελιώτισσας μεταφέρουν μέλη του Λόχου Υρούρησης και 
Απόδοσης Σιμών, ενώ τέσσερις Εύζωνοι της Προεδρικής Υρουράς, ντυμένοι με την 

ποντιακή στολή είναι δεξιά και αριστερά της ιερής εικόνας ως τιμητικό άγημα 
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Εκδήλωση για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 

στη Βέροια 
Σου Κώστα Σοπαλίδη 

ε απόλυτη επιτυχία παρουσία του μητροπολίτη μας κ. κ. 

Παντελεήμονα, των τοπικών και στρατιωτικών αρχών της Βέροιας 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016, στην κατάμεστη 

αίθουσα του Φώρου Σεχνών στη Βέροια, η εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της 

Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού με την ευκαιρία της επετείου της 19ης 

Μαΐου 1919. Σην ίδια μέρα έγινε και η βράβευση του Ποιμενάρχη μας κ. 

Παντελεήμονα από το Μορφωτικό - Αθλητικό ύλλογο της Καλλιθέας. 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
στο βήμα 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου της Βέροιας κ. Κώστα 

Βοργιαζίδη με την αναφορά του στη γενοκτονία του Ποντίων από τη δράση των 

Σούρκων με την καθοδήγηση του Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρθηκε ακόμα και στο 

αίτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας που αργεί να έρθει από τους ισχυρούς 

της παγκόσμιας κοινωνίας. 

Αμέσως μετά ακολούθησε η τελετή της τιμητικής διάκρισης του 

σεβασμιότατου μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονος με το Μετάλλιο της Αγίας 

Παρασκευής από το Μορφωτικό και Αθλητικό ύλλογο «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» για το 

πνευματικό και κοινωνικό του έργο στην Ημαθία. Σην απονομή έκανε ο δήμαρχος 

της Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. τη συνέχεια μίλησε ο γνωστός για 

την πολύχρονη δραστηριότητά του υπέρ της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του 

Ποντιακού Ελληνισμού συγγραφέας και ιστορικός κ. Φάρης Σσιρκινίδης. Ο 

ομιλητής αναφέρθηκε με συντομία στο ιστορικό μέρος των γεγονότων. Έκανε 

Μ 
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έντονη κριτική για τον τρόπο των εκδηλώσεων. Με αυτές, τόνισε, αναφερόμαστε 

μόνο στη Γενοκτονία των Ποντίων. Αυτό οδηγεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις για 

την αναγνώριση της Γενοκτονίας, γιατί αγνοείται ένα μεγάλο μέρος του 

Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της Θράκης που πλήρωσε με εκατόμβες 

θυσιών την πίστη του στην ορθοδοξία και στην εθνική του ταυτότητα. Θα 

γινόμαστε περισσότερο πειστικοί όταν στις παραστάσεις μας στους Διεθνείς 

Οργανισμούς παρουσιάζουμε συνολικά την εξόντωση και το θάνατο όλων των 

Ελλήνων. Επεσήμανε ακόμα την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει η διάσπαση 

των Ποντίων στην Ελλάδα. Επιβάλλεται η συνένωση και η υπεύθυνη στάση όλων 

των Ελλήνων στη διεκδίκηση της Γενοκτονίας με μια ημερομηνία για όλους τους 

Έλληνες. 

Παρουσίασε στη συνέχεια ο ομιλητής ενδιαφέροντα στοιχεία από τα 

διπλωματικά έγγραφα της Πρεσβείας της εποχής εκείνης από τα οποία 

αποδεικνύεται η ενοχή των τουρκικών αρχών. Η κυβέρνηση των Νεοτούρκων είναι 

 
Η χορωδία «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες» με χοράρχη τον Βασίλη Υωτιάδη 

που πραγματοποίησε την εξόντωση πρώτα των Αρμενίων και στη συνέχεια των 

Ελλήνων. Σόνισε στη συνέχεια την παθητική στάση των συμμάχων που ανέχτηκαν 

τη διάπραξη αυτής της εγκληματικής ενέργειας. 

υγκίνηση προκάλεσε η πολυμελής χορωδία «Οι αλησμόνητες πατρίδες» με 

τραγούδια του Πόντου και της Μικράς Ασίας την οποία διηύθυνε ο ακούραστος 

για την προσφορά του στην παράδοση και τη μουσική των ποντίων κ. Βασίλης 

Υωτιάδης. Σραγούδια γεμάτα πόνο και δάκρυα για την απώλεια της γενέτειρας 

ευλογημένης γης των προγόνων μας, του Πόντου.  

Σην εκδήλωση έκλεισε ο Πυρρίχιος πολεμικός χορός του Πόντου, έρρα. 

λοι οι χορευτές παρουσίασαν ένα εκπληκτικό θέαμα που άγγιξε τις καρδιές όλων 

των παρευρισκομένων με ρυθμό, ζωντάνια και απόλυτη αρμονία στις κινήσεις τους. 

Ελπίδα και λύτρωση ήταν τα συναισθήματα που ένιωσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι 

τη βραδιά εκείνη. 
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Από την τραγωδία του Πόντου1 

+ΣῆςἈργυρῶςΚαλπακτσόγλου2 
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) 

Β΄.  

ρικτότερη ὅμως ἦταν ἡ τύχη τοῦ χωριοῦ Ἀδδᾶ μὲ τὰ τριγυρινά του, 

μισὴ ὥρα ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁμισό. Καταδιωκτικὸ σῶμα μὲ ἀρχηγὸ τὸν 

Ντεμὶν Ἀλῆ, μαζί μὲ τοὺς ἄγριους συμμορίτες τοῦ Ὀσμὰν–ἀγᾶ, 

ἀφοῦ συγκέντρωσαν στὸ μέσο τοῦ χωριοῦ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τοῦ Ἀδδᾶ, 

τοὺς περιέζωσαν ἀπὸ παντοῦ καὶ βάζοντας φωτιὰ ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ 

 
Η Αμισός σε καρτποστάλ των αρχών του περασμένου αιώνα.το κέντρο και αριστερά 
της φωτογραφίας διακρίνεται ο ναός της Αγίας Σριάδας «εις εκ των περικαλλεστέρων 
ναών» κατά τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο. Ο ναός έχει κατεδαφιστεί στα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 

χωριοῦ, τοὺς ἔκαψαν ὅλους ζωντανούς. Ὅποιος τολμοῦσε νὰ ξεφύγει, τὸν 

θανάτωναν μὲ τὸ τουφέκι. Πάνω ἀπὸ 3.500 ἀπέθαναν μὲ τὸ φρικιαστικὸ αὐτὸ 

μαρτύριο. 

                                                           
1Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Ἑλληνίς», 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.  
2Η Αργυρώ Καλπακτσόγλου ήταν απόφοιτη των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων (τμήμα 
Παρθεναγωγείου) και ως δασκάλα δίδαξε σε χολεία του Πόντου. 

Υ 
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Σὴν ἴδια τραγικὴ τύχη εἶχε καὶ τὸ Καταπερτσὶν μὲ τὰ περίχωρά του· 

πυρπολήθηκε μὲ τοὺς κατοίκους του μαζί. Ἔσφαξαν καὶ κατάκαψαν τὰ χωριὰ τοῦ 

Ντερέ, τοῦ Ἀβδίν, Σσινερλῆ, Σσαντίρ. Σὰ χωριὰ τῆς Ἁμισοῦ: Παπὰζ Μαχαλεσῆ, 

Δεβ – γκερίζ, Σεκνὲ καὶ Μπουνάρ, ποὺ εἶχαν μείνει μισοκατεστραμμένα, τὴν 

τελευταία μέρα, πώφευγαν οἱ Καντώνη, καίουνταν κι’ αὐτά. 

τὸ Μουαμλῆ, Ἑλληνικὸ χωριό, 3 ὧρες ἀπ’ τὴν Πάφρα, ἔκλεισαν 250 

χριστιανοὺς στὸ σπίτι τοῦ Δζιγάλογλου καὶ τοὺς ἔκαψαν ζωντανούς, καθώς καὶ τὰ 

χωριά ουρμελῆ, Ἀκκονεΰ καὶ Κιζὶλ – γκιόλ.  

Σόσο δὲ φρικιαστικὲς ἤτανε οἱ σκηνὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐκαίοντο ζωντανοί, 

τόσο σπαρακτικές, ὥστε πολλοὶ τοῦρκοι στρατιῶτες λιποθυμοῦσαν ἀπ’ τὴ φρίκη! 

ἐνῷ οἱ ἀξιωματικοί των μὲ τὶς κοντακιὲς καὶ τὴ βία τους ἐξανάγκαζαν νὰ 

ἐκπληρώσουν τὸ ἀποτρόπαιο καθῆκον τους... 

Πεντακόσιοι ἄνδρες τοῦ Ὀσμὰν ἀγᾶ ἀτίμασαν τὶς γυναῖκες ὣς ἡλικίας 75 

ἐτῶν, τὰ παιδιὰ κι’ αὐτὰ τὰ κάτω τῶν 10 ἐτῶν κορίτσια! 

Μὰ τὸ φρικτώτερο μαρτύριο οἱ τοῦρκοι τὸ ἐφύλαξαν γιὰ τὴν Πάφρα. ’ 

αὐτὴν ἔβαλαν τοὺς προύχοντες νὰ καλέσουν τοὺς πλουσιώτερους Παφραίους σὲ 

συμπόσιο στοῦ Ἐφραΐμ ἀγᾶ τὸ σπίτι. ὰν ἔνοιωσαν ὅμως αὐτοί, κατὰ τὰ 

μεσάνυχτα, πὼς εἶχαν πέσει σὲ παγίδα καὶ ἀντιλήφθηκαν ὅτι οἱ τοῦρκοι ἔζωναν 

τὸ σπίτι γιὰ νὰ τοὺς συλλάβουν, ἄλλοι ἐκρύφθηκαν στὸ ἀνῶγι τοῦ σπιτιοῦ, ἄλλοι 

κατέβηκαν μὲς στὸ πηγάδι καὶ ἄλλοι, στὴν ἀπελπισία τους, ρίχτηκαν μὲς στὸ 

βόθρο. Σοὺς ἐπίλοιπους, οἱ χωροφύλακες τοὺς συνέλαβαν καὶ τοὺς λήστεψαν· 

500 νέους 20–35 ἐτῶν, ποὺ τοὺς εἶχαν προγράψει, τοὺς συνέλαβαν τὴν ἴδια 

νύχτα. Ἔπειτα, ἀφοῦ ἐφορολόγησαν τὸν πληθυσμὸ ἀπὸ 50 – 2.000 λίρες τὸ 

ἄτομο, τοὺς ἐξετόπισαν καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Πάφρα, τοὺς 

θανάτωσαν ὅλους. 

τὶς 5)18 Ἰουνίου – ἡμέρα ποὺ θὰ μείνει ἱστορική– τὸ πρωΐ, στρατὸς ἀπὸ 

τούρκους, Ἀρβανίτες καὶ Λαζούς, 10 χιλιάδες περίπου, βοηθούμενος καὶ ἀπὸ τοὺς 

μουσουλμάνους χωρικούς – ποὺ ἀπὸ τὶς 5 Ἀπριλίου κ’ ἐδῶ ἐκαιαν, τουφέκιζαν, 

φόνευαν μὲ τὴ λόγχη, ἀτίμαζαν καὶ κρεμνοῦσαν ὅλον τὸ κάμπο ἀτιμώρητοι – 

ἔζωσαν τὴν Πάφρα, ρίχτηκαν στὶς ἑλληνικὲς συνοικίες καὶ μάζευαν τοὺς ἄνδρες 

μέσα ἀπὸ τὰ σπίτια. 

Σὸ θάρρος καὶ ἡ αὐταπάρνηση τῶν Ἑλληνίδων τῆς Πάφρας στὶς κρίσιμες καὶ 

τραγικὲς στιγμὲς ἦτον ἀξιοθαύμαστο! Ὁλόκληρες μέρες τὶς βασάνιζαν μὲ 

μαρτύρια ἀνήκουστα, μὰ οὔτε μία τους δὲν ὁμολόγησε, δὲν ἔστερξε ὄχι μόνο νὰ 

παραδώσει τὸν ἄντρα της, μὰ οὔτε καὶ νὰ καταγγείλει κανένα ἀπὸ τοὺς γειτόνους 
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της. Ὅσοι ἐγλύτωσαν, τὸ χρωστοῦν στὴν ὑπεράνθρωπη αὐταπάρνηση καὶ θυσία 

τῶν γυναικῶν. Ὅσους ὅμως ἔπιασαν οἱ ἀστυνόμοι καὶ οἱ στρατιῶτες στὸ δρόμο ἢ 

ἀπὸ φόβο, παραδόθηκαν, ἐπειδὴ εἶχαν ἡλικία πάνω ἀπὸ 14, τοὺς ἔκλεισαν 

ἀμέσως στὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς καὶ ἔπειτα τοὺς ὁδήγησαν στὴν ἀντίπερα 

ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Ἄλυ, χωρὶς νὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ πάρουν μαζί των ἕνα ροῦχο 

ἢ τροφή, καὶ ὀπισθάγκωνα δεμένους, 535 ἄνδρες τοὺς πῆγαν στὴν ἐκκλησία τοῦ 

ουλοῦ – δερέ, στὸ χωριὸ Ἔλεζλη, ὅπου τοὺς ἐφυλάκισαν. Μαζί των ἦσαν καὶ 7 

ἱερεῖς. Σὰ κλειδιὰ τῆς ἐκκλησίας παραδόθηκαν στὸν ὑποδιοικητή. Ἀπὸ τοὺς 

ἱερεῖς, ὁ ἔξαρχος Παπᾶ–Γιάννης, προβλέποντας τὸ τέλος τους τραγικό, ἀφοῦ μὲ 

λόγια ἤρεμα προετοίμασε τοὺς φυλακισμένους, ἔψαλε τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία 

των καὶ μὲ κατάνυξη ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειο τοῦ μαρτυρίου των, ποὺ τὸν 

διέκοπταν οἱ θρῆνοι καὶ οἱ ὀδυρμοὶ τῶν ἀπελπισμένων. Πραγματικὰ δὲ, οἱ 

 
Καμήλες μεταφέρουν τα περίφημα καπνά Μπάφρας 

τοῦρκοι τῶν τριγυρινῶν τουρκικῶν χωριῶν, ὀπλισμένοι, στὴ διαταγὴ τῶν 

προκρίτων Νεβριζῆν Μεχμέτ καὶ Σήραλη – Ζαδέ Μεχμέτ, ἔζωναν ὁλοένα τὸ 

ναό, ἔμπαιναν ἀνεβαίνοντας ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ ἀφοῦ τοὺς λήστεψαν καὶ τοὺς 

ἀπογύμνωσαν ἀπ’ τὰ ροῦχα τους, ἔσφαξαν τοὺς 7 παπάδες μὲ πέλεκυ στὴν 

εἴσοδο τῆς ἐκκλησιᾶς καὶ ἔπειτα ἀναρριχήθηκαν στοὺς τοίχους καὶ ἀπὸ τὰ 

παράθυρα τοὺς τουφέκιζαν, ὣς ὅτου νὰ πυρώσουν τὰ ὅπλα των... Ἔπειτα ρίχτηκαν 
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μέσα καὶ ἄρχισαν μὲ τὴ λόγχη νὰ τοὺς σουβλίζουν καὶ μὲ μπαλτάδες νὰ τοὺς 

ἀποτελειώνουν. Ὁ Νικολῆς Ἰορδάνογλου προσέφερε 300 λίρες, ποὺ τοῦ εἶχαν 

ἀπομείνει, γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὴν ἐξαιρετικὴ χάρη, νὰ πεθάνει μὲ τουφεκισμό! 

Σέσσερις πληγωμένοι, οἱ μόνοι ποὺ κατόρθωσαν νὰ γλυτώσουν τὴ νύχτα καὶ 

νὰ καταφύγουν στὸ Νεπιέν, κέντρο τῶν Ἑλλήνων φυγάδων, διηγήθηκαν ὅλα αὐτά. 

Δεύτερη ἀποστολὴ ἀπὸ 500 Ἕλληνες τῆς Πάφρας, τοὺς ἔκλεισαν μέσα στὴν 

ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ελαμελὴκ καὶ τοὺς ἔκαψαν ζωντανούς. 

τὴν Πάφρα, στὸ ἀναμεταξύ, κρήμνιζαν πατώματα καὶ ὀροφές σπιτιῶν, γιὰ 

νὰ ἀνακαλύψουν τοὺς τυχὸν κρυμμένους. Εὐτυχῶς, κανεὶς δὲν κατορθώθηκε νὰ 

πιαστεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ παραδόθηκαν ἀπὸ φόβο. Πολλοὶ γιὰ νὰ 

σωθοῦν, ἔφευγαν νύχτα ἀπ’ τὴν Πάφρα, περνῶντας μέσα ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ 

στρατοῦ ποὺ ἔζωνε τὴν πόλη, μὲ ἀφάνταστο τρόμο, διακινδυνεύοντες τὰ πάντα, 

γιὰ νὰ φθάσουν στὸ Νεπιέν. 

Ἔτσι, μέσα στὴν Πάφρα σὲ 8 μέρες σφάχτηκαν 2.000 ἄνθρωποι καὶ δὲν 

ἀπόμειναν παρὰ 700 ἄρρενες, γέροι, πάνω ἀπὸ 70 χρόνων καὶ παιδιά κάτω ἀπὸ 

10! Πέντε ὁλόκληρες μέρες τὰ ὄργανα τῆς ἐξουσίας, οἱ τοῦρκοι ὑπάλληλοι καὶ 

κάτοικοι ἐλεηλάτησαν τὰ σπίτια καὶ τὰ μαγαζιά, ἐβίασαν γυναῖκες. Ὅπου 

εὕρισκαν γέροντες καὶ γυναῖκες μόνες, ἔμπαιναν μὲ τὴν πρόφαση πὼς θὰ 

καταζητήσουν κάποιον κρυμμένον καὶ ἅρπαζαν χαλιά, ἔπιπλα, στρώματα, σκεύη, 

κρεμαστάρια (γκερνταλίκια) καὶ ντεπελίκια, δαχτυλίδια καὶ σκουλαρίκια, κόβοντας 

τ’ αὐτιά ποὺ τὰ φοροῦσαν! Σὸ σπίτι κάποιου πλούσιου κ. τυλιανοῦ τὸ ἄδειαζαν 

ἐπὶ ὀκτὼ μέρες. 

Κ’ ἐδῶ, ὅπως καὶ στὴν Ἁμισό, οἱ τοῦρκοι διακήρυξαν στὸν ἑλληνικὸ 

πληθυσμό, πὼς ὅσοι κρύφτηκαν, ἂν παραδοθοῦν, θὰ ὑπηρετήσουν ὡς 

στρατιῶτες· δὲν θὰ ἐξορισθοῦν. Περισσότεροι ἀπὸ 300 νέοι, ἀπὸ 15 – 35 ἐτῶν, 

παραπείσθησαν ἀπὸ τὴν κακόπιστη ψευδολογία καὶ παραδόθηκαν στὸ 

στρατολογικὸ γραφεῖο Πάφρας. Ἡ ἀστυνομία ὅμως τοὺς πῆρε καὶ μαζὶ μὲ 

ἄλλους ποὺ συνέλαβε, ἐσχημάτισε τρίτη ἀποστολή ἀπὸ 400 στρατευσίμους καὶ 

250 ἐξορίστους. Μέσα σ’αὐτοὺς ἦταν καὶ γνωστότατοι ἔμποροι, ὅπως ὁ Ἀβραὰμ 

Μαυρίδης, ὁ Παντελῆς Ἀρζόγλου, ὁ Δ. Δελμίτογλου καὶ ἄλλοι. Σοὺς ὁδήγησαν 

στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Κοβδζέ–σοῦ, ὅπου ἀπέθαναν θάνατο μαρτυρικό, 

χωρὶς κανείς των νὰ διασωθῇ τὸ μαρτύριό τους. 

τὴν τετάρτη ὁμάδα πῆραν 35 ἄτομα, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοὺς ἐμπορους 

Ἀναστ. καὶ Κωνστ. Ἀρζόγλου, ποὺ τοὺς ὁδήγησαν στὸ Ἐλβιστάν, πόλη πλησίον 

τοῦ Μαρᾶς, ἀπ’ ὅπου ἔφθασαν τηλεγραφικὲς εἰδήσεις των. 
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Καὶ ἀφοῦ ξεκαθάρισαν τοὺς ἄνδρες Ἕλληνες, ἄρχισαν διωγμὸ ἐναντίον τῶν 

γυναικοπαίδων των καὶ τῶν Ἀρμενίων. Ἀπὸ 1.000 – 1.500 γυναικόπαιδα τὰ 

ἔκλεισαν ἐπὶ πολλὲς μέρες στὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησίας τῆς Πάφρας καὶ τὰ 

ἀφῆκαν νηστικά. Ἔπειτα, μιὰ σκοτεινὴ καὶ βροχερὴ ἡμέρα, τὰ ἔβγαλαν στὸ 

δρόμο καὶ σἂν κοπάδι ζῴων τὰ ἔστειλαν πρὸς τὴν Κασταμονῆ. Μὲ ποινὴ 

φυλακίσεως ἀπαγορεύτηκε αὐστηρότατα στοὺς τούρκους νὰ πουλοῦν ψωμὶ ἢ 

ἄλλη τυχὸν τροφὴ σὲ χριστιανοὺς ἐξόριστους. Καὶ οἱ Ἕλληνες ἐξόριστοι 

σέρνουνται μὲς τοὺς δρόμους ζητιανεύοντας ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ πεθαίνουν στὴ 

μακρυνὴ ἐξορία τους ἄταφοι καὶ ἄκλαυστοι ἀπὸ πεῖνα καὶ ἐξάντληση, πάνω στὰ 

στενοδρόμια τῶν τουρκοπόλεων... 

τὸ Δζεβιζλίκ, 6 ὧρες ἀπὸ τὴν Σραπεζοῦντα, οἱ τούρκοι ἀπαγχόνισαν τοὺς 

προύχοντες τοῦ χωριοῦ: Γρηγόριο Λιβερᾶ, αλβαρᾶ, Εὐθύμιο Γιλόπ, Γεώργ. 

Ζαρομύτη καὶ δύο ἄλλους «ὡς ἐπαναστάτας, δῆθεν, κατὰ τοῦ καθεστῶτος».  

τὶς 8 επτεμβρίου, στὴν Ἀμάσεια ἀπαγχονίσθηκαν 88 Ἕλληνες, οἱ 

περισσότεροι γεωργοί, μερικοὶ διδάσκαλοι καὶ 3 Ἀρμένιοι. 

Μετὰ τὴν τραγικὴ τύχη τῆς Πάφρας στὴν Οἰνόη ἔγεινε συστηματικὴ σφαγὴ 

τῶν ἀνδρῶν. Ὀλίγοι γλύτωσαν στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση, ποὺ οἱ Κεμαλικοὶ τὰ 

καίουν γιὰ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπήλαια καὶ τὶς κρύπτες. 

Λίγες ἡμέρες μετὰ τὴ σφαγή, διατάχθηκε ἡ ἀπέλαση τῶν γυναικοπαίδων τῆς 

Οἰνόης στὸ ἐσωτερικό. Οἱ περισσότερες ὅμως τῶν γυναικῶν, γνωρίζοντας τὴ 

μοῖρα ποὺ τὶς περιμένει, ἔπεσαν στὴ θάλασσα καὶ αὐτοκτόνησαν, ὅπως καὶ οἱ 

παρθένες τῆς Κερασούντας, γιὰ ν’ ἀποφύγουν τὴ θηριωδία τοῦ Ὀσμᾶν ἀγᾶ.  

Κατὰ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα τῆς αμψούντος «Ἐχαλῆ» (= Λαὸς) τῆς 18 καὶ 

25 επτ. 1921 καταδικάσθηκαν σὲ θάνατο καὶ ὑπόκυψαν στὴν ποινή τους «ὡς 

δημιουργοὶ τῆς Δημοκρατίας τοῦ Πόντου» 66 ἄτομα, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ἦταν 

δημοσιογράφοι, ἕνας πρώην βουλευτὴς στὴν τουρκ. βουλή, 8 ἰατροί, 4 τραπεζῖτες, 

2 δικηγόροι, 35 ἔμποροι, 3 φαρμακοποιοί, ὁ Πρωτοσύγγελος Ἀμασείας Πλάτων, 

ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἰορδάνης Κατεμδόγλους, πολλοὶ διδάσκαλοι, οἱ 

καθηγηταὶ τοῦ Ἀμερικ. σχολείου Μερζιφοῦν καὶ ἄλλοι. Δέκα ἐπτὰ ἄτομα 

καταδικάσθηκαν σὲ 15ετῆ εἱρκτή1, 72 Ἕλληνες ἐκρεμάσθηκαν μαζὶ στὴν πλατεία 

τῆς Ἀμάσειας στὶς 8/21 επτεμβρίου. 

                                                           
1 Ὁ καθηγητὴς Γ. Παπαμάρκου, ὁ δ/τὴς τῆς Ὀθωμ. Σράπεζας Π. Παπαδόπουλος καὶ ὁ 

ἔμπορος Θ. Ἐνφιετζόγλους, ποὺ εἶχαν πεθάνει μὲς στὴ φυλακή, ὁδηγήθηκαν  νεκρο ὶ  
στὸν τόπο τῆς θανατικῆς ποινῆς γιὰ νὰ κρεμασθοῦν ἔστω καὶ νεκροί! (Δελτίον Ἑλλ. υλλ. 

Κοιν. Ἐθνῶν, ἀρ. 3, σελὶς 40). 
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Οἱ μικροὶ μάρτυρες τοῦ Πόντου.  

Ἂν μᾶς ἀφήνει ὅμως ἀσυγκίνητους ὁλόκληρο τὸ μαρτυρολόγιο αὐτὸ τῶ ν 

παλληκαριῶν τοῦ Πόντου, ποὺ κατατάχθηκαν στὰ «ἐργατικά τάγματα» (τὰ 

ἀπαίσια ἀμελὲ ταμπουροῦ» τοῦ Κεμάλ) κ’ ἐξαναγκάσθηκαν νὰ τροφοδοτοῦν τὸν 

ἐχθρὸ τοῦ ἐλληνισμοῦ, νὰ σπάνουν πέτρες καὶ νὰ ἰσοπεδώνουν τοὺς δρόμους 

τῆς Ἁνατολῆς· ἂν δὲν μᾶς συγκινεῖ ἡ ταπείνωση τῶν ἀνδρῶν, ποὺ ἐσύρθηκαν μὲ 

ματωμένα γόνατα καὶ ξεσκισμένες σάρκες ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία ὣς τοὺς 

 
Γενική άποψη της Κερασούντας από τη θάλασσα. Διακρίνεται το κωδωνοστάσιο του 
ναού της Μεταμορφώσεως του ωτήρος και ο οβελίσκος – μαυσωλείο του ισόβιου 

δήμαρχου της πόλης καπετάν Γιώργη Κωνσταντινίδη πασά. 

μακρυσμένους τόπους τῆς ἐξορίας των καὶ οἱ κραυγὲς τῆς ἀνιστόρητης ὀδύνης 

ὅσων ἐκάηκαν ζωντανοί· ἂν δὲν μᾶς συνεκλόνισε ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ ἐρήμωση 

τῶν ἀσθενικῶν γερόντων ἂν δὲν ἐπόνεσαν τὰ στήθη μας ἀπ’ τὴ μαρτυρικὴ 

αὐτοθυσία τῶν γυναικῶν τῆς Κερασούντος καὶ τῶν παρθένων τῆς Οἰνόης καὶ τῆς 

άντας, ποὺ προτίμησαν νὰ κρεμασθοῦν μέσα στὰ σπίτια τους καὶ νὰ πνιγοῦν 

στῆς Μαύρης Θάλασσας τὰ νερὰ·θὰ κλείσουμε ὅμως σφιχτὰ τὰ μάτια μας ἀπὸ 

τὴ φρίκη, θὰ ἀποστρέψουμε τὸ πρόσωπο ἀπ’ τὴν ὀδύνη, θὰ σπαραχθοῦμε ἓως τὰ 

κατάβαθα τοῦ εἶναι μας ἐμπρὸς στὸ ἀνήκουστο μαρτύριο τῶν βρεφῶν τοῦ 

Πόντου... 

Σὸν περασμένο επτέμβρη οἱ Σοῦρκοι φυλάκισαν ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν 

χριστιανῶν τῆς ινώπης, ἀπὸ 9 – 12 ἐτῶν, καὶ μετὰ μιὰ βδομάδα τὰ ἔστειλαν σὲ 
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ἄγνωστη διεύθυνση. Σὰ ἴδια ἔκαμαν καὶ στὰ παιδιὰ τῆς ἴδιας ἡλικίας τοῦ Γκεζέ1, 

στὴν περιφέρεια ινώπης. 

τὴν Κερασοῦντα ὁ συνώνυμος μὲ τὲρας διοικητὴς Ὀσμὰν Ἀγᾶς, ἀφοῦ 

δολοφόνησε τὸ διευθυντὴ τοῦ Ὀρφανοτροφείου Γεώργ. Καλογερόπουλο, τὸ 

γιατρό του Θωμαΐδη καὶ τὸν πατέρα τοῦ γιατροῦ, κ’ ἐλήστευσε τὸ 

Ὀρφανοτροφεῖο, ἔρριξε τὰ 210 ὀρφανὰ στοὺς δρόμους γυμνὰ καὶ νηστικά, ὅπου 

ἀπὸ τὴν πεῖνα, τὶς στερήσεις καὶ τὶς ἀρρώστειες πέθαιναν ἀφρόντιστα. 

Σὰ ὀρφανὰ τῆς Μπάφρας ἓως τὶς 26 περασμένου Ὀκτώβρη ἦταν 700, ἀπ’ 

αὐτὰ 200 καὶ πλέον ἀγοράκια. Σὰ ὀρφανὰ αὐτὰ εἶναι παιδιὰ τῶν 45 χιλιάδων 

χωρικῶν τῆς Πάφρας, ποὺ ἀπελάθηκαν στὰ 1917 κι’ ἀπ’ τοὺς ὁποίους 

ξαναγύρισαν πίσω 10 χιλ. μόνο γυναικόπαιδα καὶ 4 χιλ. ἄνδρες. Μέσα στὸ 

Ὀρφανοτροφεῖο, μετὰ τὴν ἐρήμωση τῆς Μπάφρας, ἀπὸ τὰ 700 αὐτὰ μικρά 

πέθαναν ἀπὸ πεῖνα τὰ 300. ὲ 10 μέρες εἶχαν πεθάνει 15 μικρὰ καὶ γιὰ πολλὲς 

μέρες ἔμεναν ἄταφα, ἐπειδὴ ἡ Ἀρχὴ ἀπαγόρευε τὴν ταφή τους. ὰν ἐσάπησαν 

ὅμως, κάποια τουρκάλα, ποὺ καθότανε σιμὰ στὸ Ὀρφανοτροφεῖο, αἰσθάνθηκε τὴ 

δυσοσμία, διαμαρτυρήθηκε καὶ τότε μόνον ἐπετράπηκε ἡ ταφή, ποὺ ἔγινε μὲ 

πρωτάκουστο τραγικὸ τρόπο: ἄνθρωποι τῆς ἀστυνομίας ἔδεσαν τὰ κεφάλια τῶν 

δυστυχισμένων μικρῶν νεκρῶν μὲ σχοινὶ καὶ σέρνοντάς τα μέσ’ ἀπὸ τοὺς 

δρόμους τῆς Πάφρας, τὰ πῆγαν στὸ νεκροταφεῖο, ὅπου τὰ πέταξαν ὅλα μαζὶ σ’ 

ἓνα λάκκο, ἄψαλτα κι’ ἄκλαυστα!  

Κι’ ἀπὸ τὴν ὕβρη, τὴ βεβήλωση, ποὺ ἔγινε πρὸς τοὺς μικροὺς μαρτυρικοὺς 

νεκροὺς τοῦ Πόντου, στὰ ὀρφανὰ τῆς Πάφρας καὶ στὰ βρέφη τοῦ Σεκκέ–κιοΐ, 

δὲν εἶνε ὀλιγότερη ἡ κτηνωδία, ποὺ κορέστηκε ἐπάνω στὰ ζωντανὰ βρεφικᾶ 

κορμιά, ποὺ βρέθηκαν στὸ δρόμο τοῦ βαρβάρου.  

Μέσα στὸ Ἀμερικανικὸ Νοσοκομεῖο τῆς αμψούντας σαράντα (40) 

κοριτσάκια 6 – 12 ἐτῶν, ἓως τὸν περασμένο Ὀκτώβρη, θεραπεύονταν, βιασμένα 

ἀπὸ τοὺς τούρκους… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Δελτίον Ἑλλ. υλλ. Κοιν. Ἐθνῶν, ἀρ. 3, σελὶς 41. 
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Πολύκαρπος Χωμιάδης 

ο Πόντιος ευπατρίδης και κοινωνικός αγωνιστής 

Μητροπολίτης Ξάνθης (1922 – 1935) 
Σου δρ. Πέτρου Α. Γεωργαντζή 

(συνέχεια από το προηγούμενο) 

 

ήν ἐποχή ἐκείνη καί συγκεκριμένα τήν περίοδο ἀπό τό Νοεμβρίου 1919 

ἕως τό Νοέμβριο τόῦ 1924 ἔλαβαν χώρα, ἀλλεπάλληλες μεταβολές καί 

στά ὅρια τῆς μητροπόλεως Ξάνθης. υγκεκριμένα: 

1) Κατά τό 1919, μετά τή χάραξη τῶν συνόρων μεταξύ Ἑλλάδος καί 

Βουλγαρίας, μέ τή συνθήκη του Νεϊγύ (27 – 11 - 1919), συρρικνώθηκαν τά βόρεια 

ὅρια τῆς μητροπόλεως Ξάνθης καθώς οἱ ἐπαρχίες τοῦ Ἀχῆ Σσελεμπῆ καί τοῦ 

Δαρί - Δερέ ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ελλάδα καί τή μητρόπολη Ξάνθης 

συμπεριελήφθησαν και ενσω-

ματώθηκαν στή Βουλγαρία, 

ἐκκλησιαστικά δέ προσαρτήθηκαν 

στή μητρόπολη Υιλιππουπόλεως. 

2)  Κατά δέ τόν Ὀκτώβριον τοῦ 

1924 καί μετά τή Μικρασιατική καί 

Θρακική καταστροφή, τό 

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 

προκειμένου νά ἀποκαταστήσει 

πολλούς ἀρχιερεῖς τοῦ Πόντου, 

τῆς Ἰωνίας, Καππαδοκίας καί 

γενικώτερα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 

ὅπως καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, 

σέ μητροπολιτικές ἕδρες τῆς 

ἐλεύθερης Ἑλλάδος, ἔλαβε τήν 

ἀπόφαση νά διχοτομήσει ἤ καί 

τριχοτομήσει μητροπόλεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, πού ὑπάγονταν στήν 

πνευματική δικαιοδοσίαν του, τῶν λεγομένων «Νέων χωρῶν» (Βορείου Ἑλλάδος 

καί νήσων Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου). Μεταξύ αὐτῶν, ὅπως ἦταν εὐνόητον, 

συμπεριελήφθη καί ἡ τότε Μητρόπολη Ξάνθης καί Καβάλας. Ἔτσι μετά ἀπό 

συνεννόηση μέ τήν Ἑλληνική κυβέρνηση προῆλθε στήν ἔκδοση Πατριαρχικοῦ 

καί υνοδικοῦ τόμου «Ἱδρύσεως (σύν τοῖς ἄλλοις) Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καβάλας» 

Σ 
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(Ὀκτώβριος 1924). Μέ τόν τόμο αὐτόν τά δυτικά ὅρια τῆς μητροπόλεως Ξάνθης 

καί Περιθεωρίου περιορίσθηκαν στό Νέστο. 

3). Λίγο ἀργότερα δέ (στίς 6 – 11 - 1924) ἔπειτα καί πάλιν ἀπό τή συμφωνία 

Ἑλληνικῆς πολιτείας καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅπως τά ἐκκλησιαστικά 

ὅρια τῶν μητροπόλεων συμβαδίσουν «ἀναλόγως πρός τά ὅρια τῆς οἰκείας πολιτικῆς 

ὑποδιοικήσεως», μέ ἄλλη Πατριαρχική καί υνοδική πράξη διαρρυθμίσθηκαν 

(πρός τοῖς ἄλλοις) καί τά ἀνατολικά ὅρια τῆς μητροπόλεως Ξάνθης. Καί τοῦτο 

ἐπειδή ἡ πέραν τῆς Βιστονίδος χώρα ὑπήχθη στήν πολιτική ὑποδιοίκηση τῆς 

Κομοτηνῆς. Γιά τό λόγο αὐτό καί τά ἀνατολικά ὅρια τῆς μητροπόλεως Ξάνθης 

περιορίσθηκαν μέσα στά ὅρια τῆς τότε ὑποδιοικήσεως καί μετά τό 1945 μέχρι 

καί σήμερα γνωστά ὅρια τοῦ Νομοῦ Ξάνθης καί ἔτσι περιορίσθηκε στά σημερινά 

ὅριά της ἡ μητρόπολη Ξάνθης. 

Σοῦτο ὅμως εἶχε ἄμεσον ἀντίκτυπο στίς οἰκονομικές δυνατότητες τῆς 

μητροπόλεως πρός ἀντιμετώπιση τῶν ὁσημέραι αὐξανομένων ἀναγκῶν τοῦ 

ποιμνίου της. 

Παρά ταῦτα ὁ Πολύκαρπος μέσα στή δίνη ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων δέ 

λησμόνησε νά ἀπονείμει τή δέουσα τιμή στόν προκάτοχό του Ἄνθιμο. Ἔτσι στίς 

29 Αὐγούστου τοῦ 1926 τέλεσε πάνδημο ἀρχιερατικό μνημόσυνο στό 

μητροπολιτικό ναό ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου του καί στή 

συνέχεια διενήργησε τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων αὐτοῦ καί τήν ἐναποθέτηση σέ 

ὑπερυψωμένο μαρμάρινο τάφο, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη μέ τή φροντίδα καί τήν 

ἐπιμέλεια αὐτοῦ, ἐπί δέ τοῦ ἀνεγερθέντος περικαλλοῦς μνημείου ἀνέγραψε 

ἐμπνευσμένον ἐλεγεῖον. 

Σαυτόχρονα, μέσα σ’ὅλη ἐκείνη τήν χαοτική κατάσταση καί οἰκονομική 

ἐξαθλίωση τῶν πάντων, μερίμνησε καί γιά τήν ἀνέγερση νέων ναῶν καί μέσα στήν 

πόλη καί συγκεκριμένα στούς «προσφυγικούς» συνοικισμούς, συνεγείρων μέ τά 

πύρηνα κηρύγματά του τά πλήθη τῶν πιστῶν ὥστε να προσφέρουν καί τόν 

ὕστατόν ὀβολόν τους, ὅπως ἡ χήρα τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπέρ αὐτῶν τῶν στόχων. 

Ἔτσι ἀρχικά στόν ὑπό σύσταση μεγάλο ἀστικό προσφυγικό συνοικισμό, ὅπου  

εἶχαν στηθεῖ περισσότερα ἀπό 2000 ἀντίσκηνα, τόν βουλγαρικό εὐκτήριο οἶκο 

πού εἶχε ἤδη μετατραπεῖ σέ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία καί εἶχε μετονομασθεῖ σέ ἅγιο 

Ἐλευθέριο, τόν διευρύνει ἀκόμη περισσότερο γιά πιό ἄνετη καί μεγαλύτερη, κατά 

τό ἐφικτόν, συνάθροιση τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν ἰδιαίτερα εὐλαβῶν προσφύγων 

χριστιανῶν τοῦ ἐν λόγῳ συνοικισμοῦ. Παράλληλά καί λίγο  πιό ἐπάνω, στήν 

ἄλλη ὑπό σύσταση προσφυγική συνοικία τῆς «Κυψέλης», μεριμνᾶ νά ἄνεγερθεῖ 

ἄλλος ἱερός ναός ὁ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ ωτῆρος. Σέλος στόν νέο 
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προσφυγικό συνοικισμό δίπλα στο τάδιο, ἀνεγείρει τρίτον ναόν, ὁ ὁποῖος 

μάλιστα τότε, πρός τιμήν τοῦ πεφιλημένου μητροπολίτου τους, ἀπό τούς 

πρόφυγες κατοίκους τοῦ συνοικισμοῦ, καίτοι στήν πλειονότητά τους ἦταν 

Ανατολικοθρακιῶτες, ὀνομάσθηκε ὡς ἱερός ναός ἁγίου Πολυκάρπου (ὁ ὁποῖος, 

δυστυχῶς, ὡς μη ὤφειλε, ἀργότερα, το 1936 μετονομάσθηκε σέ ἁγίων Κων-

σταντίνου καί Ἑλένης). ’αὐτόν δέ τόν ἱερό ναό ἀφιέρωσε τότε (1927) καί τήν 

εἰκόνα τοῦ τιμωμένου ἁγίου Πολυκάρπου τοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ, πού μέχρι καί 

σήμερα σώζεται δίπλα στό βόρειο βημόθυρο τοῦ ναοῦ. 

Ἀργότερα (Ἰούνιος 1935) στόν ἴδιο  ναό προσέφερε ὡς προσωπική του δωρεά 

ἄλλες 11.000 δραχμές, για νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνέγερσί του και ἐξοπλισθεῖ ἔστω 

στοιχειωδῶς, ὁπότε τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο εὐχαρίστησε τό μητροπολίτη 

γι΄αὐτή του τή δωρεά. 

ύμφωνα δέ μέ δημοσιογραφική μαρτυρία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, (ἐφημερίδα 

Υῶς, Θεσσαλονίκης τῆς 2 – 3 - 1926) «ἐλλείψει εἰκόνων καί στήν ἐκκλησία τοῦ 

νεκροταφείου (τῶν ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης) ὁ Πολύκαρπος «ἔσπευδε διά 

δωρεᾶς ὡραίας εἰκόνος νά συμπληρώση τό κενόν». 

Σήν ἴδια περίοδο συνεστήθη «ἐπιτροπή ἐράνων ὑπέρ τῆς ἀεροπορικῆς 

ἀμύνης» στήν ὁποία πρόεδρος ὁρίσθηκε πάλιν ὁ μητροπολίτης Πολύκαρπος, 

γραμματέας δέ ὁ Γεώργιος Φατζηδάκης, (πατέρας τοῦ Μάνου Φατζηδάκη) καί 

ὑπέρ τῶν σκοπῶν τῆς ἐπιτροπῆς οἱ πάντες (παραγωγοί καί ἐπαγγελματίες καί 

ὅλες γενικά οἱ τάξεις τῆς περιφερείας Ξάνθης) προσέφεραν διάφορα χρηματικά 

ποσά. 

τίς ἀρχές τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1927 ὁ Πολύκαρπος μετέβη, ὅπως 

προαναφέρθηκε, στήν Ἀμερική, προκειμένου νά ζητήσει τή συνδρομή τῶν 

Ἑλλήνων, καί ὄχι μόνον, τῆς χώρας αὐτῆς ὑπέρ τῶν προσφύγων  και ὀρφανῶν 

τῆς μητροπόλεώς του, ἀπό τήν ὁποία ἐπέστρεψε τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου 

ἔτους. 

έ ἐφημερίδα δέ τῆς Θεσσαλονίκης κατά τόν Νοέμβριον τοῦ ἔτους ἐκείνου 

(1927), σέ ἀνταπόκρισή της ἀπό τήν Ξάνθη σημειώνονταν γιά τόν Πολύκαρπο 

«Μέ χαρά ἡ Ξάνθη ἐπανεῖδε ἀπό προχθές τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην της κ. 

Πολύκαρπον Ψωμιάδην. Δέν εἶναι μόνον ἡ παλαιά ἐκείνη καί τοῖς πᾶσι γνωστή ἐθνική 

δρᾶσις τοῦ ποτε Νεοκαισαρείας, ἡ ὁποία καθιστᾶ τήν σεβασμίαν μορφήν τοῦ ἱεράρχου 

τόσον συμπαθῆ παρά τῇ κοινωνία μας. Εἶναι καί ἡ σύγχρονος ἐνταῦθα δρᾶσίς του, 

ἐντατική καί μεγάλη, δημιουργός ἔργων κοινωφελῶν ἐν τῇ πόλει μας, τά ὁποῖα 

ἀνεγνωρίσθησαν ἤδη ὡς μοναδικά καθ’ ὅλην την Ἀνατολικήν Μακεδονίαν καί Δυτικήν 

Θράκην».  
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς θεμελιώσεως τοῦ νέου Δημοτικοῦ Νοσοκομείου Ξάνθης 

τό Μάιο τοῦ 1930 ὁ Πολύκαρπος προσκαλεῖ νά παραστεῖ κατ’ αὐτήν και ὁ τότε 

πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθερίος Βενιζέλος, μέ τόν ὁποῖον συνδεόταν 

ἀπό παλαιότερα με φιλία εἰλικρινῆ καί μάλιστα εἶχε φιλοξενήσει τό 1929 στό 

μητροπολιτικό οἴκημα κατά προγενέστερη ἐπίσκεψη τοῦ Βενιζέλου στήν Ξάνθη.  

 
Θεμελίωση Δημοτικού Νοσοκομείου Ξάνθης από τον πρωυθπουργό της Ελλάδας  

κ. Ελευθέριο Βενιζέλο 

Ὁ τελευταῖος πράγματι ἀποδέχεται τήν πρόσκληση τοῦ Πολυκάρπου καί ἔρχεται 

πάλι στήν Ξάνθη, ὅπου καί παρέστη στόν ἁγιασμό τῆς θεμελιώσεως καί βάζει 

ἐκεῖνος τό θεμέλιο λίθο τοῦ νέου τότε Γενικοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκείου Ξάνθης 

στις 9 Μαΐου 1930. Ἔτσι ἀνανεώνεται ἡ φιλία καί ἡ ἀλληλοεκτίμηση τῶν δύο 

ἀνδρῶν. Ὁ Πολύκαρπος βρίσκει τότε τήν εὐκαιρία νά ὑπομνήσει καί νά 

παρακαλέσει καί πάλι τόν Βενιζέλο, ὅπως στήν ἐπικείμενη γιά τότε συνάντησή του 

μέ τόν τότε πρωθυπουργό τῆς Σουρκίας Ἰσμέτ Ἰνονοῦ, τοῦ ζητήσει νά χορηγηθεῖ 

ἡ ἄδεια καί ἐπιτραπεῖ σέ κάποιους Πόντιους μοναχούς νά μεταβοῦν στήν 

κατεστραμμένη μονή τῆς Παναγίας ουμελᾶ καί νά ἀναζητήσουν κάποια 

κρυμμένα εἰκονίσματα καί ἅγια λείψανα. Σαυτόχρονα ὁ Πολύκαρπος παρακαλεῖ 

καί τόν Πόντιο ὑπουργό τοῦ Βενιζέλου Λεωνίδα Ἰασωνίδη νά συνηγορήσει καί 

αὐτός καί νά πείσει τόν Βενιζέλο νά προβεῖ στό ἀνάλογο διάβημα. Σό αἴτημα του 

ὁ Πολύκαρπος ἐπανέλαβε μετά λίγες μέρες καί συγκεκριμένα στίς 29 Μαϊου ὅταν 
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ὡς ἐπισκέπτης - προσκυνητής βρέθηκε στή Μονή τοῦ Μεγάλου πηλαίου 

Καλαβρύτων, ὅπου ἀγαθῇ συγκυρίᾳ βρέθηκε καί ὁ Βενιζέλος. Ὁ τελευταῖος 

σημειώνει μέ ἐνδιαφέρον τό αἴτημα τόῦ Πολυκάρπου καί στή συνάντηση πού εἶχε 

στή συνέχεια μέ τόν Ἰνονού, μέ κύριο μεταφραστή του τόν Πόντιο ὑπουργό του 

 
 

Θεμελίωση του Δημοτικού Νοσοκομείου Ξάνθης από τον πρωυθπουργό της Ελλάδας  
κ. Ελευθέριο Βενιζέλο, χοροστατούντος του μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπου 

Χωμιάδη στις 9 Μαΐου του 1930 

Λεωνίδα Ιασονίδη, θέτει τό αἴτημα καί λαμβάνει την πολυπόθητη ἔγκριση - ἄδεια 

γιά μετάβαση μοναχῶν στήν Παναγία ουμελᾶ, πρός ἀναζήτηση τῶν 

ἀποκρυβέντων ἁγίων λειψάνων καί εἰκονων. 

Ἔτσι, ὅπως εἶναι γνωστόν, στή συνέχεια ὁ ἀρχιμανδρίτης Αμβρόσιος, ἀπό 

τούς τελευταίους μοναχούς τῆς μονῆς, ταξίδεψε στόν Πόντο καί ἔπειτα ἀπό 

πολλές προσπάθειες βρῆκε τήν ἐφέστια εἰκόνα τῆς Παναγίας ουμελᾶ, τόν 

πολύτιμο ταυρό τοῦ αὐτοκράτορα Mανουήλ Γ΄ Kομνηνοῦ μέ τό Σίμιο Ξύλο 

καί τό χειρόγραφο Εὐαγγέλιο τοῦ Ὁσίου Φριστόφορου, πού εἶχαν ενταφιαστεῖ 

μαζί μέ τήν εἰκόνα, στό παρεκκλήσι τῆς ἁγίας Βαρβάρας καί τά μετέφεραν στήν 

Ἀθήνα τό 1931, ὅπου ἐναποτέθηκαν στό βυζαντινό μουσεῖο, μέχρις ὅτου τό 1951 

ὁ ἰατρός Υίλων Κτενίδης ἵδρυσε στή Θεσσαλονίκη τό σωματεῖο Παναγία 

ουμελᾶ καί στή συνέχεια ζήτησε καί μεταφέρθηκε ἡ πολυσέβαστη εἰκόνα στό 

νέα καταφύγιό της, στό Βέρμιο Βεροίας. 

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

 

 Διονύσιος ήταν πιο μπροστά από την εποχή του, 

και εάν ακολουθούσαν και οι διάδοχοί του το 

δρόμο της πνευματικής αναγέννησης που ο ίδιος 

οραματίστηκε και έκανε τα πρώτα βήματα με την 

προϋπόθεση βέβαια ότι θα είχαν και την ανάλογη παιδεία και 

μόρφωση, τότε η Φαλδία θα γινόταν φωτεινό παράδειγμα 

προόδου για όλες τις Επαρχίες της Μεγάλης Εκκλησίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το 1769 εμφανίστηκε ένας 

κομήτης στον ουρανό, ήταν αυτός που έλυσε το μυστήριο 

και καθησύχασε τους έντρομους Ρωμιούς και Μουσουλμάνους της περιοχής. ε 

δημόσια ομιλία του, που έγινε ενώπιον αρχών και λαού στην κεντρική πλατεία της 

Αργυρούπολης, εξήγησε το φαινόμενο και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Σο 

επεισόδιο αυτό στάθηκε η αιτία για να γράψει το βιβλίο του, «Πραγματεία περί των 

ουρανίων σωμάτων». 

Ο Διονύσιος εκοιμήθη στις 20 Ιουλίου του 1783. Κατά την άποψή μας ήταν ο 

πιο σημαντικός δεσπότης της Φαλδίας, μαζί με τον Ιγνάτιο Α΄. 

13. Θεοφάνης Ζωγραφάντης, ανεψιός από αδελφή του Διονύσιου 

Κουζάνου (1783 - 1789) 

Γεννήθηκε στην Σζίτη της Γκιουμουσχανέ, άγνωστο το πότε ακριβώς. ε 

νεαρή ηλικία εισήλθε στην Ι. Μονή Παναγίας Γουμερά όπου διδάχτηκε τα 

εγκύκλια γράμματα και έλαβε το μοναχικό σχήμα. υνέχισε τις σπουδές του στην 

Σραπεζούντα ευρισκόμενος υπό την κηδεμονία και προστασία των θείων του 

παπα-Λάζαρου Κουζάνου, αδελφού της μητέρας του, και του αδελφού τού πατέρα 

του, διδάσκαλου Νικόδημου. την Σραπεζούντα όπως γράφει ο Γεώργιος Θ. 

Κανδηλάπτης1 φοίτησε: «ἐν τῇ Κοσμικῇ χολῇ τοῦ Νικοδήμου» και από εκεί 

στη Μυτιλήνη όπου παρακολούθησε μαθήματα ρητορικής. Επιστρέφοντας στην 

Σραπεζούντα εργάστηκε ως δάσκαλος στο Υροντιστήριο, μετά δε τη χειροτονία 

σε διάκονο ανέλαβε καθήκοντα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, 

όπου πρωτοπρεσβύτερος και αρχιερατικός επίτροπος ήταν ο παπα - Λάζαρος 

Κουζάνος, αδελφός του μητροπολίτη. το Κάν από το 1776 - 1780 είχε τη 

διεύθυνση της χολής Ελληνικών Μαθημάτων. Για ένα διάστημα εμόνασε και στο 

                                                           
1 Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, Ο Πνευματικός Φάρος της Επαρχίας Χαλδίας, Θεσσαλονίκη 
1970, Σύποις Α..Ε. Α.Ε, ΕΛ 49 – 52. 

Ο 
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ονομαστό Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, όπου για πολλά χρόνια 

(1712 - 1760), ηγουμένευσε ο θείος του Θεοδόσιος, αδελφός του Νικόδημου. 

ντας γραμματέας της Μητρόπολης Φαλδίας και βοηθός του θείου του, 

δέχτηκε το 1783 την πρόταση αρχών και λαού και εξελέγη μητροπολίτης Φαλδίας 

και Φεριάνων σε διαδοχή του Διονύσιου. Φειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

1 Δεκεμβρίου του 1783 από τον οικουμενικό πατριάρχη Γαβριήλ Α΄ (1780 - 

1785), από τον Παλαιών Πατρών. Διοίκησε με σύνεση τη Μητρόπολή του και 

επέδειξε, όπως εξ άλλου και όλοι οι προκάτοχοί του μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

στήριξη των γραμμάτων και την πνευματική πρόοδο του ποιμνίου του. 

Απεβίωσε στην Αργυρούπολη 6 Δεκεμβρίου του 1789.«Τῷ ᾳψπγ΄ (1783) ἔτει 

δεκεμβρίου α΄ (1) ἐχειροτονήθη μητροπολίτης ὁ πανιερώτατος καὶ σοφολογιώτατος κύριος 

θεοφάνης, ἐκ χώρας τζήτης. ἐκοιμήθη τῇ 6 Δεκεμβρίου 1789»1. 

14. ωφρόνιος Λαζαράντης ή Λαζαρίδης, από την Σζίτη (1790 - 

1818) 

Γεννήθηκε στην Σζίτη της Γκιουμουσχανέ το 1751 από πατέρα ιερέα ονόματι 

Λάζαρο, απ᾿ όπου πιθανόν και το επώνυμό του (πατρωνυμικό). Νεαρός εκάρη 

μοναχός στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Γουμερά και στη συνέχεια φοίτησε στη 

μεγάλη χολή της Αργυρούπολης. Κατόπιν ως ιεροδιάκονος πρόσφερε τις 

υπηρεσίες του στην Εκκλησία κοντά στο μητροπολίτη Διονύσιο, και συνέχισε 

ομοίως να ασκεί τα καθήκοντά του και επί Θεοφάνη. 

Διαδέχτηκε το Θεοφάνη που απεβίωσε αιφνίδια το 1789. Η εκλογή του σε 

μητροπολίτη Φαλδίας και Φεριάνων επιτεύχθηκε, όπως εξ άλλου και των 

περισσότερων προκατόχων του, με την παρέμβαση και την υπόδειξη προς το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο των ουσταμπάσηδων της Γκιουμουσ χανές. Γενικός 

αρχιμεταλλουργός τότε ήταν ο Γρηγόριος Ουστόγλης. 

Φειροτονήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1790 από τον οικουμενικό πατριάρχη 

Νεόφυτο Ζ΄, τον από Μαρωνείας, στην α΄ πατριαρχία του (1789 - 1794). 

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του για τη στήριξη των Μοναστηριών της Φαλδίας 

και ιδίως για την ανασυγκρότηση της Παναγίας Γουμερά, απ᾿ όπου και 

προερχόταν, την οποία και επανίδρυσε ουσιαστικά. Πρωτοστάτησε όμως και για 

την ανάπττυξη και πρόοδο της εκπαίδευσης ιδρύοντας νέες σχολικές μονάδες, ενώ 

πήρε πάνω του το θέμα της στελέχωσης και ανύψωσης του επιπέδου σπουδών του 

Υροντιστηρίου της Φαλδίας. 

Με ενέργειές του προσκλήθηκαν, από αλλού όπου δίδασκαν, ικανοί και καλά 

καταρτισμένοι δάσκαλοι και εργάστηκαν στο Υροντιστήριο. Ακόμα και στο 

                                                           
1 Κώδικας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Φαλδίας. 
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μητροπολίτη Καισαρείας Μελέτιο απευθύνθηκε, ζητώντας του να του δώσει έναν 

έμπειρο και διακεκριμένο εκπαιδευτικό και πράγματι αυτός, ανταποκρινόμενος 

αμέσως, του έστειλε τον ονομαστό στα χρόνια του ταύρο ή ταύρη που 

πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στο Υροντιστήριο στο διάστημα 1812 - 1819 που 

είχε και τη διεύθυνσή του. 

τις 13 – 5 - 1810 ο οικουμενικός πατριάρχης Ιερεμίας Δ΄ (1809 - 1813), με 

υνοδικό Πατριαρχικό Γράμμα, διόρισε τους μητροπολίτες Σραπεζούντος 

Παρθένιο (1758 - 1830) και Φαλδίας ωφρόνιο να μεταβούν με τις εξουσίες 

εξάρχων στην Ιερά Μονή ουμελά, προκειμένου να επιβάλουν τη διασαλευθείσα 

εκκλησιαστική τάξη και σειρά, εφαρμόζοντες όσα το από τον Απρίλιο του 1798 

ιγιλλιώδες Γράμμα του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ όριζε για τη 

διοίκηση της Μονής. 

Με δεύτερο υνοδικό Γράμμα της 1 – 6 - 1811, ο αυτός Ιερεμίας καλεί τους 

ίδιους μητροπολίτες, Παρθένιο και ωφρόνιο, να εγκαταστήσουν επίτροπο της 

Μονής τον πρωτοσύγκελλο Σραπεζούντος και μετέπειτα μητροπολίτη Γεράσιμο 

Δομνηνό, με σαφείς οδηγίες για την ανόρθωση της περιώνυμης Μονής ουμελά. 

Ο ωφρόνιος χρημάτισε συνοδικός μητροπολίτης, κατά τη διάρκεια της β΄ 

πατριαρχίας τού εθνομάρτυρα πατριάρχη και αγίου, Γρηγορίου του Ε΄ (1806 - 

1808). 

Ο ωφρόνιος απεβίωσε 13 Νοεμβρίου 1818. «Τῷ 1790 ἔτει ἐν μηνὶ νοεμβρίου 

κη΄ (28) ἐχειροτονήθη μητροπολίτης ὁ πανιερώτατος καὶ θεοπρόβλεπτος, κύριος, 

Σωφρόνιος ἐκ χώρας τζήτης, καὶ ἀνεπαύθη κατὰ τὸ ᾳωιθ΄ (1818), νοεμβρίου ιγ΄ (13)»1. 

15. ίλβεστρος Β΄ Λαζαρίδης, από την Σζίτη, ανιψιός του 

προηγούμενου από αδελφό (1819 - 1829 ή 1830) 

Γεννήθηκε στην Σζίτη (4ος κατά σειρά μητροπολίτης Φαλδίας και Φεριάνων 

από το ίδιο χωριό. Οι άλλοι τρεις: Διονύσιος, Θεοφάνης, ωφρόνιος) το 1794 και 

πολύ μικρός έγινε μέλος της μοναστικής κοινότητας της Ιεράς Μονής Παναγίας 

(Γεννήσεως Θεοτόκου) Γουμεράς. Εκεί έμαθε τα πρώτα γράμματα και την 

εκκλησιαστική τάξη, αργότερα δε φοίτησε στο Υροντιστήριο Αργυροπόλεως. 

Εκλέχτηκε και αυτός με τις συστάσεις και τη μεσολάβηση των ουσταμπάσηδων 

της Γκιουμουσχανέ, μητροπολίτης Φαλδίας και Φεριάνων σε ηλικία μόλις 25 ετών. 

Σον χειροτόνησε ο οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ στην τρίτη 

πατριαρχία του (1818 - 1821), που ήταν και η τελευταία, αφού με διαταγή του 

Μαχμούτ Β΄ απαγχονίστηκε στις 10 Απριλίου του 1821, λίγες ημέρες μετά την 

κήρυξη της Επανάστασης του Γένους. Η ημέρα της χειροτονίας του συνέπεσε με 

                                                           
1 Κώδικας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Φαλδίας. 
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την εορτή του πολιούχου της Σραπεζούντος Αγιομάρτυρα Ευγενίου (21 

Ιανουαρίου). 

Ο ίλβεστρος μυήθηκε στη Υιλική Εταιρεία από το φίλο και συμμαθητή του 

άββα Σριανταφυλλίδη (διευθυντή του Υροντιστηρίου Σραπεζούντος 1817 - 

1823) , πατέρα του μεγαλύτερου Πόντιου συγγραφέα Περικλή Σριανταφυλλίδη. 

Κατόπιν και ο ίλβεστρος με τη σειρά του μύησε πολλά και επιφανή μέλη της 

ομογένειας της Φαλδίας, στη Υιλική Εταιρεία μεταξύ των οποίων και τον 

μετέπειτα εθνομάρτυρα και γενικό αρχιμεταλλουργό όλων των μαντενίων, Ιάκωβο 

Γρηγοράντη. 

ίλβεστρος και Γρηγοράντης, εργάστηκαν με πάθος για τη διάδοση της 

εθνικής περί ελευθερίας ιδέας και για την εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης, 

ενώ ενίσχυσαν το Εθνικό Κέντρο με σημαντικά χρηματικά ποσά από εράνους 

μεταξύ των ομογενών και γενναία δική τους συνδρομή. 

Ο ίλβεστρος υπήρξε ένας φωτισμένος ιεράρχης και παρά το νεαρό της 

ηλικίας του έθεσε υψηλούς στόχους για την παιδεία και τη γενικότερη πνευματική 

αναγέννηση και πρόοδο της επαρχίας του. Πρώτο του μέλημα η στήριξη σε 

πρώτη φάση και η αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση στη συνέχεια της χολής 

Ελληνικών Μαθημάτων της Φαλδίας Με τους δασκάλους που έφερε (εραφείμ 

Κουτσουπή, Νεόφυτο Γουμεριώτη, Θεοδόσιο Φουτουριώτη, Θεόδωρο-

διδάσκαλο και ζωγράφο από την Καισάρεια) συνεργάστηκε στενά, όπως και με τον 

έμπειρο σε ζητήματα παιδείας Ιερομόναχο εραφείμ Φ΄΄Ακεψιμά, πρώην 

διευθυντή του Υροντιστηρίου. Να σημειωθεί ότι πρόσθεσε στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και το μάθημα της εκκλησιαστικής μουσικής, αναθέτοντας το όλο 

εγχείρημα στον έμπειρο μουσικοδιδάσκαλο και ιεροψάλτη του Πατριαρχικού 

Ναού ίλβεστρο εργιάδη1  

Ο ίλβεστρος, συγκρότησε βιβλιοθήκη στη χολή και δίνοντας πρώτος το 

παράδειγμα, δώρισε σ᾿ αυτήν και τη δική του βιβλιοθήκη. Για να την εμπλουτίσει 

ζήτησε ωφέλιμα βιβλία από Μοναστήρια της Φαλδίας και όχι μόνο από ’κει, ενώ 

αγόρασε και πολλούς τόμους από το εμπόριο. 

Σο γεγονός όμως που σημάδεψε την αρχιερατεία του ήταν ο δυσμενής για τον 

Ποντιακό Ελληνισμό, λόγω των συνεπειών που είχε, Ρωσοτουρκικός Πόλεμος του 

1828 - 1829. Ο Οδυσσέας Λαμψίδης (Αρχείον Πόντου τόμ. ΙΘ΄, σελ. 226 - 231) 

δημοσίευσε απόσπασμα από γαλλικό βιβλίο του 1840 (FELIX DE 

FONTON/LaRussiedansl’ AsiemineureoucampagnesdumaréchalPaskevitchen 1828 et 

1829 précédeesd’ untableauducaucase / Paris / σελ. 229 - 552), όπου αναφέρεται ότι ο 

                                                           
1 Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, Ο Πνευματικός Φάρος της Επαρχίας Χαλδίας, Θεσσαλονίκη 
1970, Σύποις Α..Ε. Α.Ε, ΕΛ 57 – 60. 
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Ρώσος συνταγματάρχης ίμονιτς λίγο πριν εγκαταλείψει με τα στρατεύματά του 

την περιοχή, παρότρυνε το ίλβεστρο να καταφύγει στον Σούρκο σερασκιέρη της 

Γκιουμουσχανέ, προσποιούμενος ότι είναι τελείως αντίθετος, ότι δεν συμφωνεί να 

μεταναστεύσουν προς τη Ρωσία ομαδικά Έλληνες της περιοχής, προκειμένου να 

εξασφαλίσει έτσι μια ιδιότυπη ασυλία, να σώσει τη ζωή του δηλαδή. 

Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε τη συγκεκριμένη «πληροφορία» - άποψη του 

Γαλλου συγγραφέα. Απίθανο έως αδύνατο να ενέργησε έτσι ο φωτισμένος εκείνος 

ιεράρχης, ο δεσπότης που όρκισε ολόκληρο εκκλησίασμα να δηλώσει πίστη στη 

Υιλική Εταιρεία, που πρωτοστάτησε να γίνουν έρανοι στη Μητρόπολή του για την 

ενίσχυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων του ᾿21, που 

υποδέχτηκε με εορταστικές εκδηλώσεις τους Ρώσους στρατιώτες στο Κάν («οἱ δὲ 

χριστιανοὶ ἦλθον δαφνοστόλιστοι, καὶ μετὰ ψαλμωδιῶν καὶ φώτων καὶ ἑξαπτερύγων καὶ 

λιτανειῶν ἐδέχθησαν αὐτόν…», «τῶν Τούρκων ἐκ τῶν περὶ τὴν πόλιν ὀπῶν, ἐν αἷς 

εἰσέδυσαν, ἐνορώντων»1 Αλλά όμως υπήρχε και περίπτωση να τον πιστέψει και ο 

Σούρκος πασάς, που τα γνώριζε όλα αυτά, ότι δηλαδή ο ίλβεστρος καλωσόρισε 

με τιμές, δοξολογίες και λάβαρα τους Ρώσους «ελευθερωτές» της Φαλδίας; 

ίγουρα αν αποτολμούσε μια τέτοια αποκοτιά ο ίλβεστρος, δε θά ᾿βγαινε 

ζωντανός από την καζάρμα του στρατηγού. Πρώτα θα τον έφτυνε και μετά θα τον 

εκτελούσε. Άποψή μας βέβαια. 

Να πούμε για την ιστορία ότι χιλιάδες ομογενείς ακολούθησαν το ρωσικό 

στρατό από το φόβο των τουρκικών αντιποίνων2, εξέλιξη που δεν φαίνεται να 

δικαιώνει τον Γάλλο συγγραφέα. Δηλαδή ο ίλβεστρος έπεσε τόσο χαμηλά, τον 

συγχώρεσε ή δέχτηκε τη δικαιολογία του ο Σούρκος στρατηγός, ο κόσμος έμαθε 

τι ακριβώς συνέβη και παρόλα αυτά δεν αποφεύχθηκαν οι μετοικεσίες και μάλιστα 

αθρόες προς τη Ρωσία! Και κλείνει με το θέμα ο Σριανταφυλλίδης γράφοντας ότι 

τρεις ημέρες μετά την αποχώρηση των Ρώσων οι Σούρκοι από εκδίκηση άρχισαν 

τις λεηλασίες τις αρπαγές και τις βιαιότητες κατά των ομογενών. Ο ίλβεστρος 

κατέφυγε σε υπόγειο κρυψώνα, αλλά απεβίωσε μετά από λίγους μήνες: «Ὁ 

ἀρχιερεύς, εἰς ὑπόγειον κρυψῶνα κεχωσμένος, μόλις ἐκ τοῦ φόβου ἐπέζησε μῆνάς τινας. 

Έκτοτε ἡ πόλις μεγάλοις βήμασι φέρεται εἰς τὴν παρακμήν»3. Μα γιατί να κρυφτεί, 

αφού είχε την «προστασία» του Σούρκου στρατηγού; 

Επαφίεται στους αναγνώστες να βγάλουν κι αυτοί τα συμπεράσματά τους. 

(συνεχίζεται) 

                                                           
1 Περικλής Σριανταφυλλίδης, Σα Ποντικά, σελ. 100. 
2
 Περικλής Σριανταφυλλίδης, Η εν Πόντω Ελληνική Υυλή σελ. 100. 

3
 Περικλής Σριανταφυλλίδης, ό. π. , σελ. 101. 
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Σα αίτια μετανάστευσης των Ελλήνων της Φαλδίας κατά τον 

19ο και 20ο αιώνα 
Σης Βασιλικής Ι. Κομεσίδου 

(συνέχεια από το προηγουμένο) 

 

ον Απρίλιο του 1903, καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή της 

Αργυρούπολης που διαρκούν για 10-15 ημέρες, έχουν σαν συνέπεια την 

υπερχείλιση του ποταμού Φαρσιώτη (Κάνι) που διασχίζει την επαρχία 

Φαλδίας και την καταστροφή αμπελώνων και οπωρώνων καθώς και 17 σπιτιών. 

Επίσης καταστρέφεται ο κεντρικός δρόμος. Σο Μάιο του 1914 συντάσσεται από 

αρχιμηχανικό έκθεση και αποστέλλεται στο Τπουργείο Δημοσίων έργων. 

Σον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς (25 του μηνός) σφοδρή καταιγίδα και 

χαλαζόπτωση μεγέθους καρυδιού καταστρέφει το δρόμο προς τη εβάστεια, αλλά 

και τις καλλιέργειες. Σα χωράφια γεμίζουν από φερτά υλικά και κυρίως από 

πέτρες, πνίγονται μερικά ζώα και καταστρέφονται κάτω από τη λάσπη οι 

καλλιέργειες και πολλά αποθηκευμένα γεννήματα. Ευτυχώς δεν αναφέρονται 

ανθρώπινα θύματα. Ανάμεσα στα χωριά που αναφέρεται ότι πλήγηκαν από τη 

φυσική αυτή καταστροφή είναι και το Ελληνικό χωριό Μαυραγγέλ’. 

τις 26 Ιουνίου 1908, καταρρακτώδης βροχή πλήττει το Σούρκικο χωριό 

Elbizin ή Ilbizin (μετά το 1928 Tutenli) και τα γύρω χωριά στην περιοχή Κελκίτ. 

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα φτωχή και οι ζημιές πολύ μεγάλες, κυρίως στο ζωικό 

κεφάλαιο, αλλά και στα νοικοκυριά. Πολλά σπίτια, αυλές και καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις γεμίζουν με πέτρες και άμμο. Αυτή η φυσική καταστροφή έχει σαν 

αποτέλεσμα τα επόμενα 2 χρόνια να ενσκήψει πείνα στους κατοίκους. Οι κάτοικοι 

της περιοχής απευθύνονται στην Επαρχία Σραπεζούντος για άμεση βοήθεια. Και 

πάλι η Αγροτική Σράπεζα αναλαμβάνει να δώσει δάνεια στους πληγέντες, όχι 

όμως και στους φτωχούς γεωργούς, που δεν έχουν εγγυήσεις.1 

τις 13 Ιουνίου 1910 ο μουτεσαρίφης της Αργυρούπολης ενημερώνεται ότι 

στην περιοχή της Φερίανας "πρωτοφανής" καταιγίδα και χαλαζόπτωση επέφερε 

σημαντικές καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες, σε αρκετά χωριά της 

περιοχής. Πλυμμήρισαν πολλά χωριά και καταστράφηκαν περιουσίες, αλλά 

δυστυχώς χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή (ο 12χρονος γιος του Εφραίμ Αναστάς 

πέθανε από πνιγμό). Σρία σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς, 12 σπίτια έπαθαν 

σοβαρές ζημιές, ενώ καταστράφηκαν τα γεννήματα και πνίγηκαν αρκετά ζώα. 

λες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καλύφθηκαν από λάσπη και πέτρες. το 

                                                           
1
AlpaslanDemir, EsatAktaş, ό.π. σελ. 29 

Σ 
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εκτιμώμενο κόστος των καταστροφών αποτιμήθηκε σε 8 - 10.000 λίρες. Η πείνα 

λοιπόν ξανάκανε την εμφάνισή της στην περιοχή. 1 

Προφανώς και άλλες πλημμύρες συνέβησαν στην πολύπαθη αυτή περιοχή με 

αποτέλεσμα την καταστροφή των οδικών αξόνων, συνεπεία των οποίων συνέβαιναν 

 
Ανακατασκευασμένη τοξωτή γέφυρα στον δρόμο που οδηγεί στην Ίμερα 

και ατυχήματα. τη στήλη εσωτερικά του περιοδικού Εύξεινος Πόντος, στις 19 

Ιουλίου 1880, διαβάζουμε ότι "προ ημερών είχον αναχωρήσει επί φορτηγών 

αμαξών Αρμενικαί τινές οικογένειες, κατευθυνόμεναι εις την γεννέθλιον αυτών γην 

Ερζερούμ. Περί την Άρτασσαν, όπου η οδός είναι δύσβατος ένεκα των 

κατωφερών κλιτύων των δε άντικρυ βουνών και του παραρρέοντος ποταμού, 

εκκλίνασαι αι άμαξαι της οδού ανετράπησαν και εκρημνίσθησαν άπαντες και 

φορτία και άνθρωποι και κατέπεσον εντός του ποταμού. Οι πλείστοι τούτων 

επνίγησαν".2 

τις 16 Ιουνίου 1911 στην περιοχή της υποδιοίκησης Κελκίτ μετά από 

ραγδαία βροχή, έγινε μεγάλη πλημμύρα και συνεπεία αυτής επνίγησαν πολλά ζώα 

και καταστράφηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Επίσης στις 21 του ίδιου μηνός 

πλημμύρα κατέστρεψε την νεότευκτο γέφυρα και τα παραπήγματα που ήταν δίπλα 

στον ποταμό.3 

                                                           
1
AlpaslanDemir, EsatAktaş, όπ. σελ. 30 

2
 "Εσωτερικά", Εύξεινος Πόντος, τεύχος 8, 19 Ιουλίου 1880, σελ. 124 

3Κάνις, "Πλημμύρα", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 228, 9 Ιουλίου 1911, σελ. 3 
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Οι πλημμύρες σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις που συχνότατα συνέβαιναν 

είχαν φυσικά σαν συνέπεια την καταστροφή των οδικών αξόνων, μερικοί από τους 

οποίους είχαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του τόπου, όπως η οδός 

Σραπεζούντος - Αργυρουπόλεως - Θεοδοσιουπόλεως, αφού μέσω αυτής διεξήγετο 

το εμπόριο με όλη την Ανατολή. 

Σο 1879 την αδυναμία του κράτους κάλυψε με 1500 λίρες η Αδελφότης 

ΚρωμναίωνΣραπεζούντος και κατασκευάστηκε ο δρόμος Σζεβιζλήκ - Λαραχανή - 

Κρώμνη1. Επίσης η κατασκευή γέφυρας επί του ποταμού Κάνεως στο χωριό 

Καρέλ της Φαλδίας γίνεται με τη συνεισφορά των ομογενών της Ρωσσίας.2 

 

Πυρκαγιά 

 

την υπό εξέταση περίοδο σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κέντρο της 

Αργυρούπολης, τον Μάιο του 1890, η οποία κατέστρεψε πέντε καταστήματα, δύο 

φούρνους και μία ταβέρνα.  

 

εισμοί 

 

την περίοδο που εξετάζουμε συνέβησαν στην επαρχία Φαλδίας δύο 

τουλάχιστον ισχυροί σεισμοί, χωρίς ανθρώπινα θύματα, αλλά με πολλές υλικές 

ζημίες.  

τις 23 Ιανουαρίου 1894 ισχυρός σεισμός στην περιοχή της Μασούρας, έχει 

σαν αποτέλεσμα σοβαρή κατολίσθηση. Σην προηγούμενη χρονιά (1893) είχε 

συμβεί και πάλι κατολίσθηση στο ίδιο χωριό. Η περιοχή της Αργυρούπολης είναι 

σεισμογενής, αλλά στις καταστροφές συνετέλεσε και το γεγονός ότι το χωριό ήταν 

χτισμένο σε έδαφος πολύ κατωφερές, αλλά και σαθρό. Πάνω από τη Μασούρα 

βρίσκεται το περίφημο σπήλαιο Καρατζά, αλλά και όλο το βουνό έχει πάρα 

πολλά μικρότερα και άγνωστα σπήλαια 3. Κατά το σεισμό αυτό καταστράφηκαν 

64 σπίτια και 328 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Υυσικά καταστράφηκαν και οι 

καλλιέργειες και ο ιερέας του χωριού ανέλαβε να φροντίσει για τη σίτιση των 

σεισμοπαθών από φιλανθρώπους των γύρω χωριών και της Σραπεζούντας. 4Σον 

Αύγουστο του 1901 ισχυρός σεισμός πλήττει το Ερζερούμ και όλη την γύρω 

                                                           
1Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., ό. π. σελ. 314 
2
Κάνις, "Έργον φιλανθρωπικόν", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 203, 9 Απριλίου 1911, σελ. 3 

3
Κυριακίδης Νικόλας (1907 - 1971), Προφορική μαρτυρία 

4AlpaslanDemir, EsatAktaş, όπ. σελ. 46 
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περιοχή. Οι Αργυρουπολίτες που είχαν καταφύγει εκεί (περίπου 80 οικογένειες) 

αναγκάζονται να μεταναστεύσουν κυρίως προς τη Ρωσία.1 

Ένας δεύτερος ισχυρός σεισμός πλήττει την περιοχή της Φαλδίας με επίκεντρο 

το Αρμενικό χωριό Hanege στα όρια Κελκίτ - Φερίανας στις 21 Απριλίου 1910. 

Ευτυχώς σημειώνονται μόνο υλικές ζημίες, αλλά οι καταστροφές κτιρίων είναι 

εκτεταμένες και πολλοί μένουν άστεγοι.  

 

Κατολισθήσεις 

 

Η μορφολογία του εδάφους, τα γεωλογικά φαινόμενα και οι κλιματολογικές 

συνθήκες είναι οι κυριότερες αιτίες των κατολισθήσεων. Οι κατολισθήσεις ήταν ένα 

φυσικό φαινόμενο για την περιοχή αυτή του Πόντου. Οι λόγοι ήταν αφενός η 

μορφολογία του εδάφους (βουνά και γκρεμοί), αλλά και οι πολλές βροχές, λόγω 

και της παρατεταμμένηςχιονοκάλυψης. Δεν δημιουργήθηκαν τυχαία όλες αυτές οι 

χαράδρες που σήμερα θαυμάζουμε. Σα περισσότερα χωριά της επαρχίας 

Αργυρούπολης βρίσκονται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, συχνά πάνω από 1500 

μέτρα. Εδώ ο χειμώνας τελείωνε τον Ιούνιο, και δεν είναι τυχαίο ότι οι 

περισσότερες κατολισθήσεις συνέβησαν την εποχή που έλιωναν τα χιόνια. την 

περιοχή της Φαλδίας, στο υπό εξέτασιν χρονικό διάστημα συνέβησαν πολλές 

κατολισθήσεις, με πολλές υλικές ζημίες, αλλά ευτυχώς ελάχιστα ανθρώπινα 

θύματα.  

τις 28 Ιουνίου 1888 ένα μεγάλο μέρος του χωριού Μαυραγγελί υφίσταται 

κατολίσθηση, καταστρέφοντας σπίτια. Δυστυχώς και τις επόμενες μέρες (μέχρι τον 

Αύγουστο) συνεχίζεται το φαινόμενο, οπότε και καταστρέφονται τελικά 41 κτίρια, 

13 κήποι και καλλιεργήσιμη γη.2 

Σο επτέμβριο του 1889 στο ορεινό χωριό Akdag της περιοχής Κελκίτ 

σημειώνεται σημαντική κατολίσθηση, καταστρέφονται σπίτια και καλλιέργειες και 

δυστυχώς υπάρχει και ένα ανθρώπινο θύμα. Σο χωριό μεταφέρεται και 

ανοικοδομείται σε άλλη θέση. 

Ημέρα Παρασκευή 19 Μαΐου 1893, στην περιοχή της Άρδασσας και 

συγκεκριμένα στη Μασούρα σημειώνεται σημαντική κατολίσθηση. Από αυτή 

γκρεμίζεται ένα τζαμί, δύο σχολεία η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος 

αργότερα ξαναχτίζεται. Επίσης καταστρέφονται περίπου 60 σπίτια, ιδιαίτερα στον 

οικισμό Παλλαδάντων και στην τούρκικη συνοικία Ayana. Ανθρώπινες ζωές δεν 

χάνονται, αλλά περί τους 350 κατοίκους μένουν εκτός από φτωχοί και άστεγοι, 

                                                           
1 Ανδρεάδης Φρήστος, "Η Ποντιακή κοινότητα Θεοδοσιουπόλεως και οι σεισμοί του 1901", 
Αρχείο του Πόντου, τόμος 37, 1982, σελ. 119 - 132 
2AlpaslanDemir, EsatAktaş, όπ. σελ. 32 
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καλλιέργειες και ζώα (αγελάδες, πρόβατα και μελίσσια) χάνονται. Η Διοίκηση της 

Σραπεζούντας στέλνει στην περιοχή ειδικούς για αποτίμηση των ζημιών και 

υπόσχεται την αποκατάστασή τους. Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι καταφεύγουν στα 

γύρω χωριά για να μπορέσουν να ζήσουν.1 

Σο 1897 ο ιερός ναός της ταυροπηγιακής Μονής Αγίου Γεωργίου Φουτουρά 

παθαίνει σημαντική καθίζηση. Ήδη κατά εποχές στο σαθρό έδαφος σημειωνόταν 

μικρές καθιζήσεις. Ο Κρωμναίοςηγούμενος της Μονής Πανάρετος το γένος 

Ξενίδη, αποφασίζει την ανέγερση νέου ναού, τον οποίο μετά από αρκετές 

περιπέτειες ξαναχτίζει 10-15 μέτρα δυτικότερα, σε στέρεο έδαφος. 2 

 

Ο χειμώνας και η φτώχεια 

 

Σα περισσότερα χωριά της επαρχίας Αργυρούπολης βρίσκονται σε πολύ 

μεγάλο υψόμετρο, συχνά πάνω από 1500 μέτρα. Εδώ ο χειμώνας άρχιζε ήδη από 

το επτέμβριο και διαρκούσε ως το τέλος Μαΐου. πως δε αναφέρει σε άρθρο 

του για το χειμώνα στη άντα ο Κ. Σσαντεκίδης, υπήρξε χρονιά που χιόνισε στις 

28 Αυγούστου. 3. πως χαρακτηριστικά λέει ο τάθης Αθανασιάδης, οι εποχές 

στη άντα ήταν 3 και όχι 4. Άνοιξη, Υθινόπωρο και Φειμώνας. Καλοκαίρι δεν 

είχε ποτέ 4 

Από το Νοέμβριο έως το τέλος Απριλίου τα χιόνια δεν έλιωναν καθόλου (το 

μόνιμο χιόνι). Επικοινωνία δεν υπήρχε ακόμη και μεταξύ των γειτόνων μερικές 

φορές, τα σχολεία έκλειναν, οι δρόμοι έφραζαν από τις χιονοστιβάδες, ακόμη και 

νερό με δυσκολία μετέφεραν από τις κοινοτικές βρύσες. Οι χιονοθύελλες ήταν 

συχνές, αλλά και οι χιονοστιβάδες. Μερικές φορές συνέβαιναν και δυστυχήματα 

με ανθρώπινα θύματα, όπως στη θέση Κατζιά της άντας όπου από χιονοστιβάδα 

καταστράφηκαν 3 - 4 σπίτια. Επίσης στον οικισμό Ισχανάντων από χιονοστιβάδα 

(στάδ) έχασαν τη ζωή τους τα μέλη μιας ολόκληρης οικογένειας, καθώς και τα ζώα 

τους. 5. Για τις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για 

χιονοστιβάδες ακόμη και με ανθρώπινα θύματα. τις 9 Υεβρουαρίου 1911, μετά 

από ακατάπαυστη χιονόπτωση 24 ωρών, χιονοστιβάδα πλήττει την ενορία Αγίου 

                                                           
1AlpaslanDemir, EsatAktaş, όπ. σελ. 32 
2 Αβραμίδη Α. "Ο ηγούμενος Πανάρετος κι΄ ο Μεμέτεφέντης", Ποντιακή Εστία, τεύχος 
91,1957, σελ. 493-494 
3
Σσαντεκίδης Κοσμάς, "Ο χειμώνας στη Σάντα", Ποντιακή Εστία, τεύχος 118 - 120, σελ. 

5449-5551 
4Αθανασιάδης τάθης, "Κλίμα και προϊόντα της Σάντας", Ποντιακή Εστία, τεύχος 89 – 90 
σελ. 4256 – 4258. 
5Σσαντεκίδης Κοσμάς, ό. π. σελ. 5449. 
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Γεωργίου Αργυρούπολης προκαλώντας σημαντικές ζημίες στο κτίριο του 

Υροντιστηρίου, αλλά και σε δύο σπίτια 1. τις  στο χωριό Φάκαξα, οικισμό 

Ισμαηλάντων, χιονοστιβάδα, κατέστρεψε το σπίτι μιας χήρας, αλλά ευτυχώς ήταν 

ημέρα και οι περίοικοι κατόρθωσαν να σώσουν αυτήν και τα παιδιά της 2, ενώ το 

Μάρτιο του ίδιου έτους στο χωριό Κανάκ της Νίβενας χιονοστιβάδα σκοτώνει 

έναν αγρότη 3 Αλλά και στην Σσιμερά το 1918 το χιόνι παρέσυρε 7 γυναίκες 

φορτωμένες με τρόφιμα που αγόρασαν από την Σραπεζούντα. Σο χωριό 

βυθίστηκε στο πένθος 4. Αλλά και στην παραθαλάσσια Σραπεζούντα τη χρονιά 

εκείνη ο χειμώνας είναι βαρύτατος, το χιόνι φτάνει μέσα στη πόλη το 1 μέτρο και 

το Δημαρχείο δίνει εντολή να κοπούν δέντρα από το δημαρχιακό πάρκο και να 

διανεμηθούν τα ξύλα στους φτωχούς 5 

Σα χωριά στον Πόντο ήταν απόμερα και άγονα. Γι' αυτό οι άνδρες 

ξενιτεύονταν στην κοντινή Ρωσία και το βάρος της αγροτικής δουλειάς, του 

σπιτιού και των παιδιών σήκωναν μόνες οι γυναίκες. Η ζωή δεν ήταν εύκολη και γι' 

αυτό σιγά-σιγά τα χωριά εγκαταλείπονταν. Κατέβαιναν στις πόλεις που η ζωή ήταν 

πιο εύκολη και υπήρχαν ανώτερα σχολεία για τα παιδιά. "Η Φαλδία αν και 

μισοάγονος, εντούτοις διεδραμάτισενσημαντικόνρόλον στην οικονομίαν του 

Ευξείνου , αλλά και γενικότερα του έθνους, χάριν των πλουσίων μεταλλευμάτων"6 

Σα περισσότερα χωριά της επαρχίας Φαλδίας ήταν σε μέρη άγονα και σε μερικά 

από αυτά δεν υπήρχε αρκετό νερό. Για παράδειγμα στη Μασούρα, υπήρχαν 3 

πηγές για τους 4 οικισμούς της.7 Ειδικά για το Παλλαδάντων αναφέρει ο 

Κωνσταντινίδης «το λίγο νερό που είχε το χωριό, μόλις επαρκούσε για τις άμεσες 

ανάγκες και δεν περίσσευε για πότισμα, άρδεμα και δημιουργία κήπων», ενώ για 

μια από τις πηγές (τη Σρυγόνας το νερόν) αναφέρει χαρακτηριστικά «το νερό ήταν 

ελάχιστο και έσταζε μάλλον παρά έτρεχε, οπότε μόνο μια τρυγώνα μπορούσε να 

χορτάσει εκεί». ωστός ξερότοπος, με το πράσινο να λείπει σχεδόν ολότελα. Για 

το λόγο αυτό και οι Μουζενίτες τραγουδούσαν: 

                                                           
1Κάνις, "Ζημίαι εκ χιονοστιβάδων", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 189, 19 Υεβρουαρίου 
1911, σελ. 3. 
2Κάνις, "Ζημίαι εκ χιονοστιβάδος", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 191, 26 Υεβρουαρίου 
1911, σελ. 3. 
3Κάνις, "Θάνατοι εκ χιονοστιβάδων", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 195, 12 Μαρτίου 1911, 
σελ. 4. 
4 Ιωαννίδης Αριστείδης, "Αναμνήσεις από τον Πόντο", όφια 1972, σελ. 37. 
5Εγχώρια - Ειδήσεις, "Ο χειμών και το καθήκον της ευποιίας", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 
185, 5 Υεβρουαρίου 1911, σελ. 6. 
6Καψιώτης Αθανάσιος Η, "Η αρχαία Χαλδία του Πόντου", Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 21 Οκτ-
Δεκ 1985, σελ. 21-22  
7ΣριανταφυλλίδουΥανοπούλου ωτηρία, "Μασούρα - Άρδασσας", Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 
16, Ιούλ-επτ 1984, σελ. 38 
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Ο Παλλαδάντων έμορφον ομάλ’ άμον αλώνιν 

’κ’ ευρίκνε τα κοσσάροπα έναν χουλιάρ΄ νερόν – ι - ν.1 

Σην ίδια στιγμή, ούτε και η Μούζενα είχε λιγοστά χωράφια και όχι αρκετό πόσιμο 

νερό 2. 

Αλλά και για τη άντα ο Ευστάθιος Αθανασιάδης γράφει «το έδαφος ήταν 

πετρώδες, αμμουδερό και άγονο. Σα παραγόμενα προϊόντα ήταν λίγες πατάτες, 

λαχανίδες και κτηνοτροφικά. λα τα υπόλοιπα έπρεπε να τα αγοράσουν. ιτηρά 

δεν καλλιεργούσαν» 3. Αυτός ο τόπος μόνο ως κρυσφήγετο μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί. Σο κλίμα ψυχρό το χειμώνα, με άφθονο χιόνι και συχνές 

χιονοθύελλες και το καλοκαίρι υγρό, λόγω της συνεχούς ομίχλης και των βροχών. 

Επί πολλά έτη οι κάτοικοι δεν ετόλμων να εξέλθωσιν εκ της κρύπτης των και ήσαν 

υποχρεωμένοι να φυτοζωούν εις τον άπορον εκείνον τόπον.4 

Για την Κρώμνη ο Ι. Παρχαρίδης αναφέρει ότι το ορεινό και ψυχρό κλίμα της 

(2.500 μέτρα) δεν επέτρεπε την ανάπτυξη των καλλιεργειών, εκτός από λίγα σιτηρά 

και οπωροκηπευτικά και ελάχιστα μελισσοκομικά. 5 

χι μόνο η Μούζενα αλλά και στα γύρω χωριά, η γεωργία ήταν βασική 

απασχόληση των κατοίκων (είχαν 5 - 10 στρέμματα κάθε οικογένεια), όμως μόνο 

με τη γεωργία ήταν αδύνατον να ζήσουν 6). Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος 

μετανάστευσης, είτε σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε στη 

Ρωσία. "Εκείνο που έδερνε τον τόπο ήταν το άγονο του εδάφους και συνεπούμενη 

η φτώχεια. Ήταν αδύνατον με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία να ζήσουν τις 

οικογένειές τους, αν δεν ξενιτεύονταν οι άνδρες" 7 

την Κορόνιξα οι κάτοικοι ζούσαν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Κάθε 

οικογένεια είχε 30-50 στρέμματα, αλλά από αυτά τα μισά ήταν άγονα. Επίσης δεν 

υπήρχε αρκετή βοσκή για τα ζώα τους. Αλλά και για τη Φάρσερα αναφέρεται ότι 

δεν είχε επάρκεια εκτάσεως καλλιεργήσιμης για δημητριακά, αλλά είχε άφθονα 

φρούτα (μήλα και αχλάδια). Λόγω της στενότητος της γης, οι κάτοικοι 

εξενιτεύοντο, κυρίως στη Ρωσία.8. Σέλος στο Μοναστήρι της Φαλδίας, αφού οι 

                                                           
1 Κωνσταντινίδης Δημήτριος, "Ένα χωριό της Μούζενας. Ο Παλλαδάντων", Ποντιακή 
Εστία, τεύχος 67, 1956, σελ. 3277-3278 
22 Ιωαννίδης Αριστείδης, ό. π. σελ.4 
3 Αθανασιάδης Ευστάθιος, "Η ξενητειά στη Σάντα", Ποντιακή Εστία, τεύχος 32 - 33, 1952, 
σελ. 1575-1576 
4Σσαντεκίδης Κοσμάς "Παροικίαι Σαντάιων", Ποντιακή Εστία, τεύχος 89-90, 1957, σελ. 
4271-4272 
5Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., "Ιστορία της Κρώμνης", Ποντιακά Υύλλα, τεύχος 19, επτ. 
1937, σελ. 316 
6 Ιωαννίδης Αριστείδης, ό. π. σελ. 31. 
7 Ιωαννίδης Αριστείδης, ό. π. σελ. 24. 
8Σαργοντζίδης Αντ. Ν., "Η Χάρσερα", Ποντιακή Εστία, τεύχος 10, 1950, σελ. 566- 567 
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πρώτοι κάτοικοι ξεχέρσωσαν τα βράχια, η καλλιεργήσιμη έκταση κάθε 

οικογένειας ήταν 8-30 το πολύ στρέμματα (συνήθως (8-10)1 

τη Μάλαχα της Φαλδίας όπως και στο Φάσκιοϊ και στο Καράκαγια η 

κατάσταση των γεωργών ήταν η ίδια, ευτυχώς όμως το χωριό είχε πολλές βοσκές 

και δύο δάση για προμήθεια καυσόξυλων.234 

Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα η επαρχία Φαλδίας βρισκόταν σε μεγάλη ακμή 

κυρίως εξαιτίας των μεταλλείων. Η παρακμή των μεταλλείων έφερε την εποχή 

"κατά την οποίαν Η Φαλδία δεν ηδύνατο να τρέφει όλον τον πληθυσμόν της και 

ήρχισεν αντίστροφος μετανάστευσις. Ι πλήθυσμόςήρχισεν να διαχέεται... Οι 

άνθρωποι ήρχισαν να εκπατρίζονται πλέον όχι δια την στενότητα της γης, αλλά 

δια την εξεύρεσιν πόρου ζωής".5. Η οριστική παύση λειτουργίας τους έγινε το 

1894. 6Πολλοί κάτοικοι από όλη την γύρω επαρχία δούλευαν στα μεταλλεία και 

έχασαν τη δουλειά τους. Από αυτούς οι περισσότεροι δεν είχαν άλλο τρόπο να 

συντηρήσουν την οικογένειά τους, από τη μετανάστευση.  

Μεταναστεύσεις δεν γίνονταν μόνο προς την ομόθρησκη Ρωσία, αλλά και στο 

εσωτερικό. Πολλοί άνδρες, κυρίως αυτοί που ήξεραν μια τέχνη, πήγαιναν στη 

διάρκεια του χειμώνα στην Σραπεζούντα ή στα Πλάτανα7 ή ακόμη και στη 

Μαλάτεια για να βρουν δουλειά, και γύριζαν πίσω στα χωριά το Πάσχα. Οι 

μετανάστες της Ρωσίας γύριζαν τον Αύγουστο. Οι μετανάστες έφερναν πίσω 

χρήματα, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, 

δεν ξεχνούσαν όμως και τον τόπο τους, και έκαναν διάφορες δωρεές υπέρ της 

εκκλησίας ή των σχολείων. Οι πλέον εύποροι χρηματοδοτούσαν την κατασκευή 

δημοσίων κτιρίων, δρόμων και γεφυρών. 

(συνεχίζεται) 

 

 

                                                           
1Φατζηκοσμά Νικήτας, Παπαδόπουλος Γρήγορης, "Το Μοναστήρ΄ της Χαλδίας", Ποντιακή 
Ηχώ, τεύχος 5 Ιούλ -Αύγ 1982,  σελ. 5 - 9. 
2Ακριτίδης Κ. Ιωάννου, "Τα Μάλαχα της Χαλδίας", Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 7, Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος 1982, σελ. 32. 
3 Παπαδόπουλος Νικόλαος, "Το Καράκαγια της Χαλδίας", Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 5, Ιούλ - 
Αύγ 1982, σελ. 4. 
4Γιαννουλίδης Π. Νικόλαος, "Το Χάσκιοϊ της Χαλδίας" Ποντιακή Ηχώ. τεύχος 6, 
επτέμβριος - Οκτώβριος 1982, σελ. 6. 
5 Α. Α. Παπαδόπουλου, "Ο Πόντος δια των αιώνων", Αρχείο του Πόντου, τόμος 1, 1928, 
σελ. 41 - 42 
6αλλαπασίδης Π. Β. (Τψηλάντης), "Η τελευταία εκμετάλευσις των μεταλλείων 
Αργυρουπόλεως (Πόντου)", Ποντιακή Εστία, τεύχος 127, 1960, σελ. 5785-5788 
7
Θεοδωρίδης Θεόδωρος, "Η Κεπέκκλησια του Πόντου και τα περίχωρά της" Ποντιακή Εστία, 

Εστία, τεύχος 123 - 124, 1960, σελ. 5625 – 5626.  
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Ζαντόμελον ή «παλαλόν μέλ’» 
Γράφει η Γιώτα Ιωακειμίδου 

ο «μαινόμεμον μέλι» ή «ζαντόμελον» ή 

«παλαλόν μέλ’», είναι το μέλι που μας 

περιγράφει ο Ξενοφώντας στην «Κύρου 

Ανάβαση». Ο Ξενοφώντας βρισκόταν στο όρος 

Θήχης του Πόντου μαζί με τους μύριους, 

προσπαθώντας να φτάσουν στην Ελλάδα μετά από 

μια περιπετειώδη πορεία. Ενώ τους χώριζε πορεία 

μόλις δυο ημερών από την Σραπεζούντα, κάθισαν 

να ξεκουραστούν μετά την νικηφόρο αναμέτρησή 

τους με τους Κόλχους. 

Σότε τους συνέβη εκεί ένα παράξενο πάθημα που το περιγράφει με μεγάλη 

ακρίβεια ο Ξενοφώντας. Οι στρατιώτες έφαγαν μέλι και «απώλεσαν τας φρένας», 

καταλήφτηκαν από εμετούς και διάρροια και κανένας δεν μπορούσε να σταθεί 

όρθιος. σοι είχαν φάει μικρή ποσότητα έμοιαζαν με μεθυσμένους, όσοι έφαγαν 

πολύ έμοιαζαν με τρελούς ή πεθαμένους. Σην επόμενη μέρα δεν πέθανε κανείς και 

ακριβως την ίδια ώρα ανέκτησαν τας «φρένας», ενώ την τρίτη και τέταρτη μέρα 

συνήλθαν όλοι, σαν να είχαν πάρει ένα ισχυρό φάρμακο. 

Σο μέλι αυτό παράγεται ακόμα και σήμερα στην περιοχή αυτή του Πόντου με 

τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες που περιγράφει ο Ξενοφώντας. Προέρχεται από τα 

λουλούδια της «αζαλέας της ποντικής»1 και του «ροδόδεντρου». Σις ιδιότητες 

αυτές έχουν τα συγκεκριμένα φυτά μόνον στην περιοχή αυτή και σε συγκεκριμένο 

ύψος. 

Σο συγκεκριμένο μέλι περιγράφουν και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς ,όπως ο 

Αριστοτέλης στο έργο του «περί θαυμαστών ακουσμάτων». Παραθέτω το χωρίο: 

«Ἐν Σραπεζοῦντι τῇ ἐν τῷ Πόντῳ γίνεται τὸ ἀπὸ τῆς πύξου μέλι βαρύοσμον·καί 

φασι τοῦτο τοὺς μὲν ὑγιαίνοντας ἐξιστάναι, τοὺς δ᾽ ἐπιλήπτους καὶ τελέως 

ἀπαλλάττειν» (την Σραπεζούντα, στον Πόντο, γίνεται μέλι με βαριά οσμή που 

τους υγιείς τους τρελαίνει και τους επιληπτικούς τους κάνει καλά). Σο μέλι αυτό 

κατά τον Αριστοτέλη προέρχεται από το πυξάρι, το τσιμισίρι. Σην ίδια άποψη 

εκφράζει και ένας άλλος συγγραφές ο Αιλιανός. Για το μέλι αυτό κάνει αναφορά 

και ο πόντιος γεωγράφος τράβων, ο οποίος λέει: «μαινόμενον μέλι, ό φέρουσιν οί 

ακρέμονες (κλωνάρια) των δέντρων». Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα δεν 

ήταν σαφές από ποια ακριβώς φυτά προέρχεται αυτό το μέλι. 

                                                           
1 .τ. Ε. Σο φυτό ονομάζεται «τσιφίν» στην ποντιακή. 

Σ 
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Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ασχολείται και αυτός με το «μαινόμενο μέλι». 

Περιγράφει και αυτός τα ίδια συμπτώματα, όσοι το τρώνε γίνονται αλλόφρονες, το 

αποδίδει στα άνθη του «ροδόδεντρου», με το όνομα αυτό μάλλον εννοεί και τα 

δυο φυτά, την αζαλέα και το ροδόδεντρο. Οι Πόντιοι πλήρωναν στους ρωμαίους 

ένα μέρος του φόρου σε κερί, αλλά απέφευγαν να τους δίνουν  και μέλι. 

Σα συγκεκριμένα φυτά είναι ξυλώδη, δικοτυλήδονα, ομοπέταλα και ανήκουν 

στην οικογένεια των ροδόδεντρων. Είναι μεγάλοι θάμνοι και ευδοκιμούν στην 

κεντρική Ασία και στην αλπική ζώνη των Ιμαλαΐων όπου ευδοκιμούν σαράντα (40) 

είδη του φυτού. τον Πόντο υπάρχουν τρία ενδημικά είδη, το «ροδόδεντρο το 

καυκασιακόν», το «ροδόδενδρον το ποντικόν», η «αζαλέα η ποντική». 

ήμερα οι επιστήμονες ξέρουν με ακρίβεια τις τοξικές ουσίες αυτού του 

μελιού. Είναι οι τοξίνες ακετυλική ανδρομεδόλη και η ροδοτοξίνη, η οποία 

προέρχεται από το νέκταρ των δυο φυτών της αζαλέας και του ροδόδεντρου. 

Η χρήση του σε μικρές ποσότητες είναι τονωτική και θεραπευτική, ακόμα και 

ναρκωτική. Η λαϊκή ιατρική το χρησιμοποιούσε για την θεραπεία των ελκών 

στομάχου και γαστρεντερικών διαταραχών. Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι 

η λελογισμένη χρήση του ρίχνει την υπέρταση, ειδικά αν συνδυαστεί με τον χυμό 

κάποιων λαχανικών. Ακόμα και σήμερα το χρησιμοποιούν και για την διαχείριση 

του διαβήτη, επειδή μειώνει την γλυκόζη στο αίμα. 

Τπάρχουν ωστόσο και κάποιες ιστορικές μαρτυρίες όπου αυτό 

χρησιμοποιήθηκε σαν «χημικό όπλο». Σο 946 μ.Φ. πέντε χιλιάδες (5.000) ρώσοι 

σφαγιάστηκαν από την λγα του Κιέβου, όταν αυτοί κατανάλωσαν μεγάλες 

ποσότητες μελιού και έπεσαν στο έδαφος. Σο μέλι τους είχαν στείλει οι σύμμαχοί 

τους. την ίδια περιοχή ο ρωσικός στρατός έσφαξε το 1489 δέκα χιλιάδες 

(10.000) Σατάρους, οι οποίοι είχαν φάει από αυτό το μέλι που οι Ρώσοι άφησαν 

επίτηδες στο εγκαταλειμμένο στρατόπεδό τους. 

Μέλι με αυτές τις ιδιότητες παράγεται σήμερα και στο Νεπάλ, όπου φύονται τα 

ροδόδεντρα. Οι ντόπιοι ξεχωρίζουν το τοξικό μέλι από την αίσθηση ενός 

τσιμπήματος, όταν το βάζουν πάνω στην παλάμη τους. Σην άνοιξη το δίνουν σε 

πολύ μικρές ποσότητες στα ζώα τους σαν τονωτικό. Σον 18ο αιώνα ήταν πολύ της 

μόδας στην Ευρώπη, όπου εξάγονταν μεγάλες ποσότητες, το έβαζαν στα ποτά 

τους και το έλεγαν “miel fou”(τρελό μέλι). 
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τα χώματα των προγόνων1 
Tου Δημήτρη Α. Δημητριάδη2 

λα σκουραίνουν εδώ, σ’ αυτά τα υψώματα. 

Η σιωπή, η ερημιά τον κυκλώνουν, 

στιγμές που γλιστρούν σαν ψάρια στα 

νερά του Αράξη, ένα τοπίο που μαζεύεται σαν 

κόμπος στο λαιμό, με το ζωνάρι της σκέψης να τον 

σφίγγει γύρω - γύρω και μόνο αφύλακτες διαβάσεις 

αισθημάτων ξέρουν πώς να το υπερβούν. 

Κοιτάζει και τρέμει η ματιά, ακούει τους 

τριγμούς της ψυχής του, παίρνουν φωτιά όσα ρωτά, 

άλλα φτερά τον ταξιδεύουν. Ένα ρίγος τον πιάνει –  

γλώσσα που ξεπηδά μέσα του με το σκίρτημα, ανυπεράσπιστος χάνεται σ’ 

αλλοτινούς καιρούς. ε αυτόν τον τόπο κατέφυγαν απ’ τον μικρασιατικό Πόντο οι 

πρόγονοί του, προσπαθώντας ν’ αποφύγουν τους τουρκικούς κατατρεγμούς, μετά 

το χίλια οκτακόσια ογδόντα ένα κι από εδώ ξεριζώθηκαν εκ νέου διαφεύγοντας 

στην Ελλάδα, όταν οι οβιετικοί παρέδωσαν το Καρς στον Μουσταφά Κεμάλ και 

στους Σούρκους. 

«Εδώ, εδώ γεννήθηκε η γιαγιά Ροδιά, σ’ αυτά τα χώματα περπατούσαν οι 

δουλευτάδες πάπποι και προπάποι μας» συλλογιέται, «σ’ αυτά τα μέρη 

τραγουδούσαν τις χαρές, τις λύπες και τα βάσανά τους». Άγρυπνος και 

ακατάπληκτος περιφέρεται, «ποιος ξέρει πόσες βαφτίσεις κι αρραβώνες και γάμοι 

να έγιναν, πόσα πανηγύρια, πόσους σκέπασε αυτή η γη και τους ταξίδεψε στους 

ουρανούς» ρωτά τον εαυτό του κι απόκριση δεν παίρνει. 

Επίμονα, επίμονα, εξαντλητικά, προσπαθεί να συνενώσει αποκόμματα 

διηγήσεων, ιστορήματα – σαν παραμύθια. «Ρήμαξε, ρήμαξε το χωριό, πού να ήταν 

                                                           
1 Βραβείο υνδέσμου Ιστορικών υγγραφέων 
2 Γεννήθηκε το 1955 στο Σέμενος Παρανεστίου Δράμας και ζει στη Θεσσαλονίκη. 

Ασχολείται με τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία. υνεργάζεται με τα περιοδικά 

«Μανδραγόρας», «Κοράλλι», «Θράκα», «3η χιλιετία» κ.α. και με τις επιθεωρήσεις 

πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης «Κοινωνική Επιθεώρηση» και «Πολίτες». 

Σελευταία διατηρεί τη μόνιμη στήλη «στην απέναντι όχθη» της εφημερίδας «Ενημέρωση» 

με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, γράφοντας παράλληλα άρθρα για ραδιοφωνικές 

εκπομπές. Έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές και τιμήθηκε για το έργο του από τον 

ύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ποντιακών ωματείων. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών 

και του υνδέσμου Ιστορικών υγγραφέων. 
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άραγε το σπίτι του παππού» σκέφτεται, «τι απέγινε η μεγάλη βρύση της πλατείας, 

τα δυο σχολεία δεν υπάρχουν πια», θεόγυμνος στέκεται μπρος στα χαλάσματα του 

Αγίου Νικολάου, προσευχόμενος σ’ αγίους παλαιωμένους και πικραμένες 

Παναγίες. 

Οι λιγοστοί κάτοικοι, Σούρκοι κι Αρμένιοι, τον κοιτούν απορημένα, ρωτά για 

παλιές τους ενθυμήσεις, παραθέτει ονόματα, γεγονότα, επιμένει να μάθει, να δει, 

 
Η πόλη του Κάρς σε καρτποστάλ των αρχών του περασμένου αιώνα. Διακρίνεται η 

γέφυρα, ο μιναρές και η εκκλησία. 

να μυρίσει, να γευτεί, όλα όσα τρέφονται από την επιθυμία του, που δεν 

οπισθοχωρούν, που μεγενθύνονται και γίνονται ακαταπόνητα. 

Ξεμακραίνει προς το μικρό λόφο με το αίμα ν’ αλωνίζει μες στο σώμα του και 

την ψυχή του θάλασσα αγριεμένη, όπου κυνηγημένοι πληθυσμοί προσπαθούν να 

κρατηθούν σε σαπιοκάραβα, φεύγοντας προς το άγνωστο, ματωμένοι, με 

τρομαγμένα μάτια, θρήνους κι αναστενάγματα. Πλησιάζει. ταματά στο πρανές 

του δρόμου, εκεί που του υπέδειξαν. Γονατίζει. αν τον τυφλό που διαβάζει με τα 

δάχτυλα σκαλίζει πέτρες και χρώματα. καλίζει τα χώματα και σκάβει κι εντός 

του. Κόκαλα, διάσπαρτα ανθρώπινα κόκαλα, φανερώνονται σε λίγο μπροστά του. 

«Σα μνήματα, εδώ ήταν τα μνήματα» ψελλίζει, βουρκώνει, κλάμα πνιχτό 

διαδέχεται το βούρκωμα, βουλιάζει, ίσκιοι σαλεύουν στην ενδοχώρα του νου του, 

πεφιλημένες φιγούρες τον αναρπάζουν τρυφερά. 

Πέφτει ασήκωτο το απόγευμα στη γη των προγόνων του. Ο ήλιος κατηφορίζει 

προς τη δύση κοκκινίζοντας τον ορίζοντα. Ο Ιωάννης Καρυπίδης, ενήλικο εγγόνι 

των παππούδων της πρώτης γενιάς, στέκεται ακόμα εκεί, ταξιδιώτης ανάμεσα στον 

ουρανό και στη μνήμη, στοργικά κρατώντας λίγο χώμα για το χωριό του στην 

Ελλάδα, με τη ματιά να ξεμακραίνει πέρα απ’ την κοιλάδα και τις ράχες των 

βουνών. Κοντά σ’ αναμμένα κεριά, ψιθυρίζοντας πυρρίχιους, μόνος, κατάμονος 

και Πλήρης. 
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Ποντιακή Ποίηση 
τυχαρία1 

Ο νους – ι – σ’ ασκοτείνεβον και σύναυγον ημέρας  

κ’ η ψη σ’ να μη δειλένεται και ’ς σην ανεφορίαν.  

Σην εχετείαν μη ζελεύ’ς, εμπρα ’τ’ς μη κοντοστέκεις, 

αδά του κόσμου τα καλά φαντάγματα και πάνε.  

’ ση στράταν το βασιλιακόν, ακρίτας, εμπρολάτες,  

να πορπατείς περήφανος και νουστερεωμένος  

κι ο λόγο σ’, λόγος ακριβός, ανάλλαγον ιδέαν,  

’ς ση ζυγαρίαν μάλαμαν, τιμή των τιμεμένων.  

Κ’ εσύ, καρδίαν άτολμον, να λες τη στοχασίαν: 

 
Άτο το χώμαν έν’ τ’ εμόν, ο κύρη μ’ και η μάννα,  

ρίζα κι όθεν θα κλώσκουμαι κ’ εγκάλια ντ’ αναμέν’ με. 

 

Αν όθεν στέκ’ς, όθεν δαβαίντς, όθεν κι αν ευρισκάσαι,  

εσύ θα λες: «Και ντ’ απομέν’; Άλλ’ έναν ποδαρέαν  

κ’ εγώ πέραν αντιπερώ, πέραν ψ ης νεγκασίαν. 

Σα χέρα μ’, αν απλών’ ατα, πϊάνω τα κλαδία.  

Κ’ εγώ, ’ς ση γην αν κλίσκουμαι, μάραντα θα σερεύω.  

Κι αν προσκυνώ, τα χείλια μου καταφιλούν βαΐα,  

βαΐα, βαϊόστολον και το Φριστόν βαϊάζ’νε.  

Κι αν θα λαλώ τα πέραγκιαν’ και τα ψηλά ραχ ία,  

θα λεν το «καλώς όρισες», εμέν το «καλώς έρθες!». 

 

Ατό ’ς εσέν δόξα τρανόν, χαρά και στυχαρία. 

 

Λεξιλόγιο 

στυχαρία= συχάριασμα, συχαρίκια. ασκοτείνεβον= το φωτισμένο, το όχι 

σκοτειμό. σύναυγον= της αυγής. δειλένεται= δειλιάζει. εχετεία= το να έχει 

                                                           
1 Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Σσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, 
σελ. 47. τη συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνονται τα ποιήματα της συλλογής «Ο 

ΣΡΑΒΨΔΑΝΟΝ» και όσα παλιά αδημοσίευτα βρέθηκαν στο αρχείο του και όσα μετά το 

1990 έγραψε ο ποιητής. την επόμενη σελίδα δημοσιεύουμε το εξώφυλλο που 

φιλοτέχνησε ο Υώτης Κόντογλου για την έκδοση της συλλογής «Ο ΣΡΑΒΨΔΑ ΝΟΝ»  η 

οποία κυκλοφόρησε το 1944 σε μικρό αριθμό αντιτύπων. 



Ποντιακή Εστία 
 

61 
 

κάποιος πολλά αγαθά, ο πλούτος. φαντάγματα= φαινομενικά. εμπρολάτες= 

πρωτοπόρος. νουστερεωμένος= λογικός. στοχασία= σκέψη. ευρισκάσαι= 

βρίσκεσαι. ποδαρέα= δρασκελιά. αντιπερώ= περνώ απέναντι. νεγκασία= 

κούραση. κλίσκουμαι= κλίνω, σκύβω. σερεύω= μαζεύω. βαϊόστολον= 

στολισμένο με βάγια. 

 

Εισαγωγή 

Ο Ηλίας Σσιρκινίδης διακατέχεται από τα αισθήματα της νοσταλγίας του για 

το αλησμόνητο Πόντο, της υπερηφάνειας για την ευγενική καταγωγή του και της 

αγάπης του προς τους νέους της 

εποχής του. Η νοσταλγία είναι 

το κυρίαρχο συναίσθημα και 

έχει ως πηγή την παραμονή του 

μακριά από τον Πόντο. ταν ο 

αναγνώστης διαβάζει τα 

ποιήματα του Σσιρκινίδη και 

κατανοεί το περιεχόμενο 

αισθάνεται μέσα του το πόνο και 

την αγάπη του ποιητή σε αυτό 

που λέγεται ιστορία και 

πολιτισμός ενός λαού, του 

Ποντιακού. Η υπερηφάνεια που 

νιώθει μέσα του για την 

καταγωγή του είναι μια ηθική 

αρχή την οποία θέλει κάθε φορά 

να την κάνει γνωστή σε όλους. 

Είναι ένα βασικό κίνητρο που 

βοηθάει τον κάθε άνθρωπο να αντιστέκεται δίπλα στους άλλους λαούς. Εκείνο που 

θα προσέξει ο αναγνώστης είναι η αγάπη του ποιητή προς τους νέους. Θυμίζει 

τους μεγάλους πατέρες της εκκλησίας που με τις νουθεσίες τους προσπαθούσαν 

μέσα από τις συμβουλές και νουθεσίες να οδηγήσουν τους νέους στο δρόμο της 

αρετής και του δικαίου. Για τον ποιητή οι νέοι βλαστοί θα αποτελέσουν τον 

ισχυρό κρίκο της συνέχειας της ιστορίας και της παράδοσης από τα παλιά χρόνια 

μέχρι σήμερα.  

 

Ανάλυση 

το ποίημα με τον τίτλο: «τυχαρία»: παρουσιάζεται ένας διάλογος του 

ποιητή με έναν νέο. τους εννιά πρώτους στίχους καταθέτει ο ποιητής όλες εκείνες 
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τις ηθικές αρχές και τους κανόνες της ζωής που πρέπει να έχει ο νέος της εποχής 

του. Σον συμβουλεύει να διατηρεί καθαρό και φωτισμένο μυαλό και να είναι 

οπλισμένος με θάρρος στη ζωή. Δεν πρέπει να δειλιάσει παρά να βρίσκεται 

μπροστά στον αγώνα της ζωής. Να μη παρασυρθεί από τις από τις ψεύτικες 

εικόνες της ζωής που είναι μάταιες και πρόσκαιρες. Να ακολουθεί το δρόμο που 

χάραξαν οι πρόγονοί του οι φημισμένοι πολεμιστές των ακριτών και να αισθάνεται 

περήφανος για την καταγωγή σου και συνετός στις πράξεις σου. Ο λόγος σου να 

εκφράζει την συνέπεια και την αξιοπιστία προς τους άλλους. Αυτές οι αρετές 

γίνονται αποδεκτές και εκτιμούνται με μεγάλη εκτίμηση από τους πολίτες. Και συ 

κάποια στιγμή που θα ανακτήσεις το θάρρος στην καρδιά σου, να έρχεται ο νους 

σου η παρακάτω σκέψη. 

Οι επόμενοι δυο στίχοι συγκεντρώνουν όλη την ψυχική διάθεση που θέλει να 

μεταδώσει στους νέους. Να μπορούν να διεκδικούν τη γενέτειρα γη τους ,γιατί εκεί 

βρίσκονται η ο πατέρας του και η μάνα του και ότι επιθυμία του μεγάλη είναι να 

επιστρέψει κάποια στιγμή και να τους αγκαλιάσει. 

τον δωδέκατο στίχο ο ποιητής παραδίδει στον νέο της εποχής του την 

επιθυμία και τη βούλησή του ως ιερή παρακαταθήκη να την εκφράζει δημόσια και 

να την ομολογεί δημόσια όπου και να βρίσκεται. Η ζωή είναι ένα σύντομο ταξίδι. 

ε κάποιο σημείο θα αναρωτηθείς «ποια είναι η δική μου προσδοκία σε ξένα 

μέρη. Σι θα μείνει για μένα στο τέρμα της ζωής παρά μόνο λίγα μέτρα γης η 

οποία θα με φιλοξενήσει. Σότε θα έχω το θάρρος όλα να τα ξεπεράσω ακόμη και 

την ψυχική κούραση. Θα έχω την αίσθηση ότι η μακρινή μου πατρίδα αυτή των 

προγόνων μου είναι τόσο κοντά μου ,ώστε αν απλώσω τα χέρια μου θα πιάσω τα 

κλαδιά ενώ αν σκύψω θα μπορώ να μαζέψω λουλούδια που πάντα αρωματίζουν τη 

ζωή μου. ταν πάλι βρεθώ στην εκκλησία να προσκυνήσω και με τα χείλη μου 

φιλήσω την εικόνα του Φριστού την Κυριακή των Βαΐων στολισμένη με τα κλαδιά 

των βαΐων θα νιώσω βαθιά μέσα μου τον ερχομό της Ανάστασης. Και όταν με τη 

φαντασία μου θα βρεθώ πέρα εκεί μακριά στον Πόντο και θα πλησιάζω τις 

όμορφες βουνοπλαγιές θα δω όλους εκείνους που αφήσαμε εκεί να με πλησιάζουν 

και να με καλωσορίζουν και να χαίρονται για την παρουσία μου ». Αυτό για σένα 

θα είναι μια γενναία πράξη που θα αφήσει την πιο όμορφη υστεροφημία και για το 

οποίο όλοι θα σε συγχαίρουν. 

Οι εικόνες και τα καλολογικά στοιχεί με τα οποία είναι επεξεργασμένο το 

ποίημα σου ζωντανεύουν τα γεγονότα με τα οποία αποτυπώθηκε η έμπνευση του 

ποιητή. Έχει κάθε ποίημα να μας δώσει μια νέα ψηφίδα του της ζωγραφιάς του 

ποιητή παρμένη από την όμορφη γη του Πόντου. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

Υιλόλογος 
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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. ταν 

ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο νομάρχης, μπαίνουν μεν όλα σε μια 

τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη μετατρέπεται τελικά σε ποντιακό γλέντι. 

 

ΠΡΑΞΗ Δ 

κηνικό 

[το σπίτι του Θόδωρου (προέδρου). Γύρω από το τραπέζι κάθονται ο Θόδωρος 

και η Θυμία και συζητάνε.Η Θυμία πλέκει κάλτσες. Δίπλα είναι η κούνια με το 

μωρό τους.] 

ΘΟΔΨΡΟ: (ηκώνεται και λέει) Θύμια, εγώ ας πάω. 

ΘΤΜΙΑ: Ξαν πού εχπάστες; 

ΘΟΔΨΡΟ: Καλά όλεν την ημέραν εσέν θα κάθουμαι κ’ ερά ζω; 

ΘΤΜΙΑ: Κιάμ’ τίναν θελτς να εράεις; 

ΘΟΔΨΡΟ: Ποίος ακούει σε ξαν, ας φέγω και ησυχάζω. 

ΘΤΜΙΑ: που πας, αγλήγορα να κλώσκεσαι. 

ΘΟΔΨΡΟ: Μη στεναχωρεύκεσαι, αγλήγορα θα κλώσκουμαι. 

ΘΤΜΙΑ: ’Κι είπες με, πού θα πας; 

ΘΟΔΨΡΟ: Θα πάω κρούω έναν κιφάλ’ σο λαζούδ’ κέσ’. Θα πάω τερώ αν έν’ 

για τσατσάλισμαν. 

ΘΤΜΙΑ: Αέτσ’ αν έν’ καλά. 

ΘΟΔΨΡΟ: Θα περάζω και ας σο καφενείον. 

ΘΤΜΙΑ: ο καφενείον πα αν ’κι πας ’ίνεται. 

ΘΟΔΨΡΟ: Πρέπ’ να πάω, γιατί κάτ’ έκ’σα και πρέπ’ να έχω το νου μ’. 
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ΘΤΜΙΑ: Ντο έκ’σες; 

ΘΟΔΨΡΟ: Ο Νομάρχης λάσ κεται τα χωρία, ίσως έρται κι αδακέσ’. 

ΘΤΜΙΑ: Και ντο δουλείαν έχ ’ αδακέσ’; 

ΘΟΔΨΡΟ: ντες έρται μαθάνουμε. 

ΘΤΜΙΑ: Ατόν εροθύμεσαμ’; Άλλο δουλείαν ’κ’ έχουμε; 

ΘΟΔΨΡΟ: Πώς να ευτάμε, Θυμία, ατό πα σο πρόγραμμαν έν’. 

ΘΤΜΙΑ: Άιτε, ατώρα δέβα και αγλήγορα να κλώσκεσαι. 

ΘΟΔΨΡΟ: Θα τερώ κι αγλήγορα να κλώσκουμαι (Υεύγει). 

ΘΤΜΙΑ: (Μονολογεί) Άλλο ησυχίαν ’κ’ έχ’. Εφέκεν τα δουλείας ατ’ και τρέχ ’ ας 

έναν κι ας άλλο οπίσ’. Ατώρα εχτέθαμ’ και Νομάρχην. Ατός επέμ’νεν λειφτός. 

Ντο να θέλ’ κι ατός σο χωρίον εμουν; Έικιτι, πελά ν ’κι είχ ες και πελά ν εχτέθες. 

Άμα αΐκον έν’, όποιος ’κι νουνίζ’, όντες κάθεται, θαμάεται όντες σ’κούται. (Όστερα 

από λίγο τραγουδάει) 

Ν’ αϊλί εσέν ντ’ ετσ άτεψες μ’ ατό την προεδρίαν, 

ευτάνε σε και απομέντς οπίσ’ ας σην δουλείαν. 

Ντ’ εθέλ’νες και ντ’ εράευες κ’ έπλεκες το κιφάλι σ’, 

γιασίρ’ σον κόσμον ένουσ’νε, ν’ αϊλί και βάϊ τό χάλι σ’. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: (Μπαίνοντας) Πού είσαι, Θύμια; Πολλά καιρός έν’ ασσό ’κι είδα σε 

και πολλά εροθύμεσα σε. 

ΘΤΜΙΑ: Εγώ πολλά καλά είμαι, εσύ πώς είσαι; (Ειρωνικά) 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Εγώ πα καλά είμαι. 

ΘΤΜΙΑ: Εντώκες πολλά πόρτας οσήμερον; 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Οσήμερον πέντε πόρτας μαναχόν εντώκα. Ατώρα ας Ποινής 

έρχουμαι. ίτα εδεβήνα απαδακέσ’, είπα ας κρούγω κ’ έναν κιφάλ’ ση Θυμίας. 

ΘΤΜΙΑ: Πολλά καλά εποίκες. (Ειρωνικά). Απ’ αδά όντες φέεις, πού θα πας; 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Ακομάν ’κ’ ενούντζα το, άμα κάπου θα ευρήκω να πάω. Ο πρόεδρον 

εμουν ντο ευτάει, πώς έν’; 

ΘΤΜΙΑ: Πολλά καλά έν’ και πάντα ρωτά για τ’ εσέν, άμα εσύ πα ’κι ανασπάλτς 

ατον. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Θύμια, ντο πλέκ’ς; 

ΘΤΜΙΑ: Ορτάρα για το μωρόν. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Πώς έν’ το μωρό σ’; 

ΘΤΜΙΑ: Πολλά τσιγγράρ’κον έν’. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Γι ας τερώ ατο (Καθώς πάει μπροστά η Θυμία, η Υωτεινή βρίσκει 

την ευκαιρία να κατηγορήσει τη Θυμία ότι είναι ακάθαρτη με τις χειρονομίες που 

κάνει και με όσα λέει) Πίσενα, πίσενα, τεά έχ ’ και άντραν πρόεδρον. 
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ΘΤΜΙΑ: Ατώρα ησύχασεν ολίγον. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Γι ας τερώ το κατεπούλι σ’. Σίναν ομάζ’; 

ΘΤΜΙΑ: (Σην ώρα που κοιτάζει το μωρό, η Θυμία βρίσκει την ευκαιρία να 

περιπαίξει τη Υωτεινή και λέει στους θεατές) Ας τερούμε η ποσ πογάζαινα 

(μιζαβίραινα) ντο εύκαιρα θα ιτουρεύ’ και λέει. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Ούχι, Θύμια, αΐκον μαύρον μωρόν πα (γ)ίνεται; Αέτσ’ να ομοίασεν 

τον ασκεμόχτιστον τον κύρ’ν ατ’. 

ΘΤΜΙΑ: Κ’ εσύ η χιλέμορφος, η τσ απουτόχτιστος. ’Κι τερείς τα κατσία σ’ τα 

τσ αρούχ α και τα κοπάλα  τα ποδάρα σ’. Ας εμέν κι άλλο τρανέσσα είσαι και σο 

ψαλάφεμαν ακομάν κανείς ’κ’ έρθεν, κι άμον τ’ ομάζ’, ούτε θα έρται. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Εσύ έντρισες κ’ εχ όχρεψες ατα. Άμον τ’ εσόν την παντρίαν ό,τι ώραν 

εθέλνα εποίνα. 

ΘΤΜΙΑ: Η κάτα σο γάλαν ’κ’ έφτανεν κ’ εκλώστεν είπεν «Σάγκαλακ’, οσήμερον 

Παρασ κευή έν’, ’κι μαντζιρίζ’νε». Αχά, ατώρα, και τ’ αβουτεινές τη ταγκαλάκαινας 

τα τρανά τα λόγια. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: (Σην ερεθίζει περισσότερο με τα λόγια που λέγει) Πλέκ’σον, 

πλέκ’σον ορτάρα για το μαϊμούνι σ’ και πολλά μη λαλείς. 

ΘΤΜΙΑ: Έξ’, έξ’ απαδαπέσ’(τη σπρώχνει προς τα έξω) αγλήγορα, αφορισμένον 

πετλαμά (νερασίαν). Σα ποδάρα σ’ να γαγγρούνταν κι άλλο αδαπέσ’ να μη πατείς. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: έρεψον τα ξερόχ ερα σ’, αφορισμόντσα πίσενα. Να μη λέμε κάτ’ 

για το κατεπούλι σ’. 

ΘΤΜΙΑ: Γι ας παίρω έναν κοπάλ’ και δίγ’ ατο σο κιφάλι σ’ (Κάνει πως ψάχνει να 

βρει κοπάλ’). 

ΥΨΣΕΙΝΗ: (τους θεατές) Εποίκα τεν και κάθεται απάν’ σ’ εφτά καρφία. 

ΘΤΜΙΑ: Ο Θόδωρον έξερεν και ’κ’ επέρε σε, έξερεν το κολοβόν οφίδ’ είσαι, 

λασούρα τη χωρί’. 

ΥΨΣΕΙΝΗ: Επέρεν εσέν την παντέμορφον και εχρυσώθεν. 

ΘΤΜΙΑ: Άμον πολλά ύλαξες (Ση σπρώχνει και την βγάζει έξω). Δέβα,ατώρα, και 

ύλαξον σ’ άλλο πόρταν (Μονολογεί) Η λάλα πα η Υωτεινή θα λέει για τ’ εμόν το 

πουλόπον (Παίρνει το μωρό στην αγκαλιά της και λέει) Σο σ οχράτ’ πού είδεν 

αΐκον έμορφον μωρόν; Σσα το πουλί μ’, τσα, τσα το πουλόπο μ’ (Σο βάζει στην 

κούνια και το κουνάει, ώσπου ν’ αποκοιμηθεί) Η καταμάγια, άτùαπαν ατώρα, πού 

υλάζ’; (ε λίγο ακούει τη φωνή του Λευτέρη) 

ΛΕΤΣΕΡΣ: (Υωνάζει δυνατά από έξω) Κ ύ ρ ιε  π ρ ό ε δ ρ ε; 

ΘΤΜΙΑ: Ντο άγρεν λαλίαν έν’ αβούτο. Άτùαπαν ποίος έν’; 
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ΛΕΤΣΕΡΣ: (Ειρωνικά) Λαλίαν πα ’κι δι’ ο κύριον πρόεδρον. Υαίνεται πολλά 

ετράνυνεν η δουλεία ’τ’ και πολλά επέρεν ατ’ απάν’ ατ’. Κύριε πρόεδρε, εσέν 

κουίζω, ’κι ακούς; 

ΘΤΜΙΑ: Ποίος είσαι; Έλα απέσ’. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: (Μπαίνει με την τσάπα στον ώμο) Πού έν’ ατός τ’ εσόν ο 

προκομμένον; (Ειρωνικά) Ο πρόεδρον ας λέμε. 

ΘΤΜΙΑ: Ντο έεις, εσύ ο άνθρωπον, και καλατσεύ’ς αέτσ’ με το τοπούζ’; 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Πού έν’, είπα σε, να δίγ’ ατον έναν μετ’ αβούτο το τσακέλ’(την 

τσ άπαν) και σκίζω το κιφάλ’ν ατ’; 

ΘΤΜΙΑ: (Ειρωνικά) Λεύτερ’, άμον χαμένα έεις ατα. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Φαμένα ο άντρας-ι-σ’ έχ’ ατα. 

ΘΤΜΙΑ: Μη τσαΐεις, θα εγνεφίεις το μωρόν. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Η γαϊλά μ’ το μωρός έν’. 

ΘΤΜΙΑ: Είχαμ’ την λάλαν την Υωτεινήν, ατώρα έχουμ’ και τον Λευτέρ’. Για πέει 

με, ντο έεις εσύ ο άνθρωπον; 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Ντο θελτς να έχω; Ο κομμενόχρονον ο άντρας – ι - σ’, ο πρόεδρον 

ας λέμε.... 

ΘΤΜΙΑ: Ντο είπες, αφορισμένε γαβρανοκέφαλε, κομμενόχρονος εσύ να είσαι, 

που εχάσες ατα και ’κι ηξέρτς ντο λες. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Ο άντρας – ι - σ’, εποίκε με ο Γαρά Κοσμάς κ’ εψήφ’σα τον πα, 

ακομάν πρόεδρος ’κ’ έντον και ευτάει ήνταν θέλ’, κανάν ’κι λογαρά ζ’. 

ΘΤΜΙΑ: Ντο εποίκεν και κανάν ’κι λογαρά ζ’; 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Άλλο ντο εθέλνες να εποίνεν; Επήεν, ο έξυπνον, και έκοψεν την 

νύχταν ας σο χάρχ’ το νερόν και ’κ’ εφέκε με να ποτίζω την παχτσά μ’. 

ΘΤΜΙΑ: Λεύτερ’, είσαι σα καλά σ’; 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Εγώ καλά είμαι, ο άντρας – ι - σ’, ο πρόεδρον ας λέμε, ’κ’ έν’ σα 

καλά τ’. 

ΘΤΜΙΑ: Να δοξάεις το θεόν, που ο Θόδωρον ’κ’ ευρέθεν αδακά. Ντο θα 

(γ)ίνουσον εγώ πα ’κι ηξέρω. 

 

Λεξιλόγιο  

εχπάραξες με= με τρόμαξες (ρ. αχπαράζω). και ντο έχ ’= και τι έχει (από τι 

υποφέρει). ιλα κί= οπωσδήποτε. γιάμ’ έν’ βαραμέντσα= μήπως είναι σε 

ενδιαφέρουσα; να λελεύω= να χαρώ. τσ απουτόχτιστος= φτιαγμένος με κουρέλια. 

κατσία= μούτρα. κοπάλα= χοντρά. ψαλάφεμαν= ζήτηση για γάμο. άμον ντ’ 

ομά ζ= όπως μοιάζει, όπως φαίνεται (ρ. ομά ζω). κάτα = γάτα. εκλώστεν είπεν= 
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γύρισε και είπε (ρ. κλώθω – λέγω). έντρισες= παντρεύτηκες (ρ. αντρίζω). 

εσόχρεψες ατα= τα κατάφερες (ρ. σ οχρεύω). ταγκαλάκ’= βλάκα. ’κι 

μαντζιρίζ’νε= νηστεύουν (ρ. μαντζιρίζω). αχά= να. αβουτεινές= αυτηνής. 

ορτάρα = κάλτσες. έξ’ έξ’ απαδακέσ’= έξω έξω από εδώ μέσα. πετλα μά = 

σίχαμα. ξερόχερα= ξερά χέρια, κουλά. πίσενα= βρομιάρα. κατεπούλ’= γατάκι. 

λασούρα= σοκακτσού. ύλαξες= γάβγισες (ρ. υλάζω). δέβα= πήγαινε (ρ. 

δα βαίνω). λάλα= τρελή. πουλόπο μ’= πουλάκι μου. σ οχράτ’= τιποτένια. 

καταμάγια= φουρνόπανο, μεταφ. βρομιάρα, ακάθαρτη. άτùαπαν= άραγες. 

κουΐζω= φωνάζω. τσακέλ’= αξίνα. μη τσαΐεις= μη φωνάζεις (ρ. τσαΐζω). γαϊλά= 

ανάγκη. θα εγνεφίεις= θα ξυπνήσεις (ρ. εγνεφίζω). γαβρανοκέφαλε= 

χοντροκέφα;λε. ήντα ν= ό,τι. χάρχ’= αυλάκι για πότισμα. αδακά= εδώ κοντά.  

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

Κλίση του ρήματος απλώνω 

Ενεργητική Υωνή 

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

απλώνω έπλωνα έπλωσα  

απλώντς έπλωνες έπλωσες άπλωσον 

απλών’(ει) έπλωνεν έπλωσεν  

απλώνουμε έπλωναμε έπλωσαμε  

απλώνετετε έπλωνετε έπλωσετε απλώστε 

απλώννε έπλωναν έπλωσαν  

Μέση Υωνή 

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

απλούμαι επλούμ’νε επλώθα  

απλούσαι επλούσ’νε επλώθες απλού 

απλούται επλούτον (σον) επλώθεν  

απλούμες επλούμ’νες επλώθαμε  

απλούστουν επλούστουν επλώθετε απλωθέστε 

απλούνταν επλούσαν επλώθαν  

 

Σραγωδία: Έπλωσα να παίρω έναν, εχολάστεν η Λεμόνα. 

Θέτρ. –Παναΐλα: Γιώρικα, μετ’ εμόν την ευχήν, πίασον απάν’ ατ’ και ντως 

άπλωσον ατον κα’ άμον ζου κοιλίαν. 
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ΣΙΑ Α’ Ο ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ 

Σο χατίρ’ 
Σου Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου 

Ο Γούλης τη μουχτάρ’, το λαλαχ άρ το παιδίν, ετράνυνεν κι 

εγέντον γοτζά χιαρίφ’ς, ποϊλής.  σο σουφάτ’ πα ζεμίαν κ’ 

είχεν. λ’ ς σο χωρίον ελογαρίαζαν ατον (μουχτάρ’ παιδίν 

ταϊμά) κι όλ’ ετέρναν ς σο κατσίν ατ’. Σο χατίρ’ν ατ’ τρανόν κι 

ούνταν εθέλνεν οι χωρέτ’ εποίναν α’ «Γούλη, άλλος να έτον κι 
α’ εποίνα το, άμα ασ’ σ’ εσόν το χατίρ’ θα ευτάγ’ α’». Ο Γούλης 
ετατανεύτεν και κάτ’ να εθέλνεν να εποίνεν, μίαν εκλώσκουτον κι έλεγεν σην κιαντίν 

ατ’ «Σο χατίρι μ’ τρανόν έν’, ατό πα θα ίνεται». 

λα καλά, άμα ο Γούλης πόι μανάχον εδέκεν, τ’ αχούλ’ν ατ’ επέμ’νεν μωρί’ 

αχούλ’. Εγροίκα, γοτσά παιδάς, άσουλα ς σην ηλικίαν να τερεί ολό’ερα τη χώρας 

τα κορίτσ α και ατός άμον ολόϊος αβανάκ’ς απαγκέσ’ γαισ λαεύ’, ξάι επεκέσ’ κ’ 

έρται. 
Ατό εποίκαν α’ λόγον οι συγγενοί ατ’ και επεφάσισαν να γυναικίζ’ν ατον. Ασ’ 

σα κορίτσα τη χωρί’ εχώρτσαν την Κεράσαν, τ’ εφτωχού τη Θέφονος την 

θεγατέραν. 

Ο μουχτάρτς και ο Θέφον εδέκαν τον λόγον. Κανείς ατουν κ’ ερώτεσεν την 

καημέντσαν την Κεράσαν, π’ είχ εν έναν τσ ούλχον σεβτάν για τον λυριτζ ήν τον 

Μήτον και ς σην κανείναν κ’ επιλτίρεψεν α’ ούσαμ’ ατώρα. Ατείν’ οι δύος 

μανάχον έξεραν τ’ ανάμεσα. Αρ’, εσώστεψαν τα ημέρας και έναν Κερεκήν ο 
Γούλης και η Κεράσα εγένταν αντρόγυνον. 

ντες όλα εσέβαν ς σο τιζάν, εξόν ασ’ σο χούι τη Γούλη, π’ επέμ’νεν 

αδάφορος για τ’ εκείν’ τα δουλείας ντο είν’ ακαγκάτα  για τ’ έναν νέγαμον ζευγάρ’. 

 ση Γούλη τ’ αλών’ να βρέχ ’ και να  χονίζ’. Άντζ α να λάσ κεται και να γαπαρεύ’ 

ντ’ έν’ τη μουχτάρ’ ο γιον και ντ’ εγυναίκ’σεν αδά ς σα σουμά με τ’ έναν έμορφον 

κορτσόπον. Ασ’ άλλο τη μερέαν η Κεράσα εφουρφουτουρίασεν και τη κάκου 
αναμέν’. 

Μετ’ ατά και μετ’ ατά τα ημέρας κυλίγουν και η Κεράσα γάλα  γάλα  ερχίνεσεν να 

δίει ωτίν ς σα σ υρίγματα και τα σεβνταλία τα τραγωδίας ντο σύρ’ α τεν από 

μακρά, παράχτρα ο Μήτον με το καμένον την καρδίαν. 

Η Κεράσα όσον ντ’ εποίεν και κι άλλο σούχα επαίρνεν το τσουχαβέλ’ ς σο χ έρ’ 

και βίρα έβγαινεν απάν’ ς σο ρδανίν, τεΐ να σπογγίζ’ ατο, με τ’ ομούτ’ να ελέπ’ 

αρπαχτά τον Μήτον, τάχ’ ακεί ς σ’ εκεινέτερον το ρδανίν. 

Άμα τη χώρας τα παιδία παλαλοί ’κ’ είν’. Εγροίκ’σαν τα κιτίσ α τουν και μίαν και 

δεύτερον εχαπαρίασαν τον Γούλην, να τερεί έμπρα  τ’ και να συμμορφών’ την 

γαρήν ατ’. 
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Αέτσ’ πα ερχίνεσαν τα τσαγκλασέματα ανάμεσα ς σ’ αντρόγυνον. 

-Νε, κουτσή ’κ’ εντρέπεσαι; Εγώ τη μουχτάρ’ ο γιον, μετ’ ατόσον χατίρ’ ς σον 

κόσμον, να επεκατήβα ς σ’ εσέν’, τη Θέφονος την θεγατέραν΄, και εσύ να ευτάς με 

πατσ αρόζ’ ς σο χωρίον! 

-Ντο να λέγω σε ατώρα; Ας έχ ’ το κρίμα μ’ ο τατά μ’. Εφτωχέσσα εγώ, στόμαν θα 

έχω και λαλίαν γιόχ. Σ’ εσά πολλά είν’ να λέγω, άμα κ’ επορώ. 

-Αλπά, χωρίς εμέν’ τσι θα εκλώσκουτον ετέρνε σε; Ο Μήτον πα ασ’ σ’ εμόν το 

χατίρ’ εδέκε σε κατσίν. 

Η Κεράσα άντζα ενούντζεν: «Σε αρ’ατώρα σπάντς για κι σπάντς;» 

 
Λεξιλόγιο  

λαλαχάρ’= χαϊδεμένο. μουχτάρτς= πρόεδρος κοινότητας. γοτζ ά χιαρίφ’ς= 

μεγάλος άνδρας. ποϊλής= αυτός που έχει ψηλό ανάστημα. σουφάτ’= πρόσωπο. 

τα ϊμά= όσο να είναι. κατσίν= πρόσωπο. όνταν= ό, τι. ετατανεύτεν= καλόμαθε 

(ρ. τατανεύω, μέσ. τατανεύκουμαι). αχούλ’= μυαλό. σην κιαντίν ατ’= στον εαυτό 
του. ατό πα θα γίνεται= και αυτό θα γίνει. εγροίκα= φαντάσου (ρ. εγροικώ). 
άσουλα= ώριμα. άμον ολόϊος= σαν μονοκόμματος, αλύγιστος. αβανάκ’ς= 

ανήμπορος. απαγκέσ’ γαϊσ λαεύ’= αεροκοπανά (ρ. γαϊσλαεύω). ξάι επεκέσ’ κ’ 

έρται= δεν δίνει σημασία (ρ. έρχουμαι). τσούλχον σεβντάν= κλούβιο 

(πλατωνικό) έρωτα. επιλτίρεψαν= κοινολόγησαν. ούσαμ’= μέχρι, ίσαμε. 
εσώστεψαν= συμπληρώθηκαν (ρ. σωστεύω). τ’ ανάμεσα= την υπόθεση. άμον 

εσέβαν σο τιζά ν= σαν να μπήκαν στη σειρά. ντο είν’ ακαγκάτα= που είναι 

απαραίτητα. να  βρέχ ’ και να  χονίζ’= ούτε βρέχει ούτε χιονίζει, δηλ. δείχνει 

αδιαφορία. άντζ α να λάσ κεται και να γαπαρεύ’= μόνο να περιφέρεται άεργος και 

να περηφανεύεται (ρ. λάσκουμαι, γαπαρεύω). εφουρφουτουρίασεν= ανησύχησε 

(ρ. φουρφουτουρώ). να δί(ει) ωτίν= να ακούσει (ρ. δίγω). σ υρίγματα= 

σφυρίγματα. σεβνταλία= ερωτικά. ντο σύρ’ α τεν= που της απευθύνει (ρ. σύρω). 

παράχτρα= ξέμακρα. κι άλλο σούχα= πιο πυκνά. το τσουχαβέλ’= μεγάλη 

σκούπα από κλαδιά θάμνων. βίρα= συνέχεια, κάθε τόσο.  

έβγαινεν απάν’ ς σο ρδανίν= ανέβαινε πάνω στην στέγη (ρ. εβγαίνω). τεΐ να 

σπογγίζ’= τάχα να σκουπίσει. με τ’ ομούτ’= με την ελπίδα. αρπαχτά= φευγαλέα, 
γρήγορα. τάχ’ ακεί= μέχρις εκεί. τη χώρας τα παιδία= τα παιδιά του χωριού. 

εγροίκ’σαν τα κιτίσ α  τουν= κατάλαβαν τα καμώματά τους (ρ. εγροικώ). 

εχαπαρίασαν= ενημέρωσαν (ρ. χαπαράζω). να τερεί έμπρα  τ’= να προσέχει (ρ. 

τερώ). τα τσ αγκλασέματα= καβγάδες. να επεκατήβα σ’ εσέν= να ξέπεσα σε σένα 

(ρ. αποκατηβαίνω). πατσαρόζ’= ρεζίλι. αλπά= βέβαια. ο τα τά  μ’= ο πατέρας 

μου. εδέκε σε κατσίν= σε πρόσεξε (ρ. δίγω). σπάντς= σκας (ρ. σπα΄νω). 
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Αγαπώ σε 
Γράφει η Αϊσέ Σουρσούν (Åιονάρα) 

 Αϊσέ Σουρσούν (Φονάρα, άμα ντο 

χ ονάρα!) γεννήθηκε στον Πόντο, στην 

Çaykara, στην περιοχή του ποταμού 

φη και κατοικεί στην Αθήνα. Σα 

κείμενά της γλαφυρά, οι σκέψεις και οι απόψεις της 

διάφανες σαν τα γάργαρα νερά των ποταμών της 

αλησμόνητης πατρίδας, η ματιά της οξυδερκής, 

σκίζει τη θολή γραμμή των οριζόντων, 

αγκαλιάζοντας με λατρεία τον επίγειο παράδεισο της ψυχής μας, τον Πόντο, και 

όλα όσα τον συναποτελούν. Να είναι πάντα καλά και να μας χαρίζει τα πανέμορφα 

κειμενάκια της που αποπνέουν τη δροσιά και τη φρεσκάδα των παρχαριών της 

οροσειράς του Παρυάδρη. 

Επιθυμία των ανθρώπων της «Ποντιακής Εστίας» είναι να δημοσιεύονται σε 

κάθε τεύχος της κείμενα στο ιδίωμα του φη, όπως αυτό μιλιέται σήμερα. Για να 

υπάρχει, έστω, η ελάχιστη αυτή καταγραφή για τον μελλοντικό ερευνητή της 

διαλέκτου διαχρονικά. Η διαδικασία μεταγραφής των κειμένων είναι εξαιρετικά 

επίπονη, αφού αυτά είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. τη συνέχεια, και 

αφού μεταγράφονται στο ελληνικό αλφάβητο, γίνεται η επιμέλειά τους, 

τηλεφωνικά, λέξη λέξη. 

Η γνωριμία με την κα Αϊσ έ Σουρσούν έγινε διαδικτυακά, ενώ ευχάριστη 

έκπληξη αποτέλεσε η συνάντησή μας τον περασμένο Δεκαπενταύγουστο, στο όρος 

Μελά, στον Πόντο, στη λειτουργία την οποία τέλεσε η Αυτού Θειοτάτη 

Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.  

Σο σημερινό κείμενό της αποτελεί ύμνο στην αγάπη για τη μάνα αλλά 

ταυτόχρονα και ύμνο στην ποντιακή διάλεκτο, την οποία στο τέλος αποκαλεί 

τρυφερά «μάνα γλώσσα». Γιατί η γλώσσα κατά πρώτον αποτελεί εργαλείο σκέψης 

(νόηση - διάνοια) και κατά δεύτερον εργαλείο επικοινωνίας (γλώσσα - λόγος). 

υναποτελεί το είναι μας, την ύπαρξή μας, τη μνήμη μας, την Πατρίδα μας. Είναι 

πλέον ή βέβαιον πως αν απολεσθεί η διάλεκτός μας, ο Πόντος της καρδιάς και της 

ψυχής μας δεν θα είναι πια ο ίδιος. Θα είναι σαν να τον έχουμε απεμπολήσει 

οριστικά από τη σκέψη μας, σαν να έχουμε εξοβελίσει από τη μνήμη μας «τα Ιερά 

και τα σια της Πατρίδας». Μιζέρια τότε θα αποπνέουμε και τριτοκοσμικό 

επαρχιωτισμό. 

Η χρήση και η μελέτη αυθεντικών κειμένων της ποντιακής, προσφέρει στους 

αθεράπευτους νοσταλγούς της μοναδική ευκαιρία αναβάπτισης στην «κολυμβήθρα 
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του ιλωάμ» της παράδοσής μας. Η εντρύφηση σε αυτά αποτελεί κοινωνία από τα 

νάματα των πηγών της ιστορικής μας μνήμης και μέθεξη. Η περιήγησή τους 

προσδίδει άφατη χαρά και ικανοποίηση, ζείδωρη πνοή και γιατρικό στον 

αβάσταχτο πόνο της προσφυγιάς, στον ίμερο της αλησμόνητης Πατρίδας. 

άμπως ένα ελαφρό αεράκι με μυρωδιές από τα παρχάρια του Πόντου να 

ξεχύνεται στη Μαύρη Θάλασσα και από τον Ελλήσποντο να περνά στο Αιγαίο και 

φτάνοντας στα μέρη μας να χαϊδεύει απαλά τα αυτιά και την ψυχή μας και τότε 

«...για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας σα 

μουσική τη νύχτα μακρινή…»1. 

τάθης Σαξίδης 

 

Αγαπώ σε 

Ούλα απ’ εσένα έμαθα ’τα ε, μάνα μ’! 

Ούλα όσον εξέρω… Ούλα ντο λέγω κ αι ντ’ ευτάγω. 

Με τ’ ατα ντ’ εμάθισες με λαλώ, γελώ, συντυχαίνω, τραγωδώ και αγαπώ.  

Έκουγα να λες με άντα έμουν μικρέσσα: «Πουλόπο μ’, καρδόπο μ’, ομματόπο μ’, 

_όπο μ’, μικρό αρνόπο μ’, κορτσόπο μ’, θαγατέρα μ’, παιδόπο μ’, τζοβόπο μ’, 

εγάπη μ’», και άλλα πολλά. 

Αέτσ’ ερθάφα. Άμα όλον πλέο το λόγο «αγαπώ σε» εθέλενα ν’ έκουγα. Ακόμα 

θέλω ν’ ακούγ’ α’: «αγαπώ σε». 

Όσταρο απ’ εσένα, εγώ πα έμαθα να αγαπώ κ αι να λέγω το λόγο «αγαπώ σε» τ’ς 

άλλτς που ’πεδέξουν και εμπαίνουν απέσ’ σην καρδία μ’.  

Ντ’ όμορφο έν’ ο λόγος «αγαπώ σε», όσον το λες α’ χαρεντερίζ’ κ αι όσον 

μοιράζεις α’ ’πιφανείν σ’ αθρέπου την καρδίαν απέσ’.  

Ντ’ όμορφο έν’ να ακούει α’ κανείς.  

Ντ’ όμορφο έν’ ατό του λόγου το αίσθημαν άντα εμπαίν’ ασ’ σο ωτί’ σ’ απέσ’ και 

κατηβαίν’ ως την καρδία σ’ και όμον δοξάρ’ κρούει απέσ’ ση _ή σ’ τα κόρδας. 

ντα ακούει α’ κανείς τεντελίζουν τα γόνατα ’τ’, γελά όμον παλαλός, γελούν κ αι 

αστράφτουν τ’ ομματοπούλα  ’τ’ τ’ απέσ’, κρούει η κάρδια τ’ όμον ταβούλ’. 

«Αγαπώ σε!» 

Αγαπώ σε ε, μάνα μ’, με τα λόγια κ αι με τον τρόπο ντ’ εμάθισες με.  

Ούλα ντ’ εμάθισές με τα λόγια, εγώ πα εμάθισά ’τα να αγαπούν εσέν, εμέν κ αι 

ούλους. 

                                                           
1 Κ. Καβάφης, Υωνές, Άπαντα Ποιητικά, εκδ. ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, 1990. 
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Ν’ αγαπούν και να γράφουν όλον τ’ όμορφο το ποίημαν ντο ουκ  εγράφτεν καμία 

για τ’ εσέν και για τη γλώσσα σ’ ντ’ εμάθισές με.  

Για να μαθάνουν εσέν και τη γλώσσα σ’ ούλα τα φυτρούκας σ’, τα γαρδέλα  σ’. 

Ούλα τα ρουμόγλωσσα τα παιδία σ’ και τα πατσ ήδες σ’. 

Για τ’ ατό αγαπώ σε, «ε, μάνα μ’ γλώσσα μ’!» όμον το αγαπώ τη μάνα μ’…  

Λεξιλόγιο 

συντυχαίνω= συνομιλώ, συνδιαλέγομαι. άντα= όταν. έμουν= ήμουν. _όπο μ’= 

ψυχούλα μου. τζοβόπο μ’= πελεκουδάκι μου (υποκ. του τζόβιν= απόκομμα 

ξύλου, πελεκούδι). ερθάφα= ανατράφηκα. ’πεδέξουν= κατορθώνουν (είναι 

επιδέξιοι). απέσ’= μέσα. χαρεντερίζ’= χαροποιεί (ρ. χαρεντερίζω). ’πιφανείν= 

φωτίζει (ρ. επιφαίνομαι). σ’ αθρέπου= στου ανθρώπου. τ’ ομματοπούλα  ’τ’ τ’ 

απέσ’= οι κόρες των ματιών. όμον= σαν (άμον). ωτί’= αυτί. τα κόρδας= οι 

χορδές. τεντελίζουν= τρέμουν (ρ. τεντελίζω). τα φυτρούκας σ’= τα βλαστάρια 

σου. τα γαρδέλα  σ’= τα παιδάκια σου. ρουμόγλωσσα= αυτά που μιλούν τα 

ρωμέικα. πατσήδες= οι κόρες, τα κορίτσια. 

 

 

 
Ατός κι άλλο ζαντός έν’ ας εμέν’ 

 

 Σσοφούλα τη Πουρούσ ονος έπέρεν κ’ επήεν την μάναν ατ’ς την 

Πελαγίαν σον διατρόν τον Γιωρίκαν τον Σσαραμπουλίδην. Καλά καλά 
’κ’ εσέβαν σο διατρείον κι αχά ένας τρανέσσα μύια ερχίνεσεν να πετά 

εκεί ολόερα. 
Ο διατρόν εξέγκεν έναν άγρεν λαλίαν, εφέκεν την άρρωστον κ’ ερούξεν οπίσ’ ας 

σην μύιαν.·Η Πελαγία εχπαράεν. Αμάν είπεν την θαγατέραν ατ’ς: 

-Νέκουτση, σούκ’ αγλήγορα ας δα βαίνουμε πλαν. Ατός ο δια τρόν κι άλλο 

παλαλός έν’ ας εμέν’. 
 
Λεξιλόγιο 

Σσ οφούλα= οφούλα. πουρούσ ος= κατσούφης. ’κ’ εσέβαν= δεν μπήκαν 

(εσέβαν = αόρ. του ρ. εμπαίνω = από το αρχ. Ρ. εμβαίνω). κι αχά= και να. 
εφέκεν= άφησε (εφέκεν= αόρ του ρ. αφήνω).  
ερούξεν οπίσ’= έτρεξε πίσω. (ερούξεν= αόρ. του ρ.·ροΐζω, ρούζω). εξέγκεν= 
έβγαλε (εξέγκεν= αόρ. του ρ. εβγάλλω. εχπαράεν= τρόμαξε (εχπαράεν= 

παθητ. αόρ. του ρ. αχπαράζω - αχπαράουμαι). αμάν= αμέσως. νέκουτση= καλέ 

συ. σούκ’= σήκω (προστακτ.·του ρ. σηκώνω, σ’κώνω). ας δα βαίνουμε πλαν = ας 

φύγουμε. ατός= αυτός. κι άλλο παλαλός έν’ ας εμέν’= πιο τρελός είναι από μένα.  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 

έρρα – Η ψυχή του Πόντου 

Σου Γιάννη Καλπούζου 

Εκδόσεις Χυχογιός 

να από τα ωραιότερα βιβλία που διάβασα τα τελευταία χρόνια – και 

είναι πολλά αυτά που διαβάζω κάθε χρόνο – είναι το «έρρα – Η ψυχή 

του Πόντου» του Γιάννη Καλπούζου από τις εκδόσεις Χυχογιός. Μου 

άρεσε πάρα πολύ, το «ρούφηξα» μέσα σε ένα αββατοκύριακο. Και μου άρεσε 

πάρα πολύ γιατί ο συγγραφέας καταπιάνεται με δύο θέματα που με συγκινούν 

ιδιαίτερα. Σον έρωτα, αρχή και κινητήριο δύναμη της ζωής, και τον Πόντο, την 

αλησμόνητη και λατρευτή πατρίδα των προγόνων μου, τον Πόντο της καρδιάς και 

της ψυχής μου.  

Και τα δύο τα κάνει με περισσή τέχνη και μαεστρία ο Γιάννης Καλπούζος, 

δόκιμος συγγραφέας της νέας γενιάς, που ομολογώντας τα κρίματά μου, μέχρι 

πρότινος δεν γνώριζα. Αναπλάθει αριστοτεχνικά τον ιστορικό καμβά του Πόντου 

μέχρι την Γενοκτονία και την ανταλλαγή των πληθυσμών, τη δράση των Ελλήνων 

και των σύνοικων λαών, τις σχέσεις μεταξύ των φυλών, τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις, την πυροδότηση του εθνικισμού από τους Νεότουρκους και τους 

Κεμαλικούς, τον φόβο, την ανασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών από τη 

γενικευμένη μισαλλοδοξία του μουσουλμανικού στοιχείου, τα δεινοπαθήματα των 

Ελλήνων και Αρμενίων στον Πόντο, την καθημερινότητα, τις σταλινικές διώξεις 

και τις εκτοπίσεις των προγόνων μας στις στέπες του Καζαχστάν και στις εξορίες 

της ιβηρίας. Και όλα αυτά με στοιχεία ιστορικά, τεκμηριωμένα στην παραμικρή 

τους λεπτομέρεια. Ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, ονόματα περιοχών, ακόμη και 

οδών, εμφανίζονται στη μυθοπλασία, φυσιολογικά, «ομαλώ τω τρόπω», στο σωστό 

χρόνο, στη σωστή χρονολογική σειρά, στην πραγματική τους θέση. Ο Γιάννης 

Καλπούζος, έχω όχι μόνον την αίσθηση μα και την βεβαιότητα, πως διάβασε όσο 

πολύ λίγοι την περί Πόντου βιβλιογραφία, για να μας παρουσιάσει τμήματά της, 

«μυθιστορηματικώ τρόπω». Με απλότητα και φυσικότητα, δίχως φκιασίδια και 

υπερβολές, απόλυτα συνταιριασμένα - ίδιον δεινού τεχνίτη της μυθοπλασίας - στον 

ρουν της τεκμηριωμένης ιστορίας παρεμβάλει τη δράση των ηρώων του.  

Φαρακτηριστικά να αναφέρουμε κάποιες λεπτομερείς αναφορές όπως για τον 

δάσκαλο από το Λυκάστ’, τον πύρο Παπαδόπουλο, παππού από τη μητέρα του, 

την αείμνηστη κυρά Γαλήνη, του εκλεκτού φίλου και Γυμνασιάρχη στο Περιστέρι, 

του τέλιου του Γκαλά. Ο πύρος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που έδωσε 

καταφύγιο και τροφή στον Καπετάν Ευκλείδη Κουρτίδη και τους εναπομείναντες 

λιγοστούς ανταίους αντάρτες του (βλ. Κωνσταντίνου Κουρτίδη, Ημερολόγιο της 

Έ 
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Δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της άντας 1916 - 1924, εκδόσεις αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 197 - 199). τον ηρωικό αυτό δάσκαλο 

κατέφυγε και ήρωας του Καλπούζου, ο Γαληνός Υιλονίδης, και στην περιοχή 

αυτή χόρεψαν την έρρα, πάνω στα δώματα, τις επίπεδες χωμάτινες στέγες των 

σπιτιών, που καθώς ήταν χτισμένα κολλητά το ένα πλάι στο άλλο δημιουργούσαν 

επίπεδους χώρους για χορό. 

Επίσης η αναφορά στον δάσκαλο Αντώνη Παπαδόπουλο, τον έμμισθο 

γραμματέα της Εθνικής Ένωσης και του μητροπολίτη Φρύσανθου, από το 

Φορτοκόπι της Ματσούκας (βλ. 

Αντώνιος π΄ Φαρ. Παπαδόπουλος, 

Διδάσκαλος του Πόντου 1883 – 

1977, εκδόσεις Ενωμένη 

Ρωμηοσύνη, Θεσσαλονίκη 2016), 

ή την αναφορά «ε σακάτεψαν, ρε 

Κριτόδημε! Πήγαινε στον 

Μανωλάκη Παρρησίου, στο 

Ουζούν σοκάκι. Ο καλύτερος 

οδοντογιατρός! Θα σου κάμει 

γέφυρα, bridge work κατά τους 

Άγγλους. Μάλλον όχι, να σου 

βάλει βιδωτά τεχνητά δόντια. Σα 

βιδώνει στις ρίζες. Σα είδα σε έναν 

νεαρό πρόσφατα. Εξαιρετική 

δουλεία!», που τα στοιχεία της ο 

Γιάννης Καλπούζος τα αλίευσε 

από μια διαφήμιση στην 

εφημερίδα «Ο Υάρος της 

Ανατολής» των αδελφών εράση. 

Ή ακόμα την αναφορά στην παρουσία ομάδας ρώσων μπολσεβίκων – ανδρών και 

γυναικών - στο Μεϊντάνι της Σραπεζούντας που διακήρυτταν τις ιδέες τους. Σην 

ομάδα αυτή ο διαβόητος αρχηγός των τούρκων βαρκάρηδων της Σραπεζούντος 

Γιαγχιά Κιαγχιά ανέλαβε με το καΐκι του να μεταφέρει στις ρωσικές ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας. μως αντί να τους μεταφέρει τους λήστεψε και τους έπνιξε. 

Σα στοιχεία αυτά ο συγγραφέας τα βρήκε από τον Δημήτριο Υυλλίζη (Οι 

τελευταίες ημέρες της Σραπεζούντας 1918 – 1923, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 1987, σελ.37 - 38). Και τα στοιχεία «εκ της βιβλιογραφίας», όπως 

προαναφέραμε, πάμπολλα, εμείς σταχυολογήσαμε ελάχιστα.  
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ταν άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, είχα την υποψία πως ο συγγραφέας, 

προτού το γράψει, επισκέφτηκε και έμεινε για λίγες, έστω, ημέρες στην 

Σραπεζούντα και στην περιοχή του Πόντου, αφού η περιγραφή της πόλης, των 

κτιρίων, των οδών της, αλλά και των τοποθεσιών είναι πολύ ακριβής. ε 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του μου είπε πως πράγματι αυτό συνέβη. 

Επίσης, έχω την αίσθηση πως ο συγγραφέας πρέπει να στοχάστηκε επί αρκετές 

ώρες παρατηρώντας τον πίνακα του σημαντικότατου, ωστόσο αγνοημένου, 

εξαίρετου πόντιου ζωγράφου Βάλια εμερτζίδη (1911 – 1983) «Πυρρίχιος» ή 

διαφορετικά πως δύο καλλιτέχνες, υπηρετώντας ο ένας την χρωστική παλέτα και ο 

άλλος τη γραφίδα του λόγου, αναπαριστούν και μας μεταδίδουν με την ίδια 

ένταση τα ίδια συναισθήματα. 

Να παραθέσουμε όμως λίγα στοιχεία από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: 

«Ενόψει του εκτοπισμού των Αρμενίων απ’ την Σραπεζούντα τον Ιούνιο του 1915, 

ένα κορίτσι που μοιάζει να το ζωγράφισε ο ίδιος ο Θεός καταφεύγει στο σπίτι ενός 

αγνώστου. την Ορντού ένα άλλο κορίτσι εύπορης ελληνικής οικογένειας 

ετοιμάζεται για τον γάμο της και πασχίζει να οραματιστεί το μέλλον μ' έναν άντρα 

τον οποίο ελάχιστα γνωρίζει. 

»Ο χαρισματικός, θρήσκος και θεματοφύλακας των ηθών της εποχής Γαληνός 

Υιλονίδης διχάζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες δοκιμάζεται εμπρός στις ιδέες του 

έρχεται αντιμέτωπος με την αγριότητα και το μίσος συντρίβεται και θέτει ως 

στόχο ζωής να εκδικηθεί εκείνον που του προκάλεσε τον μέγα πόνο. 

»το παρασκήνιο της μυθοπλασίας ιχνογραφείται ο Πόντος μέχρι την ανταλλαγή 

των πληθυσμών η ομογενοποίηση των φυλών με συνδετικό κρίκο μα και άλλοθι τη 

θρησκεία·ο φόβος, η μισαλλοδοξία και ο εθνικισμός που ενσπείρουν οι 

Νεότουρκοι και στη συνέχεια οι Κεμαλιστές, η καθημερινή ζωή στα πρώτα 

χρόνια της οβιετικής Ένωσης, οι διώξεις των Ελλήνων επί τάλιν, τα 

στρατόπεδα εργασίας στη ιβηρία και οι στέπες του Καζακστάν με τους 

αφόρητους καύσωνες το καλοκαίρι και το σφοδρό ψύχος τον χειμώνα οι πόθοι, τα 

πάθη και τα δεινά των Ποντίων. 

»Κι όλα, μέσα από το πολυσχιδές ταξίδι που γράφει η ζωή και το ταξίδι που 

γράφεται για τη ζωή, να φαντάζουν φλόγες και κινήσεις του ποντιακού χορού 

σέρρα, του χορού της φωτιάς». 

Η συνέχεια στο συγκλονιστικό βιβλίο, που θα σας ενημερώσει και θα σας 

διαφωτίσει με τρόπο λογοτεχνικό για πτυχές της ιστορίας του ποντιακού 

ελληνισμού, θα σας συγκινήσει στο έπακρο και θα σας εντυπωσιάσει με το 

ευρηματικό του τέλος. 

τάθης Σαξίδης 
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ΠΟΝΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ 

+ π. Φαρίτων Φαραλαμπίδης, ο χαριτωμένος 
τις 10 Δεκεμβρίου 2015 αναχώρησε για την 

αιωνιότητα ο π. Φαρίτων Φαραλαμπίδης, εφημέριος 

ή προϊστάμενος στον Μητροπολιτικό Ναό 

Κοίμησης της Θεοτόκου Γιαννιτσών από το 1963 

μέχρι το θάνατό του. Η κηδεία του υπήρξε πάνδημη. 

Η διπλή σειρά των ιερέων, που έσπευσαν να λάβουν 

μέρος στην κηδεία του, έφθανε από τα σκαλοπάτια 

του ιερού μέχρι σχεδόν την εξώθυρα του μεγάλου 

Ναού. Η συμμετοχή τόσων κληρικών πρόδιδε πόσο 

συμπαθής ήταν ο εκλιπών μεταξύ των ιερέων της 

Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλας και Αλμωπίας. Ο λόγιος Μητροπολίτης Εδέσσης 

κ. Ιωήλ, που προεξήρχε της ακολουθίας, έπλεξε το εγκώμιο του τίμιου λευίτη. Η 

συγκίνηση του κόσμου ήταν έκδηλη. Σην έβλεπε κανείς στα βουρκωμένα μάτια 

του. Ήταν ένας αληθινός αποχωρισμός τέκνων από έναν γνήσιο πατέρα και 

ποιμένα. Η οδοντίατρος ταυρούλα Παπασταύρου είπε με συγκίνηση: «ήμερα 

έχομε μια χαρμολύπη. Λύπη που χάσαμε τον πνευματικό μας πατέρα. Φαρά, γιατί 

θα τον έχομε πρεσβευτή στον ουρανό».  

Ο π. Φαρίτων υπήρξε γόνος Ποντίων από το Ακ Νταγ Ματέν, που 

μετακόμισαν όμως από το ταυρίν. Σο ταυρίν ήταν μια από τις πλέον ιστορικές 

και πολύπαθες κωμοπόλεις της Φαλδίας στα δυτικά της Κρώμνης, πολλοί κάτοικοι 

της οποίας τον 17ο και 18ο αι. αναγκάστηκαν από τις αφόρητες πιέσεις που 

δέχθηκαν να κρύψουν την πίστη τους και να γίνουν κρυπτοχριστιανοί. Μέχρι τον 

ξεριζωμό είχε το ταυρίν 1000 περίπου οικογένειες Φριστιανών και 

Κρυπτοχριστιανών, 9 ιερούς ναούς και 24 παρεκκλήσια, που φανερώνουν την 

έντονη θρησκευτικότητα των κατοίκων της. Ο π. Φαρίτων κουβαλούσε πάνω του 

αυτή τη σταυριώτικη θρησκευτικότητα και ευλάβεια, για την οποία μια ενορίτισσα 

και πνευματική του κόρη, η Λεμόνα Βασιλειάδου,  είχε πει: «Ο π. Φαρίτων 

γεννήθηκε ιερέας».  

Σο φως του ήλιου αντίκρυσε ο π. Φαρίτων το 1934 στο χωριό Αιμιλιανός 

Γρεβενών, στο οποίο πρωτοεγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες γονείς του. Παιδί 

ακόμη μετακόμισε μαζί τους στον Άγιο Λουκά Πέλλας, όπου παρακολούθησε το 

δημοτικό σχολείο. Εκεί τον συνάντησε ο Μητροπολίτης Εδέσσης κυρός 

Διονύσιος, δίπλα στον πατέρα του, που διακονούσε ως ιεροψάλτης στο ναό, και 

πρότεινε να σπουδάσει με δικά του έξοδα τον χαριτωμένο Φαρίτωνα στην 

Εκκλησιαστική χολή της Αγ. Αναστασίας. Η καρδιά του Φαρίτωνα, που από 

πολύ μικρός ποθούσε διακαώς την ιεροσύνη, σκίρτησε από χαρά. Εγγράφεται στη 
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χολή, από την οποία αποφοιτά το 1956 με βαθμό άριστα. Σελειόφοιτος ακόμη 

γράφει ευγενικό γράμμα στον Μητροπολίτη του, που ενδιαφερόταν πολύ για τη 

χειροτονία άξιων κληρικών και τη κάλυψη όλων των εφημεριακών κενών της 

Μητροπόλεώς του, και του εκμυστηρεύεται την επιθυμία του να ιερωθεί. Σην ίδια 

χρονιά πετυχαίνει στη Θεολογική χολή Θεσσαλονίκης. Ο καλός ποιμενάρχης 

τήρησε την υπόσχεσή του και ανέλαβε εξ ιδίων όλα τα έξοδα.  

Ψς φοιτητής του ανατίθεται η κατήχηση σε τέσσερις Ενορίες της περιοχής 

Φαλκηδόνος, κοντά στη Θεσσαλονίκη, ενώ ως πτυχιούχο θεολόγο του αναθέτει ο 

Μητροπολίτης όλα τα κατηχητικά της Έδεσσας και τον διορίζει τακτικό 

ιεροκήρυκα.  

Σον Νοέμβριο του 1962 νυμφεύεται ο Φαρίτων την θεολόγο Παρθένα 

Αβραμίδου και στις 26 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους χειροτονείται διάκονος, ενώ 

την 1η Ιανουαρίου του 1963 πρεσβύτερος στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Γιαννιτσών, στον οποίο για περισσότερα από 40 χρόνια παραμένει 

προϊστάμενος, ενώ η συνολική υπηρεσία του στον Ναό αυτόν συμποσούται σε 53 

χρόνια. 

Η κρυπτοχριστιανική περιπέτεια πολλών κατοίκων του χωριού του στον Πόντο 

τον οδηγεί στην απόφαση να μη κρύβει την ορθόδοξη πίστη του, αλλά να τη 

διακηρύττει στεντόρεια  «εν λόγοις και έργοις». τα γεμάτα ορθόδοξη ευσέβεια 

κηρύγματά του διέκρινε κανείς το αληθινό δόσιμό του στην υπόθεση του 

Ευαγγελίου. χι μόνο ο ίδιος μιλούσε, αλλά «αγγάρευε» στο κήρυγμα και όποιον 

πίστευε ότι μπορεί να κηρύττει. Η αγάπη του για τον ευαγγελισμό ψυχών δεν 

περιοριζόταν μόνο στην ενορία του, αλλά έφτανε και στην μακρινή Αφρική και σε 

άλλες ηπείρους. Ενίσχυε ποικιλοτρόπως την ορθόδοξη εξωτερική ιεραποστολή. 

Η Ενορία του λειτουργούσε υποδειγματικά. Σο παράδειγμά του προσελκύει 

κοντά του πολλούς και άξιους συνεργάτες και συνεργάτισσες. Λειτουργούν 

διάφορα τμήματα κατηχητικών: ανδρών, γυναικών, παιδιών δημοτικού, γυμνασίου, 

Λυκείου, ενώ ο ίδιος αφοσιώνεται στο μυστήριο της εξομολόγησης. ποιος ξένος 

επισκέπτεται την ενορία του, όπως και ο γράφων, διαπιστώνει εύκολα μια ζωντανή 

συμμετοχή των ενοριτών στη λατρεία. Δονείται ο ναός όταν απαγγέλλεται το 

σύμβολο της πίστεως και το «πάτερ ημών» απ’ όλο το εκκλησίασμα ή όταν 

ψέλνονται από όλους το απολυτίκιο του ναού και γνωστά κοντάκια. Ο ίδιος είναι 

ψυχή τε και σώματι αφοσιωμένος στη λατρεία. Η λειτουργία ήταν η ζωή του. Δεν 

κουράστηκε ποτέ να λειτουργεί όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και τις καθημερινές 

μέχρι που έκλεισε τα μάτια του. Ποιος δεν θυμάται τον π. Φαρίτωνα στα τελευταία 

του χρόνια, όταν άρχισαν να τον εγκαταλείπουν οι σωματικές του δυνάμεις, να 

ακολουθεί τους νεώτερους συνεφημερίους του στη μικρή και μεγάλη είσοδο σε 

αρκετή απόσταση απ’ αυτούς, σέρνοντας σχεδόν τα βήματά του. Ο μητροπολίτης 
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Ιωήλ του αναγνωρίζει «αφοσίωση στη λατρεία». τον επικήδειο λόγο του τον 

ακούσαμε να λέγει με παράπονο: «Τπάρχουν ιερείς, που μόλις συνταξιοδοτηθούν, 

όχι μόνο δεν λειτουργούν, αλλά παύουν και να εκκλησιάζονται. Ο π. Φαρίτων 

εξυπηρετούσε τις λειτουργικές ανάγκες της ενορίας του μέχρι που πέθανε». ντως 

λειτούργησε για τελευταία φορά δέκα ημέρες πριν πεθάνει και ήταν η μοναδική 

φορά που δεν μπόρεσε να συνοδεύσει τους άλλους ιερείς στη μεγάλη είσοδο. Με 

πολύ κόπο τους ακολούθησε μόνο στη μικρή είσοδο. 

Από τον γάμο του με την ευλαβέστατη πρεσβυτέρα του απέκτησε μόνο ένα 

παιδί, τον Λευτέρη, τον οποίο αξιώθηκε να δει διδάκτορα Θεολογίας και 

συνεφημέριό του. Ήταν όμως αναφανδόν υπέρ της πολυτεκνίας.. Και επειδή ο 

Θεός δεν του έδωσε άλλα παιδιά, έκανε παιδιά του τα ορφανά της περιοχής. 

Ίδρυσε το 1978 και επίσημα με Υ.Ε.Κ. το 1980 το Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια», στο οποίο βρίσκουν περίθαλψη και 

χριστιανική ανατροφή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εκατοντάδες παιδιά 

μέχρι σήμερα. Σα παιδιά αυτά διατηρούν τα τρυφερότερα αισθήματα απέναντι 

στον προστάτη τους. 

Σο παιδαγωγικό ενδιαφέρον του για τη νεαρή ηλικία το δείχνει και με άλλο 

τρόπο. Πρωτοστατεί στην ίδρυση και λειτουργία των πρώτων εκκλησιαστικών 

κατασκηνώσεων στο όρος Πάϊκο, όπου εργάζεται ως υπεύθυνος επί σειρά ετών. 

Ιδρύει επίσης και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων της 

ενορίας του αρχικά  στην Ορμύλια και αργότερα στην Μεταμόρφωση Φαλκιδικής. 

Καμιά άλλη ευκαιρία παροχής χριστιανικής ανατροφής δεν είναι τόσο ευνοϊκή 

όσο η κατασκήνωση, στην οποία έχει κανείς τα παιδιά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 

στην παιδαγωγική του ευθύνη και μπορεί να ασκήσει στοχευμένα χριστιανική 

αγωγή.  

Παρά το ολοκληρωτικό δόσιμό του στην υπόθεση της Εκκλησίας ο π. 

Φαρίτων ήταν άνθρωπος που γνώριζε να αστειεύεται αγνά, να χαίρεται σαν μικρό 

παιδί την παρουσία ανθρώπων και να δίνει χαρά σε αυτούς, εφαρμόζοντας την 

προτροπή του Αποστόλου Παύλου «ευχάριστοι γίνεσθε». Ήταν ένας όντως 

χαριτωμένος άνθρωπος.  

Δεν επεδίωκε ποτέ να τον τιμούν. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας σε 

συνεργασία με τον Μητροπολίτη ήθελε να τον τιμήσει. Αρνήθηκε πεισματικά. 

Παρακάλεσε τον Μητροπολίτη να μη γίνει αυτή η εκδήλωση, πράγμα που έγινε 

αποδεκτό. Παρά ταύτα το 2005 τον τίμησε η Ιερά ύνοδος της Εκκλησίας της 

Ελλάδος με το παράσημο του Αποστόλου Παύλου.  

Σου χαριτωμένου αυτού δούλου του Θεού, π. Φαρίτωνος Φαραλαμπίδη, η 

μνήμη και το παράδειγμα θα λάμπουν για πάντα στον εκκλησιαστικό ορίζοντα.  

Δρ Σσακαλίδης Γεώργιος 
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Γεώργιος Λυπηρίδης (1926 – 2016) 

 
Εγκατέλειψε πλήρης ημερών τον μάταιο τούτο κόσμο 

ένας εξαίρετος συμπατριώτης, ένας εκλεκτός 

επιστήμονας, ένας ευπατρίδης του οργανωμένου 

Ποντιακού Ελληνισμού, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο 

Γεώργιος Λυπηρίδης.  

Ευγενής, μειλίχιος και ήρεμος, μετέδιδε τη γαλήνη 

και την ηρεμία σε αυτούς που ήταν γύρω του, αλλά και 

στους ασθενείς του. Σον γνώρισα, ως συμπατριώτη και με 

κοινή, μάλιστα, ελλαδική καταγωγή (Πτολεμαΐδα) στο 

εντευκτήριο της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του ’80 όταν ήμουν 

φοιτητής. Με κέρδισαν οι αρετές του, αλλά και οι διηγήσεις του για τον 

αλησμόνητο Πόντο της καρδιάς και της ψυχής μας. Για τον παππού του, τον 

ιβρόπουλο, που ήταν μεγάλος έμπορος και προμηθευτής του τσαρικού στρατού. 

Για τους συγγενείς του – τον Ανδρόνικο ιβρόπουλο και τον Κώστα Λυπηρίδη, 

τον αδελφό του - που αργότερα στην Πτολεμαΐδα ίδρυσαν και υπηρέτησαν με 

εντιμότητα την Ένωση Γεωργικών υνεταιρισμών Εορδαίας. Σην «Ένωση» που 

φρόντισαν να κληροδοτήσουν με τεράστια ακίνητη περιουσία, την οποία δυστυχώς 

ανάξιοι συνεταιριστές διασπάθισαν.  

Σον γνώρισα και ως οδοντίατρο. Πρώτα για την εξαγωγή του πρώτου δοντιού της 

κόρης μου.  

-Ντο χρωστώ σε, Γιώργο. 

-Σο πρώτον έν’ δωρεάν. 

Κατόπιν για δικό μου σφράγισμα. Η αμοιβή του η πλέον χαμηλότερη. Σου έδωσα 

τα χρήματα, τον ευχαρίστησα και έκανα να φύγω. 

-Πού πας, τάθιε, χωρίς απόδειξην; 

-’Κι πειράζ’, Γιώργο, ’κι θέλω απόδειξην. 

Και ο καλός και έντιμος πολίτης και επαγγελματίας, γιατί και αυτές τις αρετές είχε 

ο Γιώργος, μου έκοψε και μου ενεχείρησε την σχετική απόδειξη. 

Μου είχε ιδιαίτερη συμπάθεια και χαιρόταν ανυπόκριτα για τις επιτυχίες μου. Δεν 

θα ξεχάσω πως υποβλήθηκε σε μεγάλο κόπο, αλλάζοντας δύο λεωφορεία, για να 

παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου μου στο Ψραιόκαστρο.  

Η ιστορία της οικογένειάς του, όπως και πολλών άλλων συμπατριωτών μας 

μυθιστορηματική. Οι γονείς του, με καταγωγή των Λυπηριδαίων από το Παρτίν 

της Φαλδίας (Αργυρούπολη), εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά 

στην Σραπεζούντα, ενώ αργότερα μετοίκησαν στο Βατούμ. Ο ξεριζωμός και η 

γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού τους φέρνει στην Πτολεμαΐδα. Ο Γιώργος 
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γεννήθηκε στις 6 – 6 - 1926 στον Άγιο Φριστόφορο, χωριό κοντά στην 

Πτολεμαΐδα. μως η οδύσσεια της οικογένειας δεν σταματά στην Πτολεμαΐδα. 

Νέος σταθμός η Δράμα, την οποία και αυτή εγκαταλείπουν στην κατοχή, λόγω 

των θηριωδιών που διέπρατταν οι Βούλγαροι. Νέος και τελικός σταθμός η 

Θεσσαλονίκη. 

Υιλομαθής ο Γιώργος αποφοιτά από το Ε΄ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και αφού 

υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. το 

Πανεπιστήμιο «Ιωάννης Γουτεμβέργιος» της Μαγεντίας σπούδασε οδοντιατρική, 

όπου μετά τον τίτλο του διδάκτορα γίνεται βοηθός καθηγητή στο εν λόγω 

Πανεπιστήμιο. 

Για οικογενειακούς λόγους επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη όπου ασκούσε το 

επάγγελμα του οδοντίατρου μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 

Ψς ένθερμος Πόντιος πατριώτης συμμετείχε στα σωματεία «Εύξεινος Λέσχη» 

Θεσαλονίκης – στην οποία διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού της υμβουλίου 

και δη ως Γενικός Γραμματέας – στην Αδελφότητα Ιμεραίων και στην «Παναγία 

ουμελά». την «Παναγία ουμελά», μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια, 

φιλομαθής ων, παρακολούθησε και τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Παντρεύτηκε τη Μαρία Μπουλάκη, τελωνειακό υπάλληλο από τον Πολύγυρο 

Φαλκιδικής, που στάθηκε στο πλάι του άξια σύντροφός του. Από εκτίμηση στη 

σύζυγο και στους συγγενείς της έγινε μέλος του Παγχαλκιδικού υλλόγου 

Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης» και του συλλόγου Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης, 

τον οποίο βοήθησε ποικιλοτρόπως. 

Πέθανε στις 27 – 5 - 2016 από πνευμονική λοίμωξη λόγω εισρόφησης τροφής 

και κηδεύτηκε στον οικογενειακό τάφο, στα κοιμητήρια Πανοράματος, όπως ήταν 

η επιθυμία του, δίπλα στους αγαπημένους του γονείς. Θα τον θυμάμαι πάντα με 

αγάπη. 

Γιώργο, τη ευσεβή σου μνήμη ευγενώς ανατίθημι. 

τάθης Σαξίδης 

 

 
 

Αν αποθάνω θάψτε με ψηλά σ’ έναν ραχιόπον 

ν’ ακούω θάλασσας βοήν και καραβί’ λαλόπον, 

ν’ ακούω βουκόλ’ σύριγμαν και γαβαλί’ ηχόπον. 

Όνταν φυσά από θάλασσας, μυρίζει θαλασσέαν 

Κι όταν φυσά από παρχαρί’ μυρίζ’ μανουσακέαν 

τάθης Ευσταθιάδης, ΣαΣραγούδια του Ποντιακού Λαού 




