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«Άρα η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική;» 

Του Burak Bekdil 

 

Με ένα εξαιρετικό άρθρο - καταπέλτη απάντησε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Hurriyet, 

κ. Μπουράκ Μπεκντίλ, στις προκλητικές δηλώσεις που έκανε τον Σεπτέμβρη ο κ. Ταγίπ 

Ερντογάν αναφορικά με τα σύνορα της χώρας και τη συνθήκη της Λωζάνης. Με 

σωφροσύνη και επιχειρήματα απαντά ο έγκριτος τούρκος αρθρογράφος, καταδεικνύοντας 

πως υπάρχουν νουνεχείς και σώφρονες άνθρωποι εκείθεν του Αιγαίου, υποδεικνύοντας 

στους συμπατριώτες του έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των διακρατικών ζητημάτων  

 

ρισμένοι παρατηρητές έχουν τον τελευταίο καιρό συμβουλεύσει τις 

ξένες κυβερνήσεις να μην ανησυχούν και πάρα πολύ για τις επιθετικές 

αλυτρωτικές δηλώσεις της Σουρκίας (μέσω του Προέδρου Ρετζέπ 

Σαγίπ Ερντογάν), διότι γίνονται για εσωτερική κατανάλωση και όχι για το ξένο 

κοινό. Λοιπόν, και ναι και όχι. 

Είναι αλήθεια πως η αναθεωρητική - εθνικιστική ρητορική πουλάει πολύ καλά 

στην ιδεολογική αγορά της Σουρκίας (και όλο και περισσότερο και σε άλλες 

χώρες). Είναι, επίσης, αλήθεια, πως τα σχόλια του κ. Ερντογάν στοχεύουν στον 

μέσο ψηφοφόρο – τον τούρκο ψηφοφόρο που μπορεί να πείσει πιο εύκολα με την 

αλυτρωτική ρητορική του που περιλαμβάνει δηλώσεις όπως «το ένδοξο παρελθόν 

μας», «η μεγάλη αδικία που υπέστη το μεγάλο έθνος μας πριν από έναν αιώνα», «τι 

χρειάζεται για να διορθώσουμε τη λάθος ροή της ιστορίας» ή «μια μέρα θα 

αναβιώσουμε την αυτοκρατορία μας». Προσθέστε σε αυτά την ρητορική «είμαστε 

οι πιο ευσεβείς μουσουλμάνοι» και δε θα κερδίσετε απλά έναν ψηφοφόρο αλλά 

έναν αφοσιωμένο οπαδό που θα είναι προετοιμασμένος να πεθάνει ή να σκοτώσει 

για σας. 

μως, το γεγονός πως η κύρια ομάδα – στόχος του κ. Ερντογάν είναι ο μέσος 

τούρκος ψηφοφόρος, δεν αλλάζει το γεγονός πως ο ίδιος ολόψυχα πιστεύει σε ό, τι 

λέει, ή ό, τι θα μπορούσε να μετατρέψει τη ρητορική του σε μια παράλογη δράση 

κάποια μέρα εάν νομίζει, σε μία στιγμή εσφαλμένου υπολογισμού, πως η Σουρκία 

είναι αρκετά ισχυρή ώστε να «διορθώσει τη λάθος ροή της ιστορίας», σύμφωνα και 

με τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού, Αχμέτ Νταβούτογλου. 

Επιπλέον, τροφοδοτώντας με τέτοια συνθήματα μια κοινωνία γνωστή για την 

ξενοφοβία της, την νοοτροπία του αυτοαπομονωτισμού και την συλλογική 

επιθυμία να επιστρέψει στις ημέρες της δόξας, είναι κάτι που μακροπρόθεσμα θα 

μπορούσε να είναι πολιτικά επικίνδυνο δεδομένου ότι οι 18άρηδες σημερινοί 

«στρατιώτες» του κ. Ερντογάν είναι πολύ πιθανόν να γίνουν, σε μερικές δεκαετίες, 

ο Σούρκος ηγέτης – ένας άλλος και πολύ πιο άγριος Ερντογάν. 

Ο 
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Σο πιο σημαντικό, η ρητορική του κ. Ερντογάν δεν στερείται μόνο του 

απλούστερου κανόνα της λογικής, αλλά είναι επίσης ασυνεπής. Ξεχάστε την 

τελευταία αλυτρωτική του ομιλία, που υποτίθεται πως η Σουρκία θα μπορούσε να 

είχε σήμερα 3,5 - 4 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα γης αντί για τα 780.000 

τετραγωνικά χιλιόμετρά της. Θα μπορούσε να έχει. Αλλά δεν έχει. Γιατί, στον 

μυαλό των ισλαμιστών, μετράει το μέγεθος; Είναι η Σουρκία, με οποιοδήποτε 

αξιόπιστο διεθνές κριτήριο, μια χώρα καλύτερη ας πούμε, από την Ελβετία – η 

οποία εκτίνεται σε 41.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή στο 5% της τουρκικής γης; 

την ίδια ομιλία, ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο 

Πέλαγος. «Αυτά τα νησιά κάτω από την μύτη μας ήταν δικά μας», είπε. «(ε αυτά 

τα νησιά) υπάρχουν μνημεία μας, η ιστορία μας, τα τζαμιά μας…». Αυτό είναι 

αλήθεια. Αλλά εφαρμόζοντας την ίδια λογική σε αυτό που είναι σήμερα η 

Σουρκία, μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε αξιώσεις που σίγουρα δεν θα αρέσουν στον 

κ. Ερντογάν. 

Εάν το «έχουν χώρους λατρείας, την ιστορία και τα μνημεία (από το 

παρελθόν)» σε χώρες του εξωτερικού θα μπορεί να δώσει σε ξένες χώρες το 

δικαίωμα να διεκδικούν εδάφη, τότε εμείς οι Σούρκοι θα πρέπει να μαζέψουμε τα 

πράγματά μας και να υπομείνουμε τις δυσκολίες ενός μακρινού ταξιδιού σε κάποια 

μακρινή στέπα. Ξεχάστε τα αμέτρητα μνημειακά και ιστορικά σημάδια στα εδάφη 

της Ανατολίας που ανήκουν στην προτουρκική εποχή, σημειώστε μόνο το γεγονός 

πως, πρώτον η πατριαρχική μητρόπολη των Ελληνορθοδόξων στην 

Κωνσταντινούπολη, που οι οπαδοί του κ. Ερντογάν με τόσο πάθος θέλουν να 

μετατρέψουν σε τζαμί, χτίστηκε το 537 μ. Φ. ή 816 χρόνια προτού χτιστεί το 

πρώτο τζαμί στην πόλη και δεύτερον, επειδή ο κ. Ερντογάν μιλά συχνά για τον 

«στόχο 2071», συνδυάζοντάς το με το έτος 1071, που σηματοδοτεί την έλευση των 

Σούρκων στις περιοχές της Ανατολίας, παραδέχεται ότι υπήρχαν μη τουρκικοί 

πολιτισμοί, τόποι λατρείας και ιστορίας στα εδάφη που είναι σήμερα η Σουρκία. 

Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει πως αυτοί οι μη τουρκικοί πολιτισμοί έχουν σήμερα 

κάποια νόμιμη διεκδίκηση επί του τουρκικού εδάφους σήμερα. πως η 

οθωμανική ιστορία ή τα τζαμιά σε γειτονικές χώρες δε θα έπρεπε να δώσουν 

νόμιμη αξίωση στην Σουρκία να διεκδικεί αυτό που σήμερα είναι μια ξένη χώρα. 

Ο κ. Ερντογάν ισχυρίζεται ότι παραδίδει μαθήματα ιστορίας σε όλους. Θα 

πρέπει όμως πρώτα να μάθει πως η ιστορία δεν ξεκίνησε το 1071 ή το 1453». 
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Σελέστηκε με λαμπρότητα  

η 1604η επέτειος της γιορτής της Παναγίας ουμελά 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Σου τάθη Σαξίδη 

ι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την 1604η επέτειο της γιορτής της 

Παναγίας ουμελά άρχισαν από το απόγευμα της Κυριακής, 14 

Αυγούστου, στο νέο της θρόνο, στα υψώματα του Βερμίου, στην 

Καστανιά Ημαθίας, όπου από το 1950 ανιστορήθηκε η νέα Ιερά Μονή. 

τον λαμπρό πολυαρχιερατικό εσπερινό χοροστάτησε ο σεβασμιότατος 

 
Ζιπκοφόροι και ζουπουνοφόρες τιμητική φρουρά στη χάρη της ουμελιώτισσας 

 

μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, ενώ έλαβαν μέρος ο 

σεβασμιότατος μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, οι Θεοφιλέστατοι 

Επίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων και ο επίσκοπος Λβοβ της Ουκρανίας κ. 

Υιλάρετος και ο οικείος ιεράρχης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

κ.Παντελεήμων. Σον θείο λόγο κήρυξε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Κασσανδρείας κ. Νικόδημος. 

το τέλος του εσπερινού αποδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στην Ελληνική 

Αστυνομία και στον αρχηγό της κ. Κωνσταντίνο Σσουβάλα για την διαχρονική 

συμπαράσταση και συμβολή της Αστυνομίας και των στελεχών της στο έργο του 

Ιερού Προσκυνήματος Παναγία ουμελά. τη μεν Ελληνική Αστυνομία δόθηκε 

το Μέγα Παράσημο του ταυρού της ουμελιώτισσας ενώ και στον Αρχηγό το 

Φρυσό Μετάλλιο της ουμελιώτισσας. την ομιλία του, μετά την απονομή, ο 

αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνος Σσουβάλας ανέφερε, μεταξύ 

Ο 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2016/prokirikseis16/14082016omiliaarxigoyelas.pdf
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άλλων: «…Αυτός εδώ ο τόπος κι ετούτες οι στιγμές αποτελούν το κεντρικό σημείο 

 
Ο πρόεδρος του σωματείου "Παναγία ουμελά" κ. Γεώργιος Σανιμανίδης απονέμει 
το Φρυσούν Μετάλλιο της ουμελιώτισσας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

κ. Κωνσταντίνο Σσουβάλα 

αναφοράς του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι ο χώρος όπου η ορθόδοξη πίστη, η 

ιστορική μνήμη, η αγιάτρευτη νοσταλγία, η αγάπη για τη ζωή, η παράδοση και η 

λεβεντιά της ψυχής, ενώνονται αρμονικά, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας τα 

εξαιρετικά εκείνα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε αυτό το πολύπαθο κομμάτι 

του ελληνικού λαού να ξεπερνά τα εμπόδια, να αντιστέκεται στις δυσκολίες, να 

αντιμετωπίζει τις καταστροφές και να συνεχίζει τη μακρόχρονη ιστορική 

διαδρομή. 

»ταν, λοιπόν, οι εκπρόσωποι του αντιπροσωπευτικότερου από πλευράς 

θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού συμβολισμού, Ιδρύματος των Ποντίων 

συμπατριωτών αποφασίζουν να τιμήσουν κάποιον, η τιμή αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, 

ξεχωριστή σημασία και εξαιρετική βαρύτητα για τον τιμώμενο. Γιατί η τιμή αυτή 

συμπυκνώνει σ’ ένα επίπεδο υψηλού συμβολισμού όλα εκείνα τα στοιχεία και τις 

ιδιότητες που χαρακτηρίζουν όχι μόνον το φορέα απονομής της τιμητικής 

διάκρισης, αλλά συνολικά την ιστορία και την αξία όλων όσους εκπροσωπεί. 

»Με τις ταπεινές αυτές σκέψεις και με μεγάλο σεβασμό προς το Πανελλήνιο Ιερό 

Προσκύνημα «Παναγία ουμελά» και τη συνολική ιστορική διαδρομή του 

Ποντιακού Ελληνισμού, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω, ως 

αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους του προσωπικού της, το 

εβασμιότατο μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. 

Παντελεήμονα, τον άξιο συνεχιστή του πατρογονικού του έργου πρόεδρο του 
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σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, όλα τα σεβαστά μέλη της 

διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία 

ουμελά» και όλους τους Πόντιους συμπατριώτες μας για την εξαιρετική τιμή που 

μας επιδαψιλεύουν. 

 
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

και ο γενικός γραμματέας του Ιερού Προσκυνήματος "Παναγία ουμελά" κ. 
Φαράλαμπος Αποστολίδης έχοντας στη μέση τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 

κ. Κωνσταντίνο Σσουβάλα. 

»Θέλω να τους διαβεβαιώσω πως η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα τους, είναι 

κοντά τους, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας την εθνική και κοινωνική προσφορά 

του Ποντιακού Ελληνισμού, νιώθοντας και κατανοώντας όλα όσα ο χώρος αυτός 

που βρισκόμαστε αντιπροσωπεύει, συνοδοιπορώντας μαζί στη διαχρονικά 

δύσκολη αλλά φωτεινή και ακατάλυτη ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας...» 

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 

στην ομιλία του τόνισε: «…Εδώ και εξήντα πέντε χρόνια στα υψώματα του 

φιλόξενου Βερμίου, μέσα στο υπέροχο δάσος της οξιάς ανιστόρησαν οι γονείς 

μας, νοσταλγοί της πατρώας γης, σε σμικρογραφία τον Πόντο, μέσα από το 

ιστορικό ωματείο «Παναγία ουμελά». Έστησαν εδώ τον νέο θρονί της 

Παντάνασσας του Πόντου με προσπάθειες, κόπους, θυσίες και το 1966 

δημιούργησαν και δεύτερο νομικό πρόσωπο παράλληλα με το σωματείο «Παναγία 

ουμελά», το Πανελλήνιο Ίδρυμα Παναγία ουμελά, το Πανελλήνιο Ιερό 

Προσκύνημα σήμερα. την πορεία αυτή συνέβαλλαν η Εκκλησία, η Πολιτεία, ο 

τρατός, τα ώματα Ασφαλείας και μεγάλος αριθμός από επώνυμους και 
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ανώνυμους ευλαβείς προσκυνητές των οποίων την αγάπη και την αρωγή 

αξιοποίησαν με σεβασμό τα εκάστοτε Διοικητικά υμβούλια. 

»ε αυτόν τον καθημερινό αγώνα, καθοριστικής σημασίας για τα Διοικητικά 

υμβούλια, ήταν η συμπαράσταση διαχρονικά των στελεχών της Ελληνικής 

 
Από αριστερά ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 

Ελλάδος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνος Σσουβάλας, ο 
Αρχηγός Γ.Ε. κ. Βασίλης Σελλίδης, ποντιακής καταγωγής, και ο πρόεδρος του 

σωματείου "Παναγία ουμελά μεταφέρουν την πάνσεπτο εικόνα της ουμελιώτισσας 
στη λιτανεία 

 

 Αστυνομίας. Κόπιασαν μαζί μας, ξενύχτησαν μαζί μας, πικράθηκαν μαζί μας 

αλλά ήταν πάντα μαζί μας, με μόνο αντίδωρο το να βγάλουν το πηλίκιο τους και 

να προσκυνήσουν την επτή και Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας ουμελά, 

της Παντάνασσας του Πόντου. Σετρακόσιες δέκα βάρδιες στελεχών της 

αστυνομίας μας είναι η φετινή πρόβλεψη των αρμοδίων Διευθύνσεων του ώματος 

μόνο για το διήμερο των φετινών εκδηλώσεων του 15 Αυγούστου. Εμείς τους 

ευχαριστούμε δημόσια η Παναγία να τους σκεπάζει, να τους φωτίζει και ο Άγιος 

Αρτέμιος προστάτης τους να τους φροντίζει… 

»Με τις λίγες σκέψεις αυτές με βάση το ποντιακό “πολλά να λέω ’κ’ επορώ ολίγα 

’κι κανήνταν” τα διοικητικά συμβούλια του σωματείου και του προσκυνήματος της 

Παναγίας ουμελά αποφάσισαν να απονείμουν τον Μέγα ταυρό της 

ουμελιώτισσας στην Ελληνική Αστυνομία και τα στελέχη της, στο δε Αρχηγό το 
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χρυσό μετάλλιο της ουμελιώτισσας. Παρακαλούμε σεβασμιότατε μητροπολίτα 

 
Οι πιστοί με κατάνυξη προσμένουν την ευλογία της Παναγίας ουμελά 

 

 Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας να επιδώσετε το ταυρό της ουμελιώτισας 

και το πιστοποιούν δίπλωμα για τη Ελληνική Αστυνομία στον κ. αρχηγό και ο 

ηγούμενος της Μονής με τον ομιλούντα και τον ειδικό γραμματέα του 

προσκυνήματος να απονείμουν το χρυσό μετάλλιο της ουμελιώτισσας στον 

Αρχηγό της Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Σσουβάλα». 

Ψς αντίδωρα ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφερε στο Ιερό 

Προσκύνημα και στο σωματείο τις εικαστικές συνθέσεις «Πορφυρός Δρομέας» και 

«Αρχηγική Ράβδος», οι οποίες αποτελούν διακρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας με την αθρόα συμμετοχή πιστών οι 

οποίοι, σύμφωνα με το έθιμο, περίμεναν υπομονετικά και γονατιστοί να περάσει η 

ιερά εικόνα από επάνω τους για να λάβουν την ευλογία της. Φιλιάδες πιστοί, 

ταπεινοί προσκυνητές, προστρέχουν στη Φάρη της. Με λυγισμένα γόνατα και 

θαμπά από τη συγκίνηση μάτια προσμένουν… Δάσος τα χέρια υψώνονται για να 

αγγίξουν, πρόσκαιρα έστω, τη θαυματουργή εικόνα, να νιώσουν την ευλογία 

γονυπετείς. υγκίνηση, κατάνυξη, ευσέβεια και μέθεξη. Η ομορφιά του τοπίου και 

οι ψαλμωδίες των ιεραρχών αινούν τη Θεοτόκο, την Θεομήτορα, υμνούν την 

Παναγία ουμελά, τη μητέρα των Ποντίων. Μέθεξη, ιλαρότητα και αγαλλίαση 

στις καρδιές των πιστών, καθώς οι χαρμόσυνοι ήχοι των καμπανών δια”αλούν στα 

πέρατα της οικουμένης το αισιόδοξο μήνυμα «Ανθεί και φέρει κι άλλο». 
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Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

 

τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που κατά τα ειωθότα ακολουθούν συμμετέχουν 

χορευτικά τμήματα ποντιακών συλλόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έρχονται να τιμήσουν «εν χορδαίς και οργάνοις» την Παναγία ουμελά, αλλά και 

να παρουσιάσουν στους προσκυνητές τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. τις 

φετινές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τόσο της παραμονής όσο και της επόμενης 

μέρας συμμετείχαν τα συγκροτήματα των συλλόγων: Πολιτιστικός Ποντιακός 

ύλλογος Κομνηνών Πτολεμαΐδας, ύλλογος Ποντίων Δάφνης Νομού Πέλλας, 

ύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Νομού Κιλκίς «Οι Σραντέλληνες», Μορφωτικός 

Εκπολιτιστικός ύλλογος Ροδίτη Κοζάνης, Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας, 

ύλλογος Ποντίων Κρύας Βρύσης «Αλέξανδρος Τψηλάντης», ύλλογος Ποντίων 

Δυτικού Πέλλας «Οι Τψηλάνται», ύλλογος Ποντίων Ριζού Πέλλας.  

Σόσο οι χορευτές όσο και οι οργανοπαίχτες που τους συνόδευαν, εμπνεόμενοι 

από την ιερότητα του χώρου, απέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο τους λεβέντικους 

παραδοσιακούς χορούς του Πόντου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των 

προσκυνητών. Να επισημάνουμε ότι το παρόν έδωσε την στις καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις αλλά και στη λειτουργία ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο αστυνομικός – 

δρομέας μεγάλων αποστάσεων από την Πτολεμαΐδα. Ο Γιώργος Ζαχαριάδης την 

προηγούμενη χρονιά, αφού προσκύνησε την ιερή εικόνα της ουμελιώτισσας, 

έκανε, τρέχοντας, τη διαδρομή από την Παναγία ουμελά του Βερμίου μέχρι το 

ομώνυμο μοναστήρι του Πόντου μέσα σε είκοσι εφτά μέρες, φτάνοντας εκεί το 

πρωί της 15ης Αυγούστου του 2015 για να παραστεί στη Θεία Λειτουργία που 

τέλεσε ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. 

Βαρθολομαίος. 

 

Η Ιερά Πανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου 

Από νωρίς το πρωί χιλιάδες πιστοί κατέφθασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας 

αλλά και του εξωτερικού στις πλαγιές του Βερμίου για να προσκυνήσουν το ιερό 

εικόνισμα της Παναγίας ουμελά, να λειτουργηθούν, να λάβουν μέρος στη 

λιτανεία και να χαρούν το μεγάλο πανηγύρι με τα έθιμα και τις παραδόσεις του 

ποντιακού ελληνισμού. 

το πανηγυρικό συλλείτουργο προεξήρχε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης 

Κασσανδρείας κ. Νικόδημος ενώ έλαβαν μέρος οι σεβασμιότατοι Ρεθύμνης καί 

Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, ο 

επίσκοπος Λβοβ Ουκρανίας κ. Υιλάρετος και ο επιχώριος Ιεράρχης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο. 
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Η ομιλία του σεβασμιότατου κατά τη Θεία Λειτουργία 

«Δέχου παρ᾽ ἡμῶν ᾠδήν τήν ἐξόδιον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ», ψάλλει σήμερα, 

ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ καλλικέλαδος ἀηδών 

τῆς κκλησίας μας, ἡ γλυκύφθογγος σάλπιγξ τοῦ Πνεύματος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

 
 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας  
κ. Παντελεήμων κηρύττει τον θείο λόγο 

 

 Δαμασκηνός. Δέν εἶναι νεκρική ἡ ὠδή τήν ὁποία ψάλλουμε γιά τήν Παναγία μας. 

Εἶναι παιάνας νίκης. Εἶναι ὕμνος τῆς ζωῆς, γιατί συνοδεύει τήν κυήσασα τήν ζωήν 

μεθισταμένη πρός τήν ἀγήρω ζωή. Δέν εἶναι θρῆνος καί ἔκφραση ὀδύνης, γιατί ἡ 

κοίμησή της δέν εἶναι θάνατος φθορᾶς, ἀλλά θάνατος ἀφθαρσίας. 

»’Ἀποδίδει τό κοινό χρέος τῶν ἀνθρώπων ἡ Παναγία. Θνήσκει. Φωρίζεται ἡ 

ψυχή της ἀπό τοῦ σώματος, ὅπως συμβαίνει σέ κάθε θνητό ἄνθρωπο. Ἀλλά δέν 

παραμένει κεχωρισμένη. Δέν μένει τό ἄχραντο σῶμα της στόν τάφο. Ἀνέρχεται 

στούς οὐρανούς στά χέρια τοῦ Τἱοῦ της, στόν ὁποῖο εἶχε παραδώσει τό πνεῦμα 

της. Εἰς χεῖράς σου, τέκνον ἐμόν, τό πνεῦμά μου παρατίθημι», λέγει στόν Τἱό της 

ἡ πανάμωμος Παρθένος, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Καί ὁ Φριστός 

δέν δέχεται μόνο τήν ψυχή της ἀλλά καί τό πανακήρατο σῶμα της στόν οὐρανό. 

Γιατί πῶς ἦταν δυνατό, τό σῶμα στό ὁποῖο κατοίκησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός νά μείνει 

στή γῆ καί νά διαλυθεῖ ὁριστικά; 

»Πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Φριστός πού ὑποσχέθηκε στούς μαθητές του νά βρίσκονται 

μαζί του ὅπου καί ἄν εἶναι, νά ἀφήσει τή Μητέρα του μακριά του καί νά μήν τήν 

πάρει πλησίον του, γιά νά εἶναι μονίμως παρεδρεύουσα εἰς τόν θρόνο τῆς δόξης 

τοῦ Τἱοῦ της; Γι᾽ αὐτό πανηγυρίζουν σήμερα ἄγγελοι καί ἄνθρωποι. Γι᾽ αὐτό 



Ποντιακή Εστία 
 

92 
 

ἀγάλλεται γῆ καί οὐρανός. Γι᾽ αὐτό εὐφραίνονται ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα καί ὅλοι οἱ 

προπάτορες. Αὐτή πού δάνεισε τήν ἀνθρώπινη σάρκα στόν Τἱό τοῦ Θεοῦ, 

περιβάλλεται τώρα τόν χιτώνα τῆς ἀφθαρσίας. Αὐτή πού ὑπάκουσε στό θέλημα 

τοῦ Θεοῦ, γίνεται “γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν”. Αὐτή πού 

αἰσθάνθηκε τή δίστομη ρομφαία τῆς μητρικῆς ὀδύνης νά διαπερνᾶ τήν ψυχή της, 

γίνεται τώρα “μεταβολή τῶν θλιβομένων” καί “ἀπαλλαγή τῶν ἀσθενούντων”, 

γίνεται αὐτή πού διώχνει τόν πόνο καί σφογγίζει τά δάκρυα τῶν εἰς αὐτήν 

προστρεχόντων. Μέ τήν Κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανούς μετάστασή της ἡ 

κεχαριτωμένη ἐν γυναιξί ἀναδεικνύεται πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Ἡ ταπεινή Κόρη 

τῆς Ναζαρέτ, κυρία καί δέσποινα τῶν ἀγγέλων. Ἡ ἀειπάρθενος Θεομήτωρ, 

“καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν”. 

»Πῶς, λοιπόν, μπορεῖ ἡ ἐξόδιος ὠδή της νά εἶναι θρῆνος καί ὄχι παιάνας; Πῶς 

μπορεῖ ἡ Κοίμησή της νά φέρνει λύπη καί ὄχι εὐφροσύνη; Πῶς μπορεῖ νά μήν 

στρέφονται τά βλέμματα ὅλων τῶν ρθοδόξων πρός αὐτήν πού “ἀπαίρει ἀπό τῆς 

γῆς εἰς τά ἄνω”, ὄχι γιά νά ἀπολαύσει ἐγωιστικά τή μακαριότητα τῆς βασιλείας 

τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιά νά ἑτοιμάσει μέ τίς πρεσβεῖες της “τόπον” σέ ὅσους τήν 

τιμοῦν ὀρθοδόξως καί ἐμπιστεύονται τή ζωή τους στή μητρική της ἀγάπη; Πῶς 

μπορεῖ νά μήν ἀκοῦμε ὅσα μυστικά μᾶς αφηγείται ἡ Παναγία μας, καθώς 

μεθίσταται ἀπό τῆς γῆς ἀλλά οὐκ ἀφίσταται ἀπό τά τέκνα της; 

»Καί τί μᾶς λέγει, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία μας; Σί θέλει ἀπό ἐμᾶς τά πιστά της 

τέκνα; Σί μᾶς ζητᾶ νά συνειδητοποιήσουμε ὅσοι ἀνήλθαμε σήμερα ἐδῶ στό 

Βέρμιο, στό ἱερό κατοικητήριο τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, τῆς Παναγίας τῆς 

ουμελᾶ, ὅπου θησαυρίζεται ἡ χαριτόβρυτη καί ἱστορική εἰκόνα της, γιά νά 

τιμήσουμε τήν πάνσεπτο Κοίμησή της καί νά πανηγυρίσουμε τήν εἰς οὐρανούς 

μετάστασή της; Ἀλλά καί τί ζητᾶ ἀπό ὅσους ἔσπευσαν στά πολυάριθμα 

θαυματουργά προσκυνήματά της καί σέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ναούς γιά νά τῆς 

ἐκφράσουν τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη τους; 

»Ζητᾶ, ἀδελφοί μου, ἡ Παναγία μας νά διατηρήσουμε τήν ἑνότητά μας μέ τόν 

Τἱό της. Ζητᾶ ἡ Παναγία μας νά διατηρήσουμε τήν ἑνότητά μας ὡς Γένος καί ὡς 

κοινωνία. Μᾶς ζητᾶ νά παραμερίσουμε τίς ἰδιοτέλειες καί τίς προσωπικές μας 

ἐπιδιώξεις, τούς ἐγωισμούς καί τίς ἀντιπαραθέσεις, τίς διχόνοιες καί τίς ἔριδες, πού 

ἀποτελοῦν τροχοπέδη σέ κάθε θετική ἐπιδίωξη καί προσπάθεια προόδου. Μᾶς 

ζητᾶ ἡ Παναγία μας νά εἴμαστε ἑνωμένοι ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία, γιατί χωρίς 

τήν ἑνότητα εἶναι ἀδύνατο νά ἀντιμετωπίσουμε τίς πολυάριθμες προκλήσεις τοῦ 

συγχρόνου κόσμου. Εἶναι ἀδύνατο νά σταθοῦμε ἀλληλέγγυοι καί νά στηρίξουμε 
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τούς συνανθρώπους μας πού δοκιμάζονται ἀπό τίς ποικίλες κρίσεις, ἀπό τήν 

ἀνεργία, τήν ἀνέχεια, τίς συγκρούσεις καί τούς πολέμους πού ταλανίζουν τήν 

περιοχή μας τά τελευταῖα χρόνια, πού ἐκριζώνουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τίς 

πατρογονικές τους ἑστίες καί τούς ἀναγκάζουν νά ζήσουν τήν ὀδυνηρή περιπέτεια 

τῆς προσφυγιᾶς. Μᾶς ζητᾶ ἡ Παναγία νά μείνουμε ἑνωμένοι ὡς Ἔθνος γιά νά 

μπορέσουμε νά σταθοῦμε ὄρθιοι ἀπέναντι στά κύματα τῶν ραγδαίων ἀλλαγῶν 

πού συντελοῦνται στόν κόσμο καί ἀπειλοῦν νά ἐξαφανίσουν τήν ἰδιοπροσωπία τῶν 

λαῶν, ἀπειλοῦν νά ἐπιβάλλουν μία νέα τάξη πραγμάτων πού ἄλλοτε ἐμπνέεται 

ἀποκλειστικά ἀπό τούς κανόνες τῆς ἀγορᾶς καί τοῦ κέρδους καί ἄλλοτε 

ὑποδαυλίζεται ἀπό ἀκραίους ἐθνικιστικούς καί θρησκευτικούς φανατισμούς πού 

ἔχουν ὡς μέσο ἐπιβολῆς καί ἐπικρατήσεως τή βία, τόν φόβο καί τήν τρομοκρατία. 

Μᾶς ζητᾶ ἡ Παναγία μας νά μείνουμε ἑνωμένοι στήν ρθοδοξία, γιατί αὐτή εἶναι 

ἡ ἀληθής πίστη. Αὐτή εἶναι ἡ πίστη πού τιμᾶ τήν Παναγία μας γιά αὐτό πού εἶναι, 

Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί μητέρα τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι πού τιμᾶ τό γεγονός 

τῆς Κοιμήσεώς της χωρίς ὑπερβολές καί χωρίς ἁπλουστεύσεις. Αὐτή εἶναι πού 

τῆς ἀποδίδει τήν τιμή πού ὅρισε ὁ Τἱός της νά ἀπολαμβάνει ὡς ἀειπάρθενος 

Κόρη, ὡς Θεομήτωρ, ὡς πρέσβειρα καί μεσίτρια στόν Φριστό γιά χάρη τῶν 

ἀνθρώπων. Μᾶς ζητᾶ νά μείνουμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι σ᾽ αὐτή τήν πίστη, 

γιατί αὐτή εἶναι πού μᾶς κρατᾶ ἑνωμένους μαζί της, ἑνωμένους μέ τόν Τἱό, τόν 

Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Φριστό. Καί ὅσο βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, κοντά της, ὅσο 

ἀκοῦμε καί ὑπακούουμε στίς μητρικές παροτρύνσεις της, εἴμαστε ἀσφαλεῖς καί 

μποροῦμε νά διατηροῦμε βεβαία τήν ἐλπίδα ὅτι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει καί 

κείνη ποτέ. 

»Ἀδελφοί μου, ἱκετεύοντας σήμερα τήν Παναγία Μητέρα μας νά δεχθεῖ καί τή 

δική μας ταπεινή ἐξόδιο ὠδή, ὠδή πού προέρχεται ἀπό τά στόματα καί τίς ψυχές 

τῶν χιλιάδων Ποντίων καί φιλοποντίων, οἱ ὁποῖοι συνέρρευσαν γιά νά 

προσκυνήσουν τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ουμελιώτισσας, ἄς τῆς 

ἀπευθύνουμε θερμή ἱκεσία νά σκέπει καί νά προστατεύει τόν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 

Ποντιακό λληνισμό, τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας ουμελᾶ καί τήν 

ἱστορική μονή της στόν Πόντο, ὅπου φέτος, δυστυχῶς, δέν θά ἀκουσθοῦν οἱ 

ἑόρτιοι ὕμνοι τῆς Κοιμήσεώς της οὔτε θά τελεσθεῖ ἡ πανηγυρική Πατριαρχική 

θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου, ὅπως εἶχε καθιερωθεῖ τά προηγούμενα χρόνια. 

»Ἄς τήν ἱκετεύσουμε γιά τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο, γιά τήν εἰρήνη καί τήν 

ἐξάλειψη τῆς βίας καί τῆς τρομοκρατίας, καί ἄς τήν παρακαλέσουμε νά 

ἀπομακρύνει τά νέφη τῶν συμφορῶν πού καλύπτουν τήν ψυχή μας καί νά μᾶς 
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ἐπισκιάσει τῇ θείᾳ της χάριτι, γιά νά μή σιωπήσουμε ποτέ νά ὑμνοῦμε τά μεγαλεῖα 

της καί νά τιμοῦμε ψυχῇ τε καί καρδίᾳ τήν πάνσεπτο Κοίμησή της». 

 

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

τη χορεία των εξεχόντων Θρησκευτικών Ηγετών – Πατριαρχών και 

Αρχιεπισκόπων – και υψηλών πολιτειακών και πολιτικών ηγετών – Βασιλέων, 

 
 

Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
προσκυνά την Ιερά Εικόνα της Παναγίας ουμελά 

 
 Προέδρων Δημοκρατίας και Πρωθυπουργών, που τίμησαν με την παρουσία τους 

τη ουμελιώτισσα, ανήκει και ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 

Προκόπης Παυλόπουλος. Ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη 

στη φετινή πανήγυρη και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της, 

μάλιστα, απένειμε το βραβείο που έχει αθλοθετήσει το Ιερό ίδρυμα «Παναγία 

ουμελά» για τον αριστούχο μαθητή της τρίτης τάξης του Λυκείου 

Μακροχωρίου, στον Δημήτρη Αμανατίδη με γενικό βαθμό 19,9, στη μνήμη των 

μαθητών που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Σεμπών. Καλώντας τον 

αριστούχο μαθητή του Λυκείου Μακροχωρίου που πάσχει από βαριά 

μυοσκελετική πάθηση για να παραλάβει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 
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βραβείο του, ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά», μεταξύ άλλων είπε, 

 
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος βραβεύει τον αριστούχο 
μαθητή του Λυκείου Μακροχωρίου Δημήτρη Αμανατίδη, "υποκλινόμενος" στη 

δύναμη της ψυχής του 

 

«Η δική μου γενιά τραυμάτισε την πατρίδα. τη ζωή, που τόσο άδικα σε 

τραυμάτισε, απαντάς με βαθμό 19,9». 

Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της ιεράς εικόνος και καθ’ οδόν το 

τρισάγιο στο μνημείο για τον εθνεγέρτη Αλέξανδρο Τψηλάντη. Σον στέφανο μετά 

το καθιερωμένο μνημόσυνο κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 

Παυλόπουλος ενώ συμμετείχε και ως παραστάτης στη λιτάνευση της ιερής εικόνας 

της Παναγίας ουμελά. 

το γεύμα των επισήμων που ακολούθησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

προσφώνησαν εκ μέρους του Ιερού Προσκυνήματος και του σωματείου «Παναγία 

ουμελά» ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 

Παντελεήμων και ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης ενώ με ομόφωνη απόφαση των 

διοικητικών συμβουλίων Προσκυνήματος και ωματείου απονεμήθηκε στον 

εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο η 

υψίστη τιμητική διάκριση του Ιδρύματος, ο Μεγαλόσταυρος των Κομνηνών της 

Σραπεζούντος και αντίγραφο της ιερής εικόνας της ουμελιώτισσας. Σην απονομή 

της τιμητικής διάκρισης έκανε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας κ. Παντελεήμονας. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας τη διάκριση είπε ότι είναι 

μεγάλη η τιμή που του γίνεται και ότι αυτή ανήκει στον θεσμό του Προέδρου της 

Δημοκρατίας και όχι στο πρόσωπό του και τον καθιστά θεματοφύλακα όλων των 

παραδόσεων που εκπροσωπεί ο ιερός τόπος στον οποίον βρίσκεται η μονή της 
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Παναγίας ουμελά. Είπε ακόμη πως με την επίσκεψή του στη μονή της Παναγίας 

ουμελά εκπληρώνει ένα οφειλόμενο χρέος και πως οι Έλληνες έχουν 

 
 

Η απονομή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο 
της τιμητικής διάκρισης του Μεγαλόσταυρου των Κομνηνών της Σραπεζούντος από 
τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 

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

 

ακατάλυτους δεσμούς με τη Παναγία, τιμώντας την λαμπρά κατά τον 

Δεκαπενταύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ακόμα δήλωσε πως «έχουμε ως 

Έλληνες τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και αυτό το 

οφείλουμε στις επερχόμενες γενιές αλλά και στην ιστορία. Γιατί δεν είμαστε 

κληρονόμοι ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά οφείλουμε να δημιουργήσουμε και 

δικό μας έργο. Ο Πόντος ήταν και παραμένει μια ιστορία πολιτισμού και διδαχής. 

Σιμούμε το γεγονός ότι εκεί άφησαν την τελευταία τους πνοή άνθρωποι που μας 

κληροδότησαν παρακαταθήκες. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε ότι συνέβη. Δεν 

ξεχνούμε τη Γενοκτονία. Είναι ένα γεγονός που ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Ελλήνων. Δίνουμε ιερή υπόσχεση ότι δεν ξεχνούμε τη θυσία τους και θ’ 

αγωνιζόμαστε ως την τελική τους δικαίωση. Δηλαδή ως την γενική αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και την έκφραση, τουλάχιστον, μιας 

ειλικρινούς συγνώμης από τους απογόνους των θυτών, την Σουρκία. χι ως 

εκδίκηση, αλλά για την απόδοση δικαιοσύνης, ως ένα πρώτο βήμα στο δρόμο της 

ειρήνης. Εύχομαι η Παναγία να μην αφήσει ποτέ το λαό της, το λαό των Ελλήνων 

και να τον οδηγήσει στην οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνισμού». 

Εξ άλλου σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους είπε: 
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«Γιορτάζουμε σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού. 

Εδώ, στο Βέρμιο, στον ιερό χώρο της Παναγίας ουμελά αυτή η γιορτή αποκτά 

κι έναν ιδιαίτερο, λαμπρό, εθνικό συμβολισμό: Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι, 

 
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος καταθέτει 
στέφανο στον αδριάντα του εθνεγέρτη Αλέξανδρου Τψηλάντη 

 

 επιπλέον, και γιορτή μνήμης για τον Πόντο και τον Ποντιακό Ελληνισμό. Διότι 

όπως έχει λεχθεί, το 1930, από τον τότε υπουργό του Ελευθερίου Βενιζέλου, 

Λεωνίδα Ιασoνίδη, μαζί με την Ιερή Εικόνα της Παναγίας ουμελά ήλθε στην 

Ελλάδα και ο Πόντος. ήμερα λοιπόν, και κάθε Δεκαπενταύγουστο, τελούμε εδώ, 

στην Παναγία ουμελά, και ιερό μνημόσυνο στις ψυχές εκείνων που αφανίσθηκαν 

κατά τη στυγερή Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σαυτοχρόνως, δίνουμε 

επίσης ιερή υπόσχεση ότι δεν ξεχνούμε τη θυσία τους και θ’ αγωνιζόμαστε ως την 

τελική τους δικαίωση. Δηλαδή ως την γενική αναγνώριση της Γενοκτονίας των 

Ελλήνων του Πόντου και την έκφραση, τουλάχιστον, μιας ειλικρινούς συγνώμης 

από τους απογόνους των θυτών, την Σουρκία. Μ’ αυτή την ευκαιρία καθιστούμε 

σαφές και το εξής: Μιας και η αυθαιρεσία των τουρκικών Αρχών δεν επέτρεψε να 

τελεσθεί η Πατριαρχική Λειτουργία στην Παναγία ουμελά του Πόντου, από 

εδώ, το Βέρμιο, η Παναγία ουμελά ταξιδεύει σήμερα εορτάζουσα και στην 

Σραπεζούντα. Διότι καμία απαγόρευση, απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχεται, δεν 

πρόκειται να κάμψει το θρησκευτικό φρόνημα και την ιστορική μνήμη του Έθνους 

των Ελλήνων». 

τις εκδηλώσεις, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών Σρύφωνας Αλεξιάδης, το προεδρείο της Βουλής η βουλευτής του 

ΤΡΙΖΑ Υρόσω Καρασαρλίδου, τη ΝΔ ο βουλευτής του κόμματος Απόστολος 

Βεσυρόπουλος, και παραβρέθηκαν οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Ανδρέας 

Λυκουρέντζος, Γεώργιος Κατσιαντώνης, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας 

Βοργιαζίδης, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, πρόεδροι και εκπρόσωποι 

Ποντιακών υλλόγων. 



Ποντιακή Εστία 
 

98 
 

Η απάντηση του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά»  

στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΤΠΕΞ 

 

σο η Σουρκία αρνείται την ιστορία και τα γεγονότα, όσο δεν 

αναγνωρίζει το έγκλημα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 

αλήθεια και η πραγματικότητα θα εξακολουθούν να την ενοχλούν, 

αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία 

ουμελά» μετά τις προκλητικές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών 

που έγιναν μετά τον Δεκαπενταύγουστο και τα όσα κατά την προσκυνηματική 

επίσκεψή του στο μοναστήρι της Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο είπε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, για τη Γενοκτονία 353.000 

Ποντίων στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Σο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος 

έχει ως εξής: 

Η αλήθεια και η πραγματικότητα εξακολουθούν να ενοχλούν την Σουρκία. Η 

παραδοχή του εγκλήματος της Γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού θα 

βρίσκετε πάντοτε μπροστά στην Σουρκία για όσο καιρό αυτή αρνείται την 

Ιστορία και τα γεγονότα. 

Ο εκνευρισμός, ο τρόπος και οι απαράδεκτες δηλώσεις του Τπουργείου 

Εξωτερικών της Σουρκίας δεν μπορούν να αποκρύψουν τα ιστορικά γεγονότα. 

Σώρα γίνεται αντιληπτό σε όλους ότι η διεθνής απομόνωση της Σουρκίας 

οφείλεται αποκλειστικά στις δικές της ουλτανικές Πολιτικές. 

Η Σουρκία πρέπει άμεσα να ζητήσει συγνώμη για τα θύματα της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού, αν σίγουρα πιστεύει στην ανάγκη καλών, 

ειρηνικών και φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα και το αίτημα αυτό τις 

συγνώμης είναι αίτημα ολόκληρου του Ελληνισμού ανά τον κόσμο. 

Αυτό το αίτημα εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος 

Παυλόπουλος με τις δηλώσεις του, από τον χώρο του Πανελλήνιου Ιερού 

Προσκυνήματος της Παναγίας ουμελά. 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του για την 

εθνική γραμμή που χάραξαν οι σπουδαίες, ειρηνικές και στα πλαίσια ενός 

πολιτικού πολιτισμού του 21ου αιώνα, δηλώσεις του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

 

 

http://www.pontos-news.gr/pontic-main-category/genoktonia
http://www.pontos-news.gr/article/153443/i-toyrkia-kanei-epithesi-se-paylopoylo-gia-genoktonia-pontion-kai-panagia-soymela
http://www.pontos-news.gr/article/153407/paylopoylos-na-anagnoristei-i-stygeri-genoktonia-ton-pontion-foto-vinteo
http://www.pontos-news.gr/article/153407/paylopoylos-na-anagnoristei-i-stygeri-genoktonia-ton-pontion-foto-vinteo
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Η καρδιά της ποντιακής νεολαίας χτυπά  

κάθε καλοκαίρι στο μοναστήρι της Παναγία ουμελά 
Σου τάθη Σαξίδη 

ε κορυφαίο θεσμό για την ποντιακή νεολαία όπου γης έχει εξελιχθεί το 

υναπάντημα Νεολαίας των Ποντιακών ωματείων που εδώ και 

δεκαοχτώ χρόνια ανελλιπώς διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις της Ιεράς 

Μονής της Παναγίας ουμελά στα υψώματα του Βερμίου, στην Καστανιά 

Ημαθίας. Εκατοντάδες νέοι, μέλη ποντιακών συλλόγων από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό καταφτάνουν στο ιερό σέβασμα των Ποντίων, κάθε χρόνο, στα τέλη του 

δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου, όχι μόνον για να προσκυνήσουν τα τιμαλφή 

της πίστης και του γένους μας, αλλά και για να αλληλογνωριστούν, να 

παρακολουθήσουν διαλέξεις για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουν 

τα ήθη και τα έθιμά μας, να δουν ποντιακά δρώμενα και θεατρικές παραστάσεις, 

να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα, να χορέψουν υπό τους ήχους της 

«μεμουσωμένης» λύρας, να τραγουδήσουν, να βιώσουν τον Πόντο των προγόνων 

τους, τον Πόντο της καρδιάς και της ψυχής τους. 

Σο Ιερό Προσκύνημα και το ωματείο «Παναγία ουμελά» βάζει, ακόμα και 

σε καιρούς χαλεπούς, την υλικοτεχνική υποδομή, την οικονομική στήριξη. Οι 

άνθρωποι που τα διοικούν, με προεξάρχοντες τον σεβασμιότατο μητροπολίτη 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του 

ωματείου κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, γνωρίζουν καλά πως πρέπει να υπάρξει 

συνέχεια. Πως πρέπει να δημιουργηθούν, μέσα από υγιείς «παιδευτικές» 

διαδικασίες, άξια και ικανά στελέχη, με αγάπη για την παράδοση, στελέχη που θα 

αποτελέσουν τις αυριανές ηγεσίες των ποντιακών συλλόγων. Σο Ιερό Προσκύνημα 

και το ωματείο «Παναγία ουμελά» στηρίζουν, υποστηρίζουν και συμβουλεύουν. 

Οι νεολαίοι, μέσα από την «ανοιχτή» Οργανωτική Επιτροπή του 

υναπαντήματος, με την ορμή της νιότης των και τη φρεσκάδα της σκέψεις των, 

επινοούν, καταθέτουν νέες ιδέες, οργανώνουν. 

Πάνε πολλά χρόνια τώρα που πρωτοξεκίνησε και εντέλει καθιερώθηκε το 

υναπάντημα. Υέτος ο θεσμός διήγε αισίως το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας 

του. Ενηλικιώθηκε. Σα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής σφυρηλάτησαν 

ακατάλυτους δεσμούς μεταξύ τους. Σο κοινό έργο πάντα ενώνει. Αρκετά από αυτά 

στη διάρκεια των δεκαοχτώ χρόνων αγαπήθηκαν μεταξύ τους και παντρεύτηκαν, 

μάλιστα, στην Παναγία ουμελά. Εκτός όμως από το ηλικιακό μεγάλωμα, οι νέοι 

«μεγάλωσαν» και πνευματικά. «Χήλωσε» ο νους τους. Διευρύνθηκε το πνεύμα τους. 

Άνοιξαν οι ορίζοντές τους. Απόφοιτοι πια πανεπιστημίων και καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες. υμμετέχουν ως εισηγητές στις διαλέξεις και ως καλλιτέχνες στα 

μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα.  
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Κατά πως φαίνεται οι στόχοι και οι σκοποί που έθεσαν εξ αρχής οι άνθρωποι 

που διοικούν το Ιερό Προσκύνημα και το ωματείο «Παναγία ουμελά» άρχισαν 

να εκπληρώνονται, με το παραπάνω μάλιστα.  

 

Σο 18ο υναπάντημα 

Επί τρεις ημέρες, αφού ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Ιουλίου και 

ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Ιουλίου, περισσότεροι από 750 νέοι και νέες 

Ποντιακής καταγωγής, ξεκινώντας από κάθε γωνιά της γης, έφτασαν στις πλαγιές 

του Βερμίου, στις εγκαταστάσεις της Ιερής Μονής της Παναγίας ουμελά, για να 

πάρουν μέρος στις εργασίες και στα δρώμενα του 18ου υναπαντήματος 

Νεολαίας Ποντιακών ωματείων, που διοργανώνει το Πανελλήνιο Ιερό 

Προσκύνημα «Παναγία ουμελά», με τις ευλογίες του σεβασμιότατου 

μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

Σο φετινό πρόγραμμα του υναπαντήματος περιείχε εκκλησιασμό, διαλέξεις – 

εισηγήσεις από αξιόλογους επιστήμονες, ιστορικούς και ερευνητές αλλά και από 

νεολαίους - μέλη του υναπαντήματος, με θέματα που αφορούν την Ιστορία και 

τον Πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου, παρουσιάσεις δράσεων των νέων, 

παρασκευή παραδοσιακών ποντιακών εδεσμάτων, ποντιακές παραδοσιακές 

βραδιές με μουσική και χορό, ποντιακό θέατρο. 

ε ό,τι αφορά στις εισηγήσεις οι νεολαίοι είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τις εξής: «Κείμενα και επιστολές στο Βατικανό αποκαλύπτουν 

τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού» από το δρ. Θεοδόση Κυριακίδη, «Οι 

φίλοι μας τα Μικρόβια – Ο τσαχλαμάς, τα πεντικούδα και η ορμόνη της αγάπης» 

από τον αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΘ Θεόφιλο Πουταχίδη, «Σα παραμύθια 

της Ανατολής» από την συγγραφέα Κυριακή Φριστοφορίδου, «Με το βλέμμα της 

προσφυγιάς» από τη ζωγράφο οφία Αμπερίδου. Σα μέλη του υναπαντήματος, 

νεαροί επιστήμονες παρουσίασαν τις εισηγήσεις: «Αρχιτεκτονική στον Πόντο» από 

την αρχιτέκτονα Μαρτσέλλα Ανθρακοπούλου και «Προλήψεις και δεισιδαιμονίες 

στον Πόντο» από τον θεολόγο Φριστόφορο Μαβίδη.Ο παλαίμαχος λυράρης και 

τραγουδιστής κ. Νίκος οφιανίδης παρουσίασε παραδοσιακά ποντιακά 

τραγούδια. 

Οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

θεατρική παράσταση «Έναν σπυρίν θυμίαμα» στην ποντιακή διάλεκτο που 

παρουσιάστηκε από τον Ποντιακό ύλλογο Κολχικού «Άγιος Ευγένιος 

Σραπεζούντας». Ακόμα οι νεολαίοι της Οργανωτικής Επιτροπής προγραμμάτισαν 

και παρουσίασαν μουσικοθεατρικά δρώμενα αφιερωμένα στη μαρτυρική άντα. 

Κάθε βράδυ, στα παραδοσιακά γλέντια που οργανώνονταν, νέοι καλλιτέχνες, 

οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ταλέντο 
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τους. Τπό τους ήχους της καλλικέλαδης λύρας οι συμμετέχοντες νεολαίοι, οι 

περισσότεροι από αυτούς μέλη των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων τους, 

χόρευαν με την ψυχή τους λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς μας.  

Βιωματικό σεμινάριο παραδοσιακής ποντιακής μαγειρικής οργανώθηκε με τη 

φροντίδα του συλλόγου Ποντίων Πολυδενδρίου - Ασκού «Ο Υάρος». Οι κυρίες 

του συλλόγου παρουσίασαν την παρασκευή τανωμένου σιρβά, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους νεολαίους να γνωρίσουν τον τρόπο μαγειρέματος της θαυμάσιας 

αυτής ποντιακής σούπας, αλλά και να την γευτούν. 

 

Σιμητικές Διακρίσεις 

Η Οργανωτική Επιτροπή του υναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών 

ωματείων στην Παναγία ουμελά με ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε στη 

φετινή διοργάνωση να τιμήσει τον Βασίλη Κεσογλίδη, τον γνωστό σε όλους μας 

Βασίλη Καρρά για την πολύχρονη καλλιτεχνική του προσφορά με το χρυσό 

μετάλλιο της ουμελιώτισσας. Σιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στον 83χρονο 

λυράρη Νίκο οφιανίδη, για την πολύτιμη συμβολή του στη διάσωση της 

μουσικής μας παράδοσης.  

 

Η στροφή Υίλη αναφορικά με τη Γενοκτονία 

την τελετή έναρξης του υναπαντήματος βρέθηκε στο επίκεντρο η αλλαγή 

πλεύσης του Τπουργού Παιδείας κ. Νίκου Υίλη σχετικά με το θέμα της 

Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. ε επιστολή - χαιρετισμό που απέστειλε 

προς την Οργανωτική Επιτροπή του υναπαντήματος ανασκεύασε τις επίμαχες 

δηλώσεις που είχε κάνει, προκαλώντας σάλο και διαμαρτυρίες από τις ποντιακές 

οργανώσεις, μιλώντας πλέον ξεκάθαρα για Γενοκτονία που υπέστη ο Ποντιακός 

Ελληνισμός. 

Σο πλήρες κείμενο της επιστολής Υίλη έχει ως εξής: 

«Η Ιερά Μονή “Παναγία ουμελά” στην οποία σήμερα βρίσκεστε, αποτελεί 

οργανική συνέχεια της τρανής μοναστικής παράδοσης του Πόντου. τις πλαγιές 

του Βέρμιου, στην όμορφη Καστανιά, συνεχίζεται η μακραίωνη και εμβληματική 

πορεία που ξεκίνησε το 386 μ. Φ. σε μια σπηλιά του όρους Μελά στην 

Σραπεζούντα. 

»ε αυτόν εδώ τον χώρο και μετά από μεγάλες περιπέτειες, βρήκε προστασία η 

ιερή εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας που, κατά την παράδοση, 

εικονογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφεραν στον Πόντο από την 

Αθήνα οι μοναχοί Βαρνάβας και ωφρόνιος. τα υψώματα του Βέρμιου 

φιλοξενούνται τα σημερινά “ολικά κοινωνικά γεγονότα” του ποντιακού ελληνισμού 

που μέχρι τη Γενοκτονία λάμβαναν χώρα στα μοναστήρια και στα παρχάρια του 



Ποντιακή Εστία 
 

102 
 

Πόντου. Ένα τέτοιο “ολικό κοινωνικό γεγονός” είναι και  το θερινό συναπάντημα 

που για 18η φορά οργανώνετε φέτος. 

 »Νέοι και νέες ποντιακής καταγωγής από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Γεωργία, 

αλλά και τον Καναδά, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες θα γνωρισθούν, 

θα ενημερωθούν και θα μάθουν, θα ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και φυσικά 

θα χορέψουν σέρρα και κότσαρι υπό τους ήχους του κεμεντζέ. Ιδιαίτερα για τα 

νέα παιδιά που ζουν και προκόβουν στο εξωτερικό πρόκειται για μια εξαιρετική 

ευκαιρία γνωριμίας ή επανασύνδεσης με την Ελλάδα. 

»Διαχρονικά, οι Ρωμιοί του Πόντου έχουν προσφέρει δείγματα υψηλής 

πολιτιστικής δημιουργίας και αυθεντικής καλλιτεχνικής έκφρασης σε τομείς όπως 

η αρχιτεκτονική, το θέατρο, τα γράμματα και η μουσική. Η ποντιακή γλώσσα με 

το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα και τα πολλά αρχαϊκά στοιχεία αποτελεί μια ακόμα 

πολύτιμη κληρονομιά. 

»τις νέες και στους νέους, όπως αυτές και αυτοί που σήμερα βρίσκονται 

συγκεντρωμένοι εδώ, πέφτει η ευθύνη να διατηρήσουν αλλά κυρίως να εξελίξουν 

και να ανανεώσουν τη σημαντική αυτή παράδοση. Πατώντας γερά στο παρελθόν 

και ανασκαλεύοντας την παράδοση, ο πολιτισμός έχει ανάγκη να ανανεώνεται με 

το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον για να παραμένει ζωντανός και ακμαίος. 

Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας, γόνιμες 

εισηγήσεις και συζητήσεις και ένα επιτυχημένο και δημιουργικό συναπάντημα». 

χολιάζοντας την επιστολή του κ. Υίλη, ο παριστάμενος στο υναπάντημα 

πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, δήλωσε πως «Δεν 

επιτρέπεται υπουργοί να αμφισβητούν γενοκτονίες, ευτυχώς όμως φαίνεται ότι 

δείχνουν μεταμέλεια», ενώ ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία ουμελά κ. 

Γιώργος Σανιμανίδης είπε πως: «Σα λόγια του υπουργού δείχνουν τον θεσμικό 

δρόμο που πρέπει να ακολουθεί ένας υπουργός». Σην εκδήλωση χαιρέτησε, και 

μάλιστα στην ποντιακή διάλεκτο, ο Τπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ σε γραπτό χαιρετισμό του ο 

πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το υναπάντημα «γιορτή 

ιστορικής μνήμης». 

 

Σο ψήφισμα 

Για 18η χρονιά, εδώ, στα υψώματα του Βερμίου, στο Προσκύνημα της 

Παναγίας ουμελά, στις 14 με 17 Ιουλίου 2016, ανταμώσαμε εμείς, οι νέοι και οι 

νέες, Έλληνες Ποντιακής καταγωγής, τρίτης και τέταρτης γενιάς, εκπληρώνοντας 

για ακόμη μια χρονιά την υπόσχεσή μας πως θα διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα 

της ιστορικής μνήμης και της ποντιακής μας παράδοσης. τα πλαίσια του φετινού 

προγράμματος παρακολουθήσαμε σημαντικές εισηγήσεις με θεματικές ενότητες, 
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όπως: Τγεία και Διαδίκτυο, Αρχιτεκτονική, Σέχνη, Ιστορία και Πολιτισμικά 

στοιχεία του Πόντου. Ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε 

και καταλήξαμε από κοινού στα παρακάτω: 

Παναγία ουμελά 

ύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση το Σούρκικο Τπουργείο Πολιτισμού και 

Σουρισμού, μετά από επτά χρόνια συνεχόμενης τέλεσης της Θείας Λειτουργίας 

στην παλαίφατο Ιστορική Μονή της Παναγίας ουμελά ανήμερα του 

Δεκαπενταύγουστου, δεν έδωσε άδεια πραγματοποίησής της επικαλούμενο τις 

εργασίες συντήρησης του ιστορικού Μοναστηριού. Ευελπιστούμε αυτή η 

απόφαση, για ένα θέμα τόσης μεγάλης σημασίας για όλους εμάς τους Έλληνες 

ποντιακής καταγωγής, να είναι συγκυριακή και να μην αποτελεί προάγγελο για την 

επιστροφή στο παρελθόν.  

Αγία οφία Κωνσταντινούπολης – Αγία οφία Σραπεζούντας και 

Νικομήδειας 

Η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της ανάγνωσης του Κορανίου κατά τη διάρκεια 

του Ραμαζανίου στην Αγία οφία πιστεύουμε ότι αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς 

το Μνημείο Παγκόσμιου Πολιτισμού και προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια 

καλλιέργειας καλών σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς. Επίσης, η μετατροπή των 

ναών της Αγίας οφίας στην Σραπεζούντα και Νικομήδεια σε μουσουλμανικά 

τεμένη συνεχίζουν την καταστροφική πρακτική των Σούρκων σε μνημεία της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Προσφυγικό Ζήτημα 

Ψς νέοι και νέες, απόγονοι προσφύγων, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μην 

μείνουμε αμέτοχοι στα γεγονότα και στις συγκυρίες των ημερών μας όπου 

άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους στο βωμό συμφερόντων. Ζητούμε να σταματήσει 

κάθε αιτία που προκαλεί στον 21ο αιώνα ξεριζωμούς και προσφυγιά γιατί 

πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν στον τόπο που γεννήθηκαν και να 

διακινούνται στα πλαίσια της Δημοκρατίας. 

Γενοκτονία - Διεθνής Αναγνώριση - Ευρωπαϊκή διάσταση 

Θεωρούμε υποχρέωση και καθήκον μας να δηλώσουμε από αυτό το βήμα την 

απαίτησή μας να καθιερωθεί η 19η Μαΐου ως ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης των 

θυμάτων, μιας εξοντωτικής πολιτικής πρακτικής του Κεμαλισμού που οδήγησε 

στις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών του Ευξείνου Πόντου και της Μικράς 

Ασίας. Καταδικάζουμε όλους εκείνους που με τις πολιτικές τους στοχεύουν στην 

αλλοίωση της σημασίας της 19ης Μαΐου μετά την ψήφιση και καθιέρωσή της από 

τη Βουλή των Ελλήνων ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Απαιτούμε η Πολιτεία να προωθήσει το θέμα της Αναγνώρισης της 
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Γενοκτονίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή 

στη μνήμη των μαρτύρων, των ηρώων και αγωνιστών του αλησμόνητου Πόντου. 

Ενότητα Ποντιακής Νεολαίας 

Θεωρούμε αναγκαία την Ενότητα της νεολαίας του οργανωμένου Ποντιακού 

χώρου πράγμα που πρεσβεύει ο θεσμός του υναπαντήματος Νεολαίας 

Ποντιακών ωματείων στην Παναγία ουμελά, εδώ και 18 χρόνια. Ένας θεσμός 

μέσω του οποίου οι νεολαίοι αγωνιζόμαστε συσπειρωμένοι, ακηδεμόνευτοι, 

αδιάσπαστοι και πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά του αλησμόνητου Πόντου.  

ην ουμελάν απάν’ και κάθαν χρόνον θα έρχουμες και ξαν’ θα ανταμούμες και 

θα κρατούμε ζωντανό τον μυρωμένον Πόντο. 

Καστανιά, 17 Ιουλίου 2016 

Η νεολαία του υναπαντήματος των Ποντιακών ωματείων,πάντα γαντζωμένη 

στις Ρίζες του Πολιτισμού και της Παράδοσής μας 

 

Σελετή έναρξης 18ου υναπαντήματος 

Ποντιακής Νεολαίας στην Παναγία ουμελά 

Σης Κικής Ιμιρτζίδου 

 

 τελετή έναρξης καθώς και οι περισσότερες εργασίες του 

18ου υναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών ωματείων στην 

Παναγία ουμελά πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα 

εκδηλώσεων, η οποία βρίσκεται κάτω από τον 

Ιερό Ναό της Παναγίας ουμελά, στα υψώματα 

της Καστανιάς στο Βέρμιο, το απόγευμα της 

Παρασκευής, 15 Ιουλίου 2016. Σον λόγο, 

αρχικά, πήρε η Κική Ιμιρτζίδου, εκπρόσωπος 

της Οργανωτικής Επιτροπής, λέγοντας: 

εβασμιότατε με την ευλογία σας, εκ μέρους της 

Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στο 

υναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας, εδώ στο Βέρμιο, στο ιερό σύμβολο του 

Ποντιακού Ελληνισμού, στην Παναγία μας, στην Μητέρα μας, στην Παναγία 

ουμελά. 

Η 
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Εμείς οι νέοι της 3ης και 4ης γενιάς απόγονοι εκείνων των Ελλήνων που άδικα 

χάθηκαν, προσπαθούμε με όλο το σθένος της ψυχή μας να κρατήσουμε ζωντανή 

την παράδοση του αλησμόνητου Πόντου. Και σε κάθε βήμα μας να αναδείξουμε 

το ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η 

Οργανωτική Επιτροπή 18 χρόνια τώρα ενώνει, προσπαθεί διεκδικεί, και 

δημιουργεί. 

ας καλωσορίζουμε στο 18ο υναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών ωματείων. 

Να καλέσουμε στο βήμα τον εβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμονα να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 

υναπαντήματος. 

 

Φαιρετισμός σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελέημονος 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε 

δήμαρχε, αγαπητά μας παιδιά, κύριε πρόεδρε του 

σωματείου «Παναγία ουμελά», μέλη του 

σωματείου, Οργανωτική Επιτροπή, αγαπητοί μου,  

Με πολύ χαρά σας υποδεχόμεθα και φέτος 

στους χώρους του Ιερού προσκυνήματος Παναγία 

ουμελά. ας υποδεχόμεθα εδώ, στο ιερό 

κατηχητήριο  της Παναγίας του Πόντου, της 

Παναγίας Μητέρας όλων των Ποντίων και όλων 

των Ελλήνων. Ανάμεσά σας διακρίνουμε πρόσωπα γνωστά, από προηγούμενες 

συμμετοχές σε αυτό το συναπάντημα που φέτος ενηλικιώνεται, όπως λένε πολλοί, 

καθώς πραγματοποιείται για 18η χρονιά αλλά και πρόσωπα νέα που έρχονται για 

πρώτη φορά σε αυτή την μεγάλη συνάντηση της Ποντιακή Νεολαίας από όλα τα 

μήκη και τα πλάτη της γης. ας υποδεχόμαστε όλους με την ίδια θέρμη και την 

ίδια αγάπη, νεότερους και μεγαλύτερους, νέους και νέες από την Ελλάδα, από 

χώρες κοντινές αλλά και μακρινές. Και μείς γνωρίζουμε καλά ότι όλοι έρχεστε με 

μεγάλη λαχτάρα και μεγάλη αγάπη στον τόπο αυτό. λοι έρχεστε με μεγάλη 

αγάπη για την Παναγία μας, την Παναγία ουμελά που κράτησε και συνεχίζει να 

κρατάει ενωμένο όλον τον Ποντιακό Ελληνισμό. λοι έρχεστε με μεγάλη 

λαχτάρα για να συναντήσετε άλλους νέους και νέες από κάθε γωνιά της γης, με 

τους οποίους μοιράζεστε τα ίδια ιδανικά, την ίδια ιστορία, τα ίδια ήθη και έθιμα, 

όλα αυτά που αγωνίζεστε να τα διατηρήσετε και να μεταδώσετε και εσείς με την 

σειρά σας στις επόμενες γενιές.  

ας καλωσορίζω με πατρική αγάπη, στο σπίτι της Παναγίας μας, έχοντας την 

βεβαιότητα ότι και εσείς το αισθάνεστε σπίτι σας. ας καλωσορίζω στο 18ο 
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συναπάντημα νέων Ποντίων, γνωρίζοντας ότι θεωρείτε και αυτή την συνάντηση και 

αυτές τις ημέρες που θα ζήσετε όλοι μαζί κάτω από την σκέπη της Παναγίας μας, 

σαν μια μεγάλη οικογενειακή συνάντηση που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους. Και 

το πρόγραμμα του φετινού συναπαντήματος, όπως και όλα τα προηγούμενα, είναι 

πλούσιο σε ευκαιρίες και εκδηλώσεις, σε ομιλίες, σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά 

δρώμενα, που θα κάνουν και το 18ο υναπάντημα αξέχαστο σε όλους σας. Θα το 

κάνουν μια μοναδική εμπειρία για τον καθένα σας ξεχωριστά. Για αυτό και θα 

ήθελα, κύριε Τπουργέ, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν 

με ζήλο και αγάπη για την προετοιμασία του προγράμματος. Σην Οργανωτική 

επιτροπή, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους ομιλητές που θα αναπτύξουν σημαντικά και 

ενδιαφέροντα επιστημονικά θέματα αλλά και όλους εσάς που με την συμμετοχή 

σας στα καλλιτεχνικά δρώμενα και στις λοιπές εκδηλώσεις συμβάλετε στην 

επιτυχία του.  

Η επιτυχία του υναπαντήματος είναι άλλωστε μια απάντηση σε όλους 

εκείνους που κατά καιρούς αμφισβητούν την δύναμη του Ποντιακού Ελληνισμού, 

σε όλους εκείνους που προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ιστορία του, τις θυσίες 

του, την δύναμη της ψυχής του, που τους κάνει να αναγεννιούνται από την τέφρα, 

που τους κάνει να κρατούν αναμμένο τον φάρο του πολιτισμού, των παραδόσεων 

και τις ιστορίες του σε όλον τον κόσμο. 

λους εκείνους που νομίζουν ότι μπορούν να ξαναγράψουν την ιστορία 

διαγράφοντας ότι δεν τους αρέσει. Η αξία της Ιστορίας όμως, που εσείς 

διαφυλάσσετε μέσα από τα ποντιακά σωματεία και τις ποικίλες δράσεις τους αλλά 

και μέσα από την προσωπική σας προσπάθεια, έγκειται στο γεγονός ότι μας 

συνδέει με τις ρίζες μας και μας βοηθάει να μην επαναλαμβάνουμε λάθη του 

παρελθόντος και αν τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε στην πατρίδα μας να 

επαναλαμβάνονται με την συνεχή ροή των προσφύγων σκηνές από το παρελθόν 

που έζησαν οι πρόγονοί μας, είναι γιατί οι ισχυροί του κόσμου δεν θέλησαν να 

διδαχθούν από την ιστορία και εμείς οι ίδιοι συχνά υποτιμούμε και χλευάζουμε 

την ιστορία μας, την ξεχνούμε ή και την διαγράφουμε ηθελημένα από την μνήμη 

μας, εν ονόματι ενός δήθεν προοδευτισμού.  

Εσείς όμως αποτελείτε παράδειγμα πίστης στις παραδόσεις και την ιστορία 

των προγόνων σας, τα έθιμα και το πολιτισμό τους. Παράδειγμα για το πως 

μπορούμε να διαφυλάξουμε την ιστορία και το πολιτισμό μας στην μνήμη και την 

καρδιά μας και να αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτά, γιατί αυτά παιδιά μου μας 

ενώνουν και μας κρατούν όρθιους στο πέρασμα των χρόνων ότι και να συμβεί. 

Σο φετινό 18ο υναπάντημα αρχίζει με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κεντρική 

εισήγηση που έχει θέμα το διαδίκτυο και την υγεία. Σο διαδίκτυο πλέον είναι 

συστατικό της ζωής όλων των ανθρώπων και ιδίως των νέων και αναγκαίο κακό, 
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γιατί επηρεάζει και ρυθμίζει καθοριστικά την ζωή μας σε τέτοιο βαθμό που 

ορισμένες φόρες εξελίσσεται σε εξάρτηση και σε κίνδυνο. Είναι όμως τόσο 

χρήσιμο και τόσο αναγκαίο στην καθημερινότητα μας, που δεν μπορούμε να το 

στερηθούμε.  

Θα πρέπει όμως να ξέρουμε όλες τις αλήθειες που συνδέονται με αυτό και με 

την χρήση του, ώστε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του, χωρίς να εκθέτουμε τον 

εαυτό μας σε κίνδυνο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις αλήθειες που αφορούν το 

διαδίκτυο και την χρήση του ώστε να μπορούμε να βοηθούμε και ανθρώπους 

γύρω μας. Νομίζω ότι όσα θα μας αναπτύξει ο κεντρικός ομιλητής μας θα είναι 

όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και χρήσιμα για όλους μας, ιδιαίτερα για τους νέους 

και τις νέες μας. Για αυτό και ευχαριστώ από την καρδιά μου τον αποψινό 

εισηγητή. 

Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις σας καλωσορίσω και πάλι στο Ιερό Προσκύνημα 

της Παναγίας ουμελά και στο 18ο υναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών 

ωματείων και σας εύχομαι ευχάριστη παραμονή και καλή επιτυχία σε όλες τις 

δραστηριότητες σας. Με αυτές τις ταπεινές και πατρικές ευχές επιτρέψτε μου να 

κηρύξω την έναρξη των εργασιών του 18ου υναπαντήματος.  

 

Αθηνά Παπαδάκη ύμβουλος ωματείου Παναγία ουμελά 

Ευχαριστούμε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμονα που είναι πάντα 

συμπαραστάτης σε όλες μας τις προσπάθειες και 

μας χαρίζει την ευλογία του, καθώς και όλη την 

Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερού 

Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά» που 

συνδιοργανώνουν το συναπάντημα καθώς και το 

διοικητικό συμβούλιο του σωματείου «Παναγία 

ουμελά».  

Καλούμε, λοιπόν, στο βήμα τον Τπουργό 

Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, φίλο και 

συμπαραστάτη του σωματείου «Παναγίας ουμελά» εδώ και χρόνια, να απευθύνει 

έναν χαιρετισμό ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. 

 

Φαιρετισμός κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή Τπουργού Eσωτερικών 

εβασμιότατε, κύριοι Τπουργοί, κύριε πρόεδρε του Προσκυνήματος, κύριοι 

εκπρόσωποι των φορέων του Ποντιακού Ελληνισμού, αγαπητά μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής και όλοι όσοι έχετε εργαστεί για την επιτυχία του 18ου 

συναπαντήματος, νέοι και νέες, με ιδιαίτερη χαρά, δεν είναι προσχηματικός λόγος, 
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δέχτηκα την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ, έστω και αν η πίεση των 

πραγμάτων με αναγκάζει να φύγω, αλλά όμως ήθελα πάση θυσία να είμαι εδώ να 

καταθέσω λίγες σκέψεις σε αυτήν την πολύ όμορφη συνάντηση. 

ήμερα, λοιπόν, που είμαστε σε μία εποχή μεγάλων μεταλλάξεων ο 

Ελληνισμός διέπεται από μια βαθύτατη και οικονομική κρίση. Βεβαίως, στα 

πλαίσια της Δημοκρατίας, μας ο καθένας μας είναι ελεύθερος, και αυτή είναι και η 

ομορφιά της Δημοκρατίας, να έχει τις δικές του απόψεις, αλλά στα πλαίσια ενός 

πολιτισμού θα πρέπει όλοι να υπερβούμε τον 

κακό μας εαυτό, όποια άποψη και να έχουμε, 

γιατί είναι ανάγκη συγκροτώντας ένα 

πατριωτικό δημοκρατικό μέτωπο να 

ξεπεράσουμε μικρότητες, μικροψυχίες, αλλά 

και σκοπιμότητες, κάποιων υπερπατριωτών 

που ενδεχομένως θα θέλουν να 

εκμεταλλευτούν τον χώρο. 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός έτσι πορεύτηκε 

και έτσι πρέπει να πορευτούμε, εσείς οι νέοι 

που κουβαλάτε μέσα σας και την αθωότητα 

και την ορμή, να αξιοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες και να γίνετε κήρυκες μέσα 

από το διαδίκτυο - γιατί δεν είμαστε οπισθοδρομικοί να καταριόμαστε το 

διαδίκτυο - μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα πρέπει να πορευτείτε και εσείς και να μην 

επηρεαστείτε από τις αδυναμίες τις δικές μας, για να χτίσετε κάτι καινούργιο. Γιατί 

σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν του χαρίστηκε η ζωή, δεν κοίταξα πίσω, 

κοίταξα πάντα μπροστά, και θα γίνω αυτό που θέλω εγώ και όχι αυτό που θέλουν 

οι άλλοι. 

ε μια τέτοια πορεία αγαπητά μου παιδιά πρέπει να πορευτείτε, γιατί η μεγάλη 

ικανοποίηση στην ζωή είναι να δίνεις μάχες. Κάποιες από αυτές μπορεί να τις 

χάσεις, αλλά αποκτάς εμπειρίες. Έτσι θα καταλάβετε ότι τα σημαντικά πράγματα 

στην ζωή δεν χαρίζονται, κερδίζονται από εκείνους που δεν επαιτούν, αλλά από 

εκείνους που απαιτούν και διεκδικούν. 

Με αυτές τις λίγες σκέψεις θέλω να ευχηθώ ότι αυτό το υναπάντημα θα είναι 

πιο πλούσιο από όλα τα άλλα, γιατί θα εμπεδώσει αξίες αλληλεγγύης, αγάπης, 

φιλίας. Γιατί έτσι θα αφήσετε μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που σας 

παραδίδουμε - και εμείς οφείλουμε να είμαστε και λίγο υπόλογοι απέναντι σας για 

αυτό που σας παραδίδουμε. 

Καλές εργασίες και να μάθετε στην ζωή σας να μιλάτε, αλλά και να ακούτε, 

γιατί έτσι θα έχετε ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα του νοητικού σας πεδίου, 

κεντρίζοντας τις σκέψεις των άλλων. 
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Φαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη 

ας καλησπερίζω όλους και όλες. ταν έλαβα την πρόσκληση στην Αθήνα, 

επειδή την ίδια μέρα συνέβαιναν τρεις ταυτόχρονα εκδηλώσεις σε διαφορετικές 

περιοχές τις Ελλάδος αναρωτηθήκαμε τι να διαλέξουμε. 

ταν όμως διαπίστωσα ότι είναι Νεολαία, το 

υναπάντημα και δη της Ποντιακής Νεολαίας, το 

μήνυμα ελήφθη, και είμαι εδώ!!!  

Εγώ δεν θα σας εμψυχώσω λέγοντάς σας ότι είστε η 

φυλή εκείνη που υπέστη πολλά εκεί και εδώ, τα είπε ο κ. 

Τπουργός αυτά. Έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε αυτιά. Αν 

μιλάμε σε Κρητικούς να λέμε πολύ ωραία λόγια για την 

Κρήτη. ταν μιλάμε σε Καλαματιανούς να λέμε ωραία 

λόγια για την Καλαμάτα. 

Πρέπει να αγαπήσουμε και την Δημοκρατία, που είναι πράγμα πολύ μεγάλο. Εδώ 

και 80 χρόνια ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου έχει πει ότι χώρα χωρίς απλή 

αναλογική δεν είναι καν δημοκρατική χώρα. Και χρειάστηκαν και ογδόντα χρόνια 

να το καταλάβει και ο κ. Σσίπρας. 

Δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ και να φάω χρόνο από την σημερινή 

συνάντηση, η παρουσία μου εδώ δείχνει τον σεβασμό που έχω προς τον Ποντιακό 

Ελληνισμό και προς την Νεολαία και το όνειρό μου είναι η Νεολαία να είναι μία, 

είτε είναι στην Κρήτη είτε είναι στον Πόντο είτε είναι στην Πελοπόννησο να είναι 

η Ελληνική Νεολαία. Περήφανη για αυτήν την χώρα. 

Με αυτές τις λέξεις ολοκληρώνω το χαιρετισμό μου και θα παρακαλούσα τους 

υντονιστές να μου στείλουν μετά το πέρας των εργασιών τα πρακτικά των 

αποφάσεων που θα ληφθούν. 

 
Φαιρετισμός δημάρχου Βέροιας κ. Βοργιαζίδη 

εβασμιότατε, Τπουργέ των Εσωτερικών, Αναπληρωτή Τπουργέ Αγροτικής 

Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρώων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και 

συγκίνηση στην Παναγία ουμελά, στο μέρος όπου χτυπάει η καρδιά του 

Ποντιακού Ελληνισμού της χώρα μας. Είναι πραγματικά ξεχωριστή τιμή για τον 

δήμο μας και την περιοχή μας να φιλοξενούμε για 18η χρονιά εκπροσώπους 

ποντιακών σωματείων από κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Διασποράς. 

σο η προγονική μας μνήμη παραμένει ζωντανή, διατηρώντας ισχυρούς 

δεσμούς με της ρίζες μας και τις παραδόσεις των προγόνων μας, η πολιτιστική μας 

κληρονομιά θα παραμείνει αναλλοίωτη στον χρόνο. Μάλιστα η διατήρηση της 
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πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ακόμα πιο δύσκολη τώρα, διότι η χώρα 

διέρχεται μια περίοδο κρίσης κατά την οποία δοκιμάζονται σχέσεις, αξίες και 

ιδανικά. 

Έτσι με γεμίζει με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία η 

συμμετοχή τόσων νέων στις εκδηλώσεις του 18ου 

υναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών ωματείων, 

γεγονός που αποτελεί καλό οιωνό για το μέλλον. Θα 

ήθελα από καρδίας να συγχαρώ τα μέλη του 

σωματείου «Παναγία ουμελά» και του Ιερού 

Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά», καθώς και 

όσους εργάστηκαν σε όλη αυτήν την διαδρομή των 

δεκαοχτώ χρόνων ώστε το υναπάντημα να καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος 

πανελλαδικά θεσμός για την Ποντιακή Νεολαία. Σέτοιες εκδηλώσεις είναι πάντα 

καλοδεχούμενες από τον δήμο της Βέροιας γιατί τιμούν με τον καλύτερο τρόπο 

την παράδοση και την κοινωνική ζωή της περιοχής μας. 

Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις του 

υναπαντήματος και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους 

καλλιτέχνες, τους επιστήμονες, τους ομιλητές, όπως επίσης και όλα τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής. 

 
Φαιρετισμός κ. Γιώργου Σανιμανίδη πρόεδρου του σωματείου 

«Παναγία ουμελά» 

εβασμιότατε, κύριοι Τπουργοί, κύριε Πρόεδρε της Ένωση Κεντρώων, κύριοι 

Βουλευτές, κύριε Ευρωβουλευτή, αγαπημένα μου 

παιδιά, σαν τα χελιδόνια είστε για ακόμη μια 

χρόνια εδώ. Επιτρέψτε μου να γυρίσω πίσω 65 

χρόνια, όταν ο Υίλων Κτενίδης έδινε την μάχη 

του για να πάρει την Εικόνα από το Βυζαντινό 

Μουσείο της Αθήνας, που τους έλεγε η Εικόνα της 

Παναγίας ουμελά δεν είναι μουσειακό 

αντικείμενο, έχει πίσω Ιστορία αιώνων. Πολλοί τον 

κορόιδευαν, τι λέει ο τρελός ο γιατρός, έλεγαν. 

ταν το 1955, αφού έκτισε την πρώτη εκκλησία, 

κατάφερε να φέρει τον τότε άρχοντα του τόπου, 

στην Παναγία ουμελά, τον βασιλιά Παύλο, τον 

κορόιδευαν και τότε, ότι ο τρελός ο γιατρός για τον εαυτό του φέρνει επάνω τον 

βασιλιά, μην πάτε! «Σα ποντιακά σωματεία» της εποχής εκείνης, γράφει στα 
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πρακτικά ο Υίλων Κτενίδης, «νομίζουν ότι δουλεύω για μένα. Εγώ τους δηλώνω 

ότι την σημαία την κρατάω ψηλά, όχι για μένα αλλά για τους αγέννητους 

Έλληνες». Για αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, για αυτούς πάλεψε. 

υγχωρέστε με για την συγκίνηση, αλλά όποιος διαβάσει τα λόγια του γιατρού 

συγκινείται. Ο Νόστος για την αλησμόνητη πατρίδα, για την Ιστορία του 

Ποντιακού Ελληνισμού, έσπειρε εδώ σε μικρογραφία τον Πόντο, για να μπορούν 

οι νέοι Έλληνες ποντιακής καταγωγής να προσφέρουν, να συμμετέχουν, να είναι 

δυνατοί. Γιατί η πατρίδα έχει ανάγκη από τους νέους της, εμείς οι παλαιότεροι σε 

έναν μεγάλο βαθμό αποτύχαμε, το δηλώνω εγώ προσωπικά για έμενα, δεν ξέρω τι 

πιστεύουν οι άλλοι. Είπα κάποτε σε μια παρέα, πολλές φορές οι νέοι έπρεπε σε 

ανθρώπους της δικιάς μου ηλικίας, των εβδομήντα χρονών, να μας δώσουν και 

διαβατήριο να πουλάμε κασέτες και CD στην Νιγηρία, ως μετανάστες. Σόση είναι 

η ζημιά που κάναμε στην νεολαία μας.  

ας ευχαριστώ και πάλι καλωσορίσατε, η Παναγία να δίνει δύναμη σε όλους και 

τον Δεσπότη μας παρακαλώ να συνεχίσει να προσεύχεται για εμάς, για τους 

εργαζόμενους και για τα Ελληνόπουλα ποντιακής καταγωγής. 

 

Φαιρετισμός κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου βουλευτή Ν.Δ. Ημαθίας 

εβασμιότατε, κύριε Τπουργέ, κύριε δήμαρχε, η καρδιά του Ποντιακού 

Ελληνισμού βρίσκεται σε αυτόν τον Ιερό τόπο, στην Παναγία ουμελά, το σημείο 

αναφοράς της συνάντησης όλου του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού 

δεν θα σταματήσει να χτυπάει ποτέ όσο υπάρχουν 

νέα παιδιά 3ης και 4η γενιάς που κρατούν ψηλά και 

μεταλαμπαδεύουν τον πολιτισμό των Ποντίων.  

ας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου 

της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και 

τον απόλυτο σεβασμό του στην Ιστορία του 

Ποντιακού Ελληνισμού, μια ιστορία που έχει 

σημαδευτεί από τον ξεριζωμό, την γενοκτονία αλλά και της δύναμη της πίστης, τη 

διατήρηση των ιδιαιτέρων πολιτισμικών στοιχειών. 

Η γενοκτονία των Ποντίων με 353.000 νεκρούς το 1916 - 1923 είναι η δεύτερη 

μεγάλη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Αυτήν την ιστορία κανένας δεν μπορεί να την 

διαγράψει και να την ξαναγράψει από την αρχή, κανείς δεν μπορεί να την 

παραχαράξει και να την αλλοιώσει, γιατί το αίμα και οι μνήμες δεν σβήνονται, 

γιατί οι νέοι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ δίνουν την απάντηση. Πολλοί λένε 

όταν δεν ξέρεις από πού προέρχεσαι, είναι βέβαιο ότι δεν ξέρεις που θα φτάσεις. 

Ο πολιτισμός του Ποντιακού Ελληνισμού διατηρήθηκε και πέρασε από γενιά σε 



Ποντιακή Εστία 
 

112 
 

γενιά, είναι μια σκυτάλη που αλλάζει χέρια στην διαδρομή του χρόνου, δείχνοντας 

αντοχή και δύναμη. 

Υίλες και φίλοι το 18ο υναπάντημα της Νεολαίας Ποντιακών ωματείων 

είναι μια γιορτή ιστορικής μνήμης. Ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν σβήνει! Είναι 

Ιστορία, είναι παράδοση, είναι μνήμη, είναι Ελλάδα. ας ευχαριστώ. 

 

Φαιρετισμός κας Φαράς Κεφαλίδου, Βουλευτή Δράμας της 

Δημοκρατικής υμπαράταξης 

εβασμιότατε, κύριε Τπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, φίλες και φίλοι και κυρίως νέοι από όλη την Ελλάδα. 
Αυτό που καταφέρνετε σήμερα είναι πολύ 

σημαντικό, γιατί έχουμε Νεολαία από όλα τα 

μήκη και τα πλάτη της γης και αυτό θεωρώ ότι 

είναι κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο και παρά πολύ 

σημαντικό για μένα.  

Είναι πολύ μεγάλη χαρά, και δεν σας το 

κρύβω, το εξομολογήθηκα στον κ. Σανιμανίδη, 

είναι η πρώτη φόρα που βρίσκομαι εδώ. Είναι 

ξέρετε στόχος ζωής για τους περισσότερους από 

εμάς που έχουμε ποντιακές ρίζες να κάνουμε ένα 

προσκύνημα στην Παναγία ουμελά. 

Για μένα, λοιπόν, είναι σήμερα αυτή η μέρα 

και δεν σας κρύβω ότι είναι φορτισμένη πάρα 

πολύ γιατί ο καθένας θυμάται τις ρίζες του, τις μνήμες και τις ιστορίες που άκουσε 

από τους παππούδες του και κυρίως από τις γιαγιάδες του και μέσα σε όλη αυτήν 

την συγκίνηση έχω να πω δυο λόγια στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, όπου 

η Ελλάδα μοιάζει να συρρικνώνεται και να γερνά, τέτοιες εκδηλώσεις που μας 

φέρνουνε κοντά και εμάς τους λίγο πιο μεγάλους, αλλά κυρίως τους νέους 

ανθρώπους, μας γεμίζει ελπίδα, μας δίνει κουράγιο, μας οπλίζει με δύναμη, 

υπομονή και πίστη στο δύσκολο αγώνα της επιβίωσης. 

Μας θυμίζει ότι έχουμε ένα χρέος, τόσο εμείς οι πολιτικοί αλλά και εσείς οι 

πολίτες, να δώσουμε μια ευκαιρία στον τόπο μας, να ανασάνει μέσα από ένα 

εθνικό σχέδιο.  

Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ένα δραστήριο, ένα ζωντανό αεικίνητο κομμάτι 

αυτής της προσπάθειας και θα έλεγα είναι ο καλύτερος αγγελιοφόρος και 

πρεσβευτής αυτής της εθνικής προσπάθειας που θέλουμε. Μέσα από σκληρή 

δουλειά θα έρθουν καλύτερες μέρες.  

ας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλή επιτυχία. 
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Φαιρετισμός κ. Γιώργου Λαζαρίδη Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, 

εκπρόσωπου Ανεξαρτήτων Ελλήνων 

Με την ευλογία σας σεβασμιότατε, θέλω να σας μεταφέρω καταρχήν του 

χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή επιτυχία του υναπαντήματος, από τον 

Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καμένο.  

Σο Τπουργείο Εθνικής Αμύνης υποδέχθηκε με τιμές Αρχηγού κράτους την 

εικόνα της Παναγίας ουμελά και έμεινε τρεις μέρες στην 

εκκλησία του Τπουργείου για να έχει ο κόσμος την 

δυνατότητα να προσκυνήσει. 

Σρεις ήταν οι πυλώνες που κράτησαν άσβεστη την 

φλόγα των Ελλήνων του Πόντου. Πρώτα η Εκκλησία - και 

μάλιστα κανείς δεν μπορεί να μην μνημονεύσει τον 

μακαριστό μητροπολίτη Φρύσανθο Σραπεζούντας - για 

αυτό ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος της Εκκλησίας, γιατί 

κράτησε την γλώσσα ζωντανή, στους Έλληνες του Πόντου 

αλλά και το φρόνημα και την πίστη. Η πίστη στον Φριστό ήταν ταυτόχρονα και 

πίστη στην Πατρίδα. 

Εδώ κλείνοντας παιδιά θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία  και του χρόνου 

πάλι εδώ όλοι μαζί. ας ευχαριστώ πολύ. 

 

Φαιρετισμός κ. Νότη Μαριά, Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή 

Καλησπέρα. σεβασμιότατε, κύριοι Τπουργοί, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης 

Κεντρώων, κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, κύριε πρόεδρε του ωματείου «Παναγία 

ουμελά», κύριες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε το 18ο 

υναπάντημα της Νεολαίας των Ποντίων, εδώ σε αυτό τον 

ιστορικό χώρο όπου όλοι πραγματικά μπορούμε να πούμε 

για να δώσουμε την μάχη για να σώσουμε την πατρίδα και 

να την κρατήσουμε όρθια, διότι αυτό είναι το βασικό 

στοιχείο που πρέπει να επιδιώξουμε. 

ε μια Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια κρίση, 

το κεντρικό στοιχείο είναι η στίξη και σεβασμός της 

εθνικής ταυτότητας και των παραδόσεων όλων των 

ευρωπαϊκών λαών. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να 

περάσει δυστυχώς η τραπεζοκρατία και η των Βρυξελλών. Θέλουν να επιβάλουν 

τις δικές του ιδέες, για αυτό και υπάρχει η τεράστια κρίση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και νομίζω ότι εμείς εδώ από την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα από εδώ 

από την Παναγία ουμελά όπου συνεδριάζουν οι νεολαίοι, οι Πόντιοι που 

στήριξαν και στηρίζουν την εθνική μας ταυτότητα, μπορούμε να στείλουμε 
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μήνυμα, αποφασιστικά η χώρα να σταθεί στα πόδια της, γιατί εμείς το θέλουμε, 

γιατί εμείς μπορούμε, γιατί αγωνιζόμαστε σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Και 

όπως ξέρετε το έχω ξαναπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρωκοινοβούλιο, εγώ 

παίζω Εθνική Ελλάδος, παρότι δεν πήγαμε στο Euro και δίνουμε την μάχη. Και η 

βασική μάχη που θα δώσουμε όλοι μαζί είναι να πετύχουμε την αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ποντίων και αυτό να αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Θεωρώ λοιπόν και με αυτό κλείνω ότι από αυτήν την συνάντηση θα 

ενημερώσουμε τους άλλους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δίκια του λαού 

μας και για την ιστορική πραγματικότητα. 

ας ευχαριστώ πολύ.  

 

Η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Βασίλη Καρρά 

Η Οργανωτική Επιτροπή σύσσωμη αποφάσισε για το 18ο υναπάντημα 

Νεολαίας Ποντιακών ωματείων τιμώμενο πρόσωπο να είναι ο Βασίλης Καρράς. 

Θα σας παρουσιάσουμε ένα σύντομο βιογραφικό του: τις 12 Νοεμβρίου 1953 

 
Ο Βασίλης Καρράς με τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του σωματείου "Παναγία ουμελά" κ. 
Γεώργιο Σανιμανίδη κατά τη στιγμή της απονομής του Φρυσού Μεταλλίου της 

ουμελιώτισσας 

στο Κοκκινοχώρι Καβάλας γεννήθηκε ο Βασίλης Κεσογλίδης, ο Βασίλης 

Καρράς. τα 10 του χρόνια βρίσκεται με την οικογένεια του στην Θεσσαλονίκη. 

Μεγαλώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης την δεκαετία του ’60 και δημιουργεί 
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φιλίες με τα παιδιά της γειτονιάς που τον ακολουθούν και τον χαρακτηρίζουν 

ακόμα και σήμερα, παραμένοντας για τους φίλους του ο Βασίλης Κεσογλίδης. 

Σο καλοκαίρι του 1969, στις 6 Ιουλίου, κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε 

κέντρο «Πρόσφυγας» στον Εύοσμο. Είναι μόλις 16 ετών και όμως το λαϊκό 

τραγούδι αποκτά ένα «φαινόμενο». Μέσα σε λίγα χρόνια ο μικρός εραστής του 

τραγουδιού γίνεται ο αγαπημένος τραγουδιστής της Ελλάδας. 

Σο 1970 τραγούδησε στα Λαϊκά, όπου ξεκίνησε να χτίζει σιγά - σιγά την καριέρα 

του και άρχισε να έχει το δικό του ρεπερτόριο σε συνεργασία με πολύ γνωστούς 

μουσικούς. Σο 1980 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «αλησμόνητες 

ώρες που τον έκανε ευρέως γνωστό στο ελληνικό κοινό. 

Η πορεία του είναι σταθερή και ανοδική. Είναι ο Βασίλης Καρράς της 

Θεσσαλονίκης και δεν «πάει πουθενά, 

εδώ θα μείνει» και θα γράψει την ιστορία 

του στο τραγούδι. Ο καλλιτέχνης 

προσφέρει στην πόλη του «νύχτες 

ξελογιάστρες. υγκαταλέγεται μέσα στα 

πρώτα ονόματα της νυχτερινής 

διασκέδασης. Ο Βασίλης Καρράς δεν 

έχει «άλλοθι» και ασχολείται πλέον 

επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο 

τραγουδιστής της Θεσσαλονίκης με την 

ιδιαίτερη βραχνάδα στη φωνή δεν έχει 

πόλη, έχει χώρα. 

Tο 1996 ήρθε σε επαφή με το 

γνωστό στιχουργό Υοίβο, με σκοπό να 

δημιουργήσουν ένα άλμπουμ βασισμένο 

σε τραγούδια του. Ο Υοίβος πολύ γρήγορα ενθουσιαστήκε και ξεκίνησε να γράφει 

τραγούδια που να ταιριάζουν απόλυτα στο ιδιαίτερο στυλ του καλλιτέχνη. Μία 

απο τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του συνδυασμού ήταν το «τηλεφώνησέ μου», που 

έγινε 4 φορές πλατινένιο. Έχει κάνει περισσότερους από σαράντα δίσκους και τα 

τραγούδια του γίνονται μεγάλες επιτυχίες χωρίς να χρωματίζονται από ηλικίες και 

στυλ. υγκαταλέγεται μέσα στα πρώτα ονόματα της διασκέδασης. ε όλο αυτό το 

διάστημα ο Βασίλης Καρράς συνέργαστηκε με πολλούς νέους καλλιτέχνες με 

στόχο να τους βοηθήσει στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Ο Βασίλης Καρράς 

πενεύεται και είναι υπερήφανος για την ποντιακή του καταγωγή, όταν τραγουδάει 

τα ποντιακά τραγούδια έρχονται θύμησες παλιές και πλημυρίζουν οι καρδιές.  

Εμείς οι νέοι ποντιακής καταγωγής τιμούμε τον καλλιτέχνη που μας ταξίδεψε 

και μας ταξιδεύει και τον ευχαριστούμε. τον Θεσσαλονικιό, λοιπόν, τον Πόντιο 

https://www.pamebouzoukia.gr/tragoudistes/
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Βασίλη Καρρά, με την ευκαιρία του 18ου υναπαντήματος απονέμουμε το χρυσό 

Μετάλλιο της ουμελιώτισσας και του ευχόμαστε η Παναγία να του δίνει δύναμη 

και να συνεχίζει με το ίδιο ύφος και την ίδια δύναμη και αξιοπρέπεια που τον 

διακρίνει. Καλούμε τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» και τον 

σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας να κάνουν την 

απονομή. 

Βασίλης Καρράς: Νιώθω πολύ συγκινημένος ευχαριστώ την Νεολαία και θέλω 

να με καλεί κάθε χρόνο για να τους τιμώ. Θα ήθελα να ξαναγίνω νέος και να είμαι 

δίπλα τους γιατί μπορώ να προσφέρω ακόομα σε αυτά τα παιδιά. ας ευχαριστώ 

από καρδιάς. 

 
 

Εισηγήσεις 18ου υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας 

 

 ο φετινό πρόγραμμα του υναπαντήματος, εκτός των άλλων 

δράσεων, περιείχε διαλέξεις – εισηγήσεις από αξιόλογους 

επιστήμονες, ιστορικούς και ερευνητές αλλά και από νεολαίους 

- μέλη του υναπαντήματος, με θέματα που αφορούν την Ιστορία και 

τον Πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. τις σελίδες που ακολουθούν 

δημοσιεύουμε ευσύνοπτες περιλήψεις των.  

 

Αφηγήσεις Σοπικής Οικιστικής Αρχιτεκτονικής στον Πόντο 
Σης Μαρτσέλας –Σζουλιάνας Ανθρακοπούλου1 

Η αρχιτεκτονική, ως εφαρμοσμένη επιστήμη, είναι ένας ζωντανός οργανισμός 

όπου η αισθητική, η μορφή και η λειτουργία συνδιαλέγονται και διαμορφώνονται 

μεταξύ άλλων και από τους εξής παράγοντες: το κλίμα και τη μορφολογία μιας 

περιοχής, την τοπική οικονομία και οργάνωση, καθώς και τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. ε ότι αφορά 

στον Πόντο και στις κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες, οι περιοχές 

διακρίνονται σε (Γαβρά, 1998: 137): α) πεδινές αγροτικές περιοχές με χαμηλό 

                                                           
1 αρχιτέκτων μηχ. - μηχανικός πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης 
 

 

Σ 
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υψόμετρο, όπου η χωρική διάταξη και η σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό χώρο της 

οικίας και στον εξωτερικό χώρο θα μπορούσε ορισθεί ως «ανοικτή», καθώς 

χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και λειτουργική σύνδεση. Σέτοιες διατάξεις 

μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. μεγάλα ανοίγματα στις όψεις. β) σε ορεινές 

περιοχές, όπου η γεωμορφολογία επιβάλλει μία εσωστρεφή λειτουργική οργάνωση 

των κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν συμπαγή μορφή. Φαρακτηριστικά στοιχεία 

των περιοχών αυτών είναι τα δώματα 

των οροφών στις περιοχές Ίμερα και 

Κρώμνη και οι επικλινείς ξύλινες στέγες 

σε ορεινότερες περιοχές, όπως η 

άντα. Η οικονομία και η τοπική 

παραγωγή παίζουν, όπως 

προαναφέρθηκε, καταλυτικό λόγο στη 

διαμόρφωση των αναγκών της 

παραγωγής και τη μετέπειτα 

«μετάφραση» αυτών των αναγκών σε 

χώρο. τις οικονομίες με γεωργική 

παραγωγή απαντάται το «ξηραντήριο» ή «αμπάρ» στο χώρο της αυλής (Γαβρά, 

1998: 138). Εδώ αποθηκεύονται ξηροί καρποί, δημητριακά, καπνός, τσάι και 

κορκότα. τις οικονομίες με κυριαρχούσα παραγωγή αυτή της κτηνοτροφίας 

κάνει την εμφάνιση του ο χώρος «μαντρίν». Πρόκειται για το χώρο του στάβλου, ο 

οποίος χωροθετείται στο ισόγειο επίπεδο (Γαβρά, 1998: 139). τις οικονομίες του  

δευτερογενούς τομέα, όπως π.χ. μεταλλεία, χαρακτηριστική ενασχόληση στις 

περιοχές της Αργυρούπολης, δεν απαντώνται τα παραπάνω κτίσματα (Γαβρά, 

1998: 139). Σα κτίρια των κατοικιών στους μικρούς οικισμούς διακρίνονται σε 

ισόγειες κατοικίες ή διώροφες. την αρχή, οι ισόγειες κατοικίες ήταν μακρυνάρια, 

όπου η μονόχωρη εκδοχή τους εξελίχθηκε σταδιακά σε κατοικία με πολλαπλούς 

χώρους. Σα υλικά κατασκευής διακρίνονται σε πλίνθο, ξύλο, πέτρα ή μίξη αυτών, 

όπως π.χ. το ισόγειο να είναι κατασκευασμένο από πέτρα και ο όροφος από ξύλο 

(Νικολαΐδης, 1984: 343). Οι «ουσταμπάσηδες» ήταν οι τοπικοί κατασκευαστές ή 

τεχνίτες (Νικολαΐδης, 1984: 343). Σα ξύλινα τελάρα των παραθύρων ονομάζονται 

«τσερτσιφέδες» και έχουν απλό υαλοστάσιο (Καλπίδου Φανιαλάκη, 1984: 561). Η 

πλήρωση των δαπέδων γίνεται με πλάκες ή σανίδες ή με «χοροσάν», η οποία είναι 

κονία με ασβέστη και άμμο (Καλπίδου Φανιαλάκη, 1984: 550). Η διάταξη των 

ισόγειων χώρων εξελίσσεται και αλλάζει σταδιακά. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

συνήθως κοινό σημείο αποτελεί το «οσπίτ» ή «μεσοχάμ». Πρόκειται για το χώρο 

καθημερινής διαβίωσης της οικογένειας. Οι διώροφες κατοικίες συνήθως 

διακρίνονται σε:  προθάλαμο, χώρο συγκέντρωσης/μαγειρείο με κελάρι, 
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υπνοδωμάτιο γερόντων, σάλα ή χώρος υποδοχής ξένων σε ότι αφορά στο πρώτο 

επίπεδο. Η ανάβαση στο δεύτερο επίπεδο γίνεται με εσωτερική ξύλινη σκάλα 

(«καταρράχτε»), όπου και χωροθετούνται το υπνοδωμάτιο της οικογένειας ή ένας 

ξενώνας (Γαβρά, 1998). ε άλλες περιπτώσεις το ισόγειο έχει τη χρήση του 

στάβλου και της αποθήκης και οι λειτουργικοί κύριοι χώροι της οικίας 

αναπτύσσονται στο άνω επίπεδο. το άνω επίπεδο συναντούσε κανείς το «οσπίτ’» - 

κεντρικό χώρο υποδοχής και τις καμάρες. τις περιπτώσεις που υπήρχαν λιγότερα 

δωμάτια, το ζεύγος καταλάμβανε ξεχωριστό δωμάτιο και τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας διανυκτέρευαν στον κεντρικό χώρο. Άλλοι διακριτοί χώροι των 

κατοικιών στους οικισμούς, εκτός από το μαγειρείο, είναι το «κελάριν» και η αυλή 

(ή «αυλόπον») (Καλπίδου - Φανιαλάκη, 1984: 551-557). Σο μαγειρείο είναι και 

αυτό ένας κεντρικός χώρος με τα χαρακτηριστικά «ταρέζα » ή «ταρέζα», τα οποία 

είναι εντοιχισμένα ράφια προς αποθήκευση τροφών και σκευών μαγειρικής. 

υνήθως υπάρχει τζάκι που χρησιμοποιείται, είτε για τη θέρμανση του χώρου, είτε 

για την παρασκευή του φαγητού. Σο «κελάριν» είναι ένας μικρός χώρος δίπλα στο 

μαγειρείο. το χώρο αυτό, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, συγκεντρώνονται οι 

προμήθειες για όλο το έτος και αποθηκεύονται ξηροί καρποί, σιτηρά, αλεύρι, 

καλαμπόκι, κορκότα κ.α. Τπάρχουν διάφορα δοχεία για ξηρή τροφή, παστά και 

κρέας που διατηρείται και προστατεύεται από στρώματα λίπους. Θα μπορούσε 

κανείς να πει, ότι ο χώρος αυτός δείχνει το βαθμό προετοιμασίας της κάθε 

οικογένειας για τους δύσκολους χειμώνες κάθε έτους. Η αυλή (ή «αυλόπον») 

συναντάται σε πεδινές περιοχές και αποτελεί μέρος της εξωστρέφειας αυτών των 

περιοχών. Η προστατευτική περίφραξη ονομάζεται («αυλογύρ’»). τους ορεινούς 

οικισμούς δεν υπάρχουν αυλές. Παρατηρείται όμως, όπως προαναφέρθηκε, ένα 

δίκτυο δωμάτων σε οροφές στις περιοχές της Ίμερας και της Κρώμνης. Σο δώμα 

στηρίζεται σε ξύλινους στύλους και οριζόντιες ξύλινες δοκούς. Σο δευτερεύον 

σύστημα στήριξης είναι δοκοί μικρότερης διατομής, οι διαδοκιδώσεις. Σα κενά 

πληρώνονται με σχίζες από δέντρα. Πάνω στις δοκούς γίνεται στρώση λίθινων 

πλακών και απλωνόταν στρώση αργιλώδους χώματος (κατακάρ’) με καλή 

συμπίεση μέσω ειδικού λίθινου κυλίνδρου (Γαβρά, 1998 ). Οι πλάκες αυτές 

προεξέχουν για να προστατεύουν τα παράθυρα. Σα δώματα είναι ο ζωτικός χώρος 

των κατοίκων των ορεινών περιοχών. Λόγω των μεγάλων κλίσεων δεν υπάρχουν 

αυλές, συνεπώς τα αυτά χρησιμεύουν στη δημιουργία ενός δεύτερου επιπέδου σε 

όλο τον οικισμό, με τα δώματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Υιλοξενούν παιδιά 

που παίζουν, γιορτές, συγκεντρώσεις, το αλώνισμα κ.α. Σο «δρανίν» είναι ο 

φεγγίτης που επιτρέπει τη διέλευση του φωτός από το δώμα ή τη διαφυγή του 

καπνού της εστίας και κλείνει εσωτερικά με ξύλινο κάλυμμα, το «κουκούλ’». 

(Γαβρά, 1998). 
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Προλήψεις και Δεισιδαιμονίες των Ποντίων 

Σου Φριστόφορου Μαβίδη1 

 παρουσίαση έχει θέμα τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των 

Ποντίων. Βασικές πηγές ήταν το Αρχείο του Πόντου και οι μαρτυρίες 

Ποντίων τρίτης ηλικίας (εκ Καυκάσου). Ορίζουμε λοιπόν τη πρόληψη 

(κατά την μία έννοια της) ως την αντίληψη που δεν βασίζεται στη λογική αλλά 

θεμελιώνεται από τη πίστη σε ανύπαρκτες ή υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίες 

επηρεάζουν την τύχη του ανθρώπου (π.χ. αριθμός 13). Ψς δεισιδαιμονία ορίζουμε, 

την παράλογη πίστη και φόβο σε μυστηριώδεις 

υπερφυσικές δυνάμεις, ακόμα χαρακτηρίζονται έτσι 

και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτήν, όπως μάγια, 

ξόρκια2. Εν τέλει προλήψεις και δεισιδαιμονίες είναι 

συνώνυμες λέξεις. 

Οι προλήψεις αυτές δεν γίνονται δεκτές από την 

Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δηλαδή ο ειδωλολατρικός, 

μυστηριακός και τελετουργικός χαρακτήρας αυτών 

δεν συμβαδίζει με το δόγμα και τη παράδοση της Εκκλησίας. Οι πατέρες της 

εκκλησίας μας στα έργα τους εντάσσουν τέτοιου είδους αιρετικά και κατακριθέντα 

θέματα στο κεφάλαιο περί μαγείας. Η Εκκλησία κατανοεί ότι στα πλαίσια της 

πολιτισμικής ταυτότητας εντάσσονται και οι προλήψεις. Έτσι σε καμία περίπτωση 

η εκκλησία δεν θέλει να διαγράψει τη παράδοση αυτή, αλλά κάνει ξεκάθαρο πως 

                                                           
1 Θεολόγος 
2 Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδόσεις Σεγόπουλου-Υυτράκη, 
Ελληνικό Λεξικό, Αρμονία 2004 

Η 
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δεν θα πρέπει να ασπάζονται αυτές οι δεισιδαιμονίες σήμερα και να εφαρμόζονται 

τεχνικές μυστηριακού χαρακτήρα. 

λες αυτές οι δεισιδαιμονίες δεν δημιουργήθηκαν από τους Ποντίους, κάποιες 

εξ’ αυτών είναι γνήσια στοιχεία του Βυζαντινού πολιτισμού που επιβίωσαν στο λαό 

του Πόντου και έπειτα συνέχισαν να μεταλαμπαδεύονται. Τπάρχει μια πληθώρα 

δοξασιών και δεισιδαιμονιών και θα τις αναπτύξω ως εξής: α) ο παλμός του ματιού, 

β) οστά βοοειδών προς αποφυγή βασκανίας, γ) πάτεμαν, δ) μούτσας, ε) η Σαβάρα. 

Ο παλμός του ματιού 

Μέχρι και σήμερα λοιπόν στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει ριζωμένη η παλιά 

αυτή δοξασία. Ο ιερός Φρυσόστομός1 είναι ένας από αυτούς που καταγράφουν το 

φαινόμενο αυτό, αλλά και ο Θεόκριτος σε ένα από τα έργα του γράφει « δοκούσιν 

όψεσθαι ένα των οικείων, αν άλλωνται οι οφθαλμοί». 

Τπάρχουν διάφορες ερμηνείες που εξηγούν γιατί πάλλεται το μάτι ενώ για τους 

Σραπεζούντιους είναι καλό σημάδι για Ποντίους άλλων περιοχών είναι κακός 

οιωνός2. 

Οστά βοοειδών προς αποφυγή βασκανίας 

Παλαιότερα οι γεωργοί στα καρπερά τους χωράφια για να μην πιάσει το κακό 

μάτι και τα βλάψει έβαζαν μπηγμένα σε πάσαλο κρανία από βοοειδή ή 

γαϊδουροκέφαλα ακόμα και αλογοκέφαλα. Και αυτή η πρόληψη έχει καταβολές 

από τη βυζαντινή παράδοση. Μία από τις πηγές που το μαρτυρούν αναφέρει, 

«Εὐθαλής ἔσται κῆπος εἰ κρανίον ὄνου εἰς μέσον τοῦ κήπου ἀπόθοιο». 

Πάτεμαν 

Σο πάτεμαν παρατηρείται κυρίως στα αχρόνιγα παιδιά, είναι όμως δυνατόν να  

το πάθουν προτού ακόμα γεννηθούν, δηλαδή από την ενδομήτρια ακόμα ζωή. Σο 

πάτεμαν διαγιγνώσκεται κυρίως από την αδυναμία του παιδιού να σταθεί στα 

πόδια του. αφώς κάθε γαρή ειδική πάνω σε αυτά, είχε την δική της τεχνική για να 

βρει από τι εβλάφτεν ΄ το παιδί. Ένας τρόπος είναι να κ χύν’νε το κερίν. Σο σχήμα 

που θα πάρει το λιωμένο κερί μαρτυρά την αιτία που προκάλεσε το πάτεμαν. 

Εφόσον αναγνώριζαν το λόγο τότε κατέφευγαν και σε ανάλογα μέσα θεραπείας. ε 

περίπτωση που το σχήμα έμοιαζε με ζώο τότε α) έπαιρναν τρίχες από ζώο που 

αποκάλυπτε το κερί και αποκάπνιζαν το παιδί. Μπορούσαν επίσης β) με τεμάχιο 

ωμού κρέατος αζύγιστο και με νερό από εφτά βρύσες να πλύνουν το παιδί. Ένας 

άλλος τρόπος πιο Ορθόδοξος είναι ο εξής: έπαιρναν λαμπάδα ίση με το παιδί και 

την σταύρωναν τρείς φορές πάνω του και την άναβαν μπροστά από την εικόνα της 

Θεοτόκου στην Εκκλησία. 

                                                           
1 Patrol. Graeca 62, 92 
2 Πχ. Σο μάτ’ παίζ’το ζερβόν ’κ’ έν’ καλόν. 



Ποντιακή Εστία 
 

121 
 

Σα Μούτσας. 

Η επιστήμη ονοματίζει αυτή την ασθένεια ως λειχήνα1. Είναι ένα είδος 

δερματικού εξανθήματος και εκδηλώνεται με τοπικό κνησμό, ξηροδερμία στην 

περιοχή κνησμού αλλά και κόκκινων σημαδιών. Παλαιότερα η φαρμακευτική 

αγωγή πολλές φορές ήταν ατελέσφορη έως και ανύπαρκτη, για αυτό τον λόγο οι 

άνθρωποι στράφηκαν στα παραδοσιακά γιατροσόφια. Καταγράφηκαν μερικοί 

τρόποι για να απαλλαχθεί κανείς από τα Μούτσας: α)σημείωση των αρχικών 

Ι.Φ.Ν. με μπλε μελάνι2 πάνω στα μούτσας αλλά και «ανάγνωση» μυστικών 

προσευχών. Η αμοιβή της γυναίκας που θα εκτελέσει το γιατροσόφι θα πρέπει να 

γίνει με είδος και όχι με χρήμα γιατί αλλιώς δεν θα πιάσει η γιατρειά3. Από 

μαρτυρία της λγας Λαζαρίδου, 82 ετών, φαίνεται πως τα μούτσας δεν 

προσβάλουν μόνο τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα. υγκεκριμένα αναφέρει πως και 

κάποια εκ των «μουσκαριών» αρρώσταιναν. Για να γιατρέψουν τα ζώα τους, 

λοιπόν, είτε χρησιμοποιούσαν ως αλοιφή το γάλα της γαλατίτσας4 είτε «κοπάνιζαν 

το βούτορον με τη μανέαν και έλειφταν ατο απάν’ ’ς σο μέτσ’5». 

Η Σαβάρα 

Η Σαβάρα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στον άνθρωπο κατά την ώρα 

του ύπνου. Για κάποιους αποτελεί έναν εφιάλτη, για κάποιους άλλους μεταφυσικό 

φαινόμενο. Σο φαινόμενο της Σαβάρας είναι γνωστό όχι μόνο στη ποντιακή 

παράδοση αλλά και στον Ελλαδικό χώρο, το αντίστοιχο φαινόμενο της Σαβάρας 

στη Ελλάδα ονομάζεται Μόρα, ενώ στην Αγγλία ονομάζεται Old Hag6. 

Οι ποντιακές μαρτυρίες σκιαγραφούν την Σαβάρα σαν μια μορφή, μία 

γυναικεία σκοτεινή μορφή η οποία τους επισκέπτεται όταν κοιμούνται και τους 

καταπλακώνει θα λέγαμε (κάθεται δηλαδή πάνω στο στήθος και το στέρνο) μη 

επιτρέποντας τους να αναπνεύσουν. Περιγράφουν ακόμα ότι νοιώθουν μια 

παράλυση του σώματος. Κατά την επιστήμη ο άνθρωπος την ώρα του ύπνου 

μεταβαίνει από ένα υπναγωγικό στάδιο σε άλλο. Σο φαινόμενο της Σαβάρας 

τοποθετείται χωροχρονικά την ώρα που ο άνθρωπος βρίσκεται στα στάδια πριν 

και μετά από τον βαθύτερο ύπνο. Κατά την διάρκεια του υπναγωγικού σταδίου 

                                                           
1 Ράλλης, Μπιμπάκης, Οικονομίδου, Παπαδάκης “Εξανθηματικός ομαλός λειχήνας, 
χορήγηση ισοτρετινοΐνης» 
2 Αρχείον του Πόντου, Σόμος 26 
3 Περί Θαυμάτων και Δαιμόνων, εκδόσεις Εξάντας Αρχαίοι υγγραφείς «Κατά τα 
τελετουργικά των Αιγυπτίων πίστευαν πως η ανταμοιβή που άφηνε ο ευγνώμων ασθενής 
λειτουργούσε για αυτόν ως φυλακτό για το επέκεινα». 
4 Αρχείον του Πόντου Σόμος 26 σελ 82, δηλαδή το υγρό που περιέχει το στέλεχος του 
λουλουδιού 
5 μέτσ’ = πυτιρίδα, εδώ το πάνω μέρος της μούτσας 
6 Hufford,  The terror that comes in the night, Pensylvania, University press 
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RΕΜ, δηλαδή στο στάδιο που ονειρευόμαστε, οι μύες του σώματος παραλύουν. 

Κατά αυτόν εάν ο άνθρωπος ξυπνήσει ενώ βρίσκεται στη κατάσταση RΕΜ 

παράλυσης λαβαίνει χώρα το φαινόμενο της Σαβάρας. 

Για τη παράδοση όμως η Σαβάρα είναι κάτι πραγματικό, οι Πόντιοι δε για την 

αποφυγή του εφιάλτη της Σαβάρας έλεγαν τα εξής λόγια:  

Σαβάρα, βάρα κι άβαρε και χαμοπεταλίχτρα1, 
’ς σον ουρανόν ορκίζω σε, ’ς ση γην παρακαλώ σε, 

για μέτρα τ’ άστρα τ’ ουρανού και τη δεντρού τα φύλλα, 

καυκίν2 καυκίν την θάλασσαν, κοκκίν3 κοκκίν τον άμμον, 

κοντά μαλλία μέτρα ’τα, μακρέα ληταρία4 τα, 

κορδύλα5 άλυτα μ’ αφίντς, άκρας σ κοινί δεμένα 

κι άμον ντο τελειώντς ατα, ατότε έλα φα’ με.6 

 

 

Tα Παραμύθια της Ανατολής 
Σης Κυριακής Φριστοφορίδου 

εννήθηκα, μεγάλωσα και μένω ακόμη στη 

ουηδία. Εκεί είναι και οι γονείς μου και ο 

αδερφός μου, ο Γιάννης. Εκτός από τα τρία 

αυτά άτομα, δεν είχα κανέναν κοντά μου από αυτούς 

που τους λέμε «δικοί μας άνθρωποι». Δηλαδή 

ξαδέρφια, θείες, θείοι, γιαγιάδες και παππούδες, όλοι 

αυτοί που σε βοηθάνε να ξεκαθαρίσεις ποιος είσαι. 

Σην ταυτότητά σου. ταν πηγαίναμε στην Ελλάδα 

και φτάναμε στο χωριό του πατέρα μου, το 

Καλοχώρι ερρών, είχα κάποιον που με βοήθησε πολύ να βρω την ταυτότητά 

μου. Ήτανε η γιαγιά μου η Κυριακή Φριστοφορίδου. Η γιαγιά μου κι εγώ, η 

μεγάλη και η μικρή Κερεκή, καθόμασταν στο ασβεστωμένο πεζούλι, κάτω από τα 

αμπελόφυλλα και τα λέγαμε. Η γιαγιά μου άπλωνε το χέρι της και με άφηνε να 

μπω στη ζεστή της αγκαλιά. Μου έλεγε την ιστορία της ζωής της, για την πατρίδα, 

                                                           
1 Φαμοπεταλίχτρα  = πεταλούδα 
2 Καυκκίν = φλιτζάνι 
3 Κοκκίν = κόκκος σιταριού, εδώ κόκκος άμμου 
4 Σύλιξέ τα, ληταράζω – ειλητάριον - τυλίγω σχοινί 
5κορδύλα = κόμποι 
6 Αρχείον του Πόντου, Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος 

Γ 
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τον Πόντο, για τη φιλενάδα της την Αρμένισσα, για τον μεγάλο δρόμο που 

κάνανε, για το φόβο, τις αρρώστιες και πολλά άλλα. 

Μου έλεγε όμως και παραμύθια. Για βασιλιάδες, μάγισσες, κακές μητριές. λα 

αυτά, οι αληθινές τις ιστορίες και τα παραμύθια, με βοήθησαν να καταλάβω ποια 

είμαι. Η γιαγιά μου εκείνη τη στιγμή δεν έλεγε μόνο παραμύθια, αλλά έχτιζε μια 

πνευματική γέφυρα από τη ουηδία μέχρι τις ρίζες μου στον Πόντο. Ήτανε πολύ 

καλή αφηγήτρια και την αγαπούσαν όλοι στο χωριό. Δεν με βοήθησε μόνο να 

καταλάβω ποια είμαι και ποιες είναι οι ρίζες μου αλλά μου έδωσε και μια μεγάλη 

έμπνευση. Και σήμερα η δουλειά μου είναι αυτή της αφηγήτριας. Διηγούμαι 

παραμύθια και γράφω ιστορίες.  

Με την ευκαιρία που μου δόθηκε είπα και το ποντιακό παραμύθι με τον 

Γιαννίτσο και την Μαρίτσα. Ένα κλασσικό παραμύθι με την κακιά μητριά που 

διώχνει τα παιδιά από το σπίτι. τα παραμύθια συνήθως οι μητριές παίρνουν τον 

ρόλο της κακιάς. Μάλλον δεν αντέχουμε να τη δώσουμε στη μάνα, η οποία πρέπει 

να αντιπροσωπεύει τη στοργή και την αγάπη. Ο Γιαννίτσος και η Μαρίκα περνάνε 

πολλά και διάφορα. Π.χ. ο Γιαννίτσος γίνεται ελάφι μετά που πίνει νερό από 

πατημασιά ελαφιού. Σα παραμύθια μας λένε ακόμη και για τους φόβους που είχαν 

παλιά οι άνθρωποι. Παλιά όταν ζούσαμε πιο κοντά στη φύση και χωρίς ηλεκτρικό 

ρεύμα φοβόμασταν πχ διάφορα φαινόμενα του δάσους. Οι σημερινές μας ιστορίες 

περιγράφουνε τον φόβο μας γύρω από την τέχνη ή γύρω από την ανωνυμία του 

ίντερνετ ή τρομοκρατικές ενέργειες. 

Σελικά όμως όλα πήγαν καλά. Ο Γιαννίτσος έγινε πάλι άνθρωπος και η 

Μαρίκα παντρεύτηκε το βασιλόπουλο. Έζησαν αυτοί καλά κι εμείς κι άλλον 

καλόν. 

Αξίζει να ακούμε και να διηγούμαστε τα ποντιακά παραμύθια. Είναι μια 

κληρονομιά που δεν πιάνεται ούτε φαίνεται, ωστόσο αποτελεί πηγάδι γεμάτο από 

χρυσάφι. Μας μαθαίνουν για τα έθιμα, για την καθημερινή ζωή, για τις συνθήκες, 

για την ιστορία κτλ. Είναι ένα κομμάτι της κουλτούρας μας. Για αυτό παιδιά, καλό 

είναι να μάθετε ένα ή δύο, να έχετε να λέτε στα παιδιά και στα εγγόνια σας.Σο 

οφείλουμε στις επόμενες γενιές. σο ζούνε τα παραμύθια θα ζούμε κι εμείς! 
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Οι φίλοι μας τα μικρόβια: ο τσαχλαμάς, τα πεντικούδα και η 

ορμόνη της αγάπης 
Σου Θεόφιλου Πουταχίδη1 

 
ο ανθρώπινο σώμα φυσιολογικά αποικίζεται από εκατό τρισεκατομμύρια 

βακτηρίδια. Αυτός ο αστρονομικός αριθμός είναι δέκα φορές 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των κυττάρων του ίδιου του οργανισμού. Σα 

βακτηρίδια αυτά αποτελούν τη φυσιολογική χλωρίδα με την οποία τα θηλαστικά 

συμβιώνουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Σο δέρμα, το γεννητικό σύστημα, αλλά 

κυρίως ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι τα ανατομικά σημεία του σώματος που 

φιλοξενούν τα βακτηρίδια της χλωρίδας. 

Πλήθος νέων ερευνητικών δεδομένων την τελευταία εικοσαετία έχει αναδείξει 

τον πολύ σημαντικό ρόλο της χλωρίδας του 

γαστρεντερικού συστήματος (Γ) στην υγεία του 

ανθρώπου και των ζώων. Η αρμονική σχέση των 

βακτηριδίων με τον οργανισμό στα πλαίσια της υγείας 

(ομοιόσταση) ονομάζεται «συμβίωση», ενώ η 

διαταραχή της «δυσβίωση». Η δυσβίωση συμβάλλει 

σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις του Γ. 

Πρόσφατες έρευνες, ωστόσο, δείχνουν ότι η 

χλωρίδα του Γ δεν επιδρά μόνο τοπικά στο Γ. Η 

επιδράσεις της επεκτείνονται σε απομακρυσμένους από το Γ ιστούς και όργανα, 

όπως το δέρμα, το μυοσκελετικό, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα 

στο σύνολο του και επηρεάζουν ακόμα και την λειτουργία του εγκεφάλου. 

Πληθώρα ερευνητικών δεδομένων συνδέει τα βακτηρίδια του Γ με τις 

κυριότερες ασθένειες του ανθρώπου, όπως τον καρκίνο, τα αυτοάνοσα νοσήματα, 

την αλλεργία, την παχυσαρκία, τα νοσήματα του καρδιαγγειακού, και με διάφορες 

νευροψυχιατρικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και ο αυτισμός. 

ύμφωνα με τη λεγόμενη «θεωρία των συνθηκών υγιεινής» η αύξηση 

νοσημάτων όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα νοσήματα και οι αλλεργίες στις 

αναπτυγμένες χώρες, οφείλεται στις αυστηρές συνθήκες υγιεινής που 

εφαρμόζονται, στην αύξηση των γεννήσεων με καισαρική τομή και στην 

εκτεταμένη χρήση των αντιβιοτικών. Κατά τη θεωρία αυτή, η μειωμένη έκθεση σε 

βακτηρίδια στα πρώτα στάδια της ζωής προδιαθέτει σε μειωμένη ικανότητα 

καταστολής των φλεγμονών και σε νοσήματα που σχετίζονται με απορρύθμιση του 

ανοσοποιητικού συστήματος αργότερα, κατά την ενηλικίωση. 

                                                           
1 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Σμήμα Κτηνιατρικής χολής Επιστημών Τγείας Α.Π.Θ. 

Σ 
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Η χλωρίδα του Γ έχει μια αμφίδρομη και διαδραστική σχέση με την 

φυσιολογία του οργανισμού μας. Αυτή η σχέση βασίζεται σε γενετικά 

προγράμματα που έχουν διαμορφωθεί στα δισεκατομμύρια χρόνια της συμβίωσης 

των θηλαστικών με τα βακτηρίδια. Σο σημαντικό ερώτημα που προκύπτει 

επαγωγικά είναι το εξής: θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την σχέση, 

ώστε με τη χρησιμοποίηση ωφέλιμων βακτηριδίων (προβιοτικών) να 

«αφυπνίσουμε» αυτά τα γενετικά προγράμματα, επ΄ωφελεία της υγείας του 

ανθρώπου; 

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να 

διαμορφώσουμε με κατάλληλη δίαιτα και κατανάλωση προβιοτικών μια χλωρίδα 

στο Γ που να μοιάζει περισσότερο με τη χλωρίδα ενός νέου ανθρώπου; Μήπως 

θα μπορούσαμε έτσι να προκαλέσουμε την εκδήλωση κλινικών χαρακτηριστικών 

νεότητας στον ηλικιωμένο άνθρωπο;  

Σα ευρήματά μας σε πειράματα που έγιναν σε ποντικούς είναι ελπιδοφόρα 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Η χορήγηση του πρότυπου προβιοτικού βακτηριδίου 

Lactobacillus reuteri είχε μια σειρά από ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία τους. 

Οι ποντικοί που λάμβαναν το προβιοτικό από το στόμα είχαν λαμπερό τρίχωμα, 

ταχύτατο κύκλο αναγέννησης του θυλάκου των τριχών και η επούλωση των πληγών 

στο δέρμα τους ήταν πολύ γρηγορότερη σε σχέση με αυτούς που δεν το 

λάμβαναν. Σο προβιοτικό χάρισε στους ποντικούς μακροζωία και τους προφύλαξε 

από την παχυσαρκία, αλλά και από την ατροφία του θύμου αδένα, των όρχεων, 

του θυρεοειδή αδένα και των σκελετικών μυών που σχετίζονται με την πάροδο της 

ηλικίας και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Επίσης, τους προφύλαξε από 

διάφορες μορφές καρκίνου. 

Η χορήγηση του προβιοτικού προκάλεσε την αύξηση των επιπέδων της 

ορμόνης ωκυτοκίνης στον οργανισμό τους. Σο εύρημα αυτό είναι ενδιαφέρον με 

δεδομένο το ρόλο της ωκυτοκίνης στην ψυχολογική ισορροπία και την υγεία του 

ανθρώπου γενικότερα. Και άλλες ορμόνες όμως, όπως η τεστοστερόνη, η 

θυροξίνη και η αυξητική ορμόνη των οποίων τα επίπεδα μειώνονται κατά τη 

γήρανση, διατηρήθηκαν σε φυσιολογικά νεανικά επίπεδα σε ποντικούς μεγάλης 

ηλικίας, εξαιτίας της χορήγησης του προβιοτικού. Με κατάλληλους 

πειραματισμούς διαπιστώσαμε ότι η ορμόνη ωκυτοκίνη και τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζονται ρυθμιστικά Σ-λεμφοκύτταρα έχουν 

σημαντική συμβολή στις ευεργετικές επιδράσεις του Lactobacillus reuteri στον 

οργανισμό των ποντικών. 

Σα ευρήματα αυτά, μαζί με τα ευρήματα άλλων ερευνητών δίνουν υποσχέσεις 

για την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης σημαντικών ασθενειών του ανθρώπου με τη 

χρησιμοποίηση ακίνδυνων εδώδιμων βακτηριδίων και βακτηριδιακών προϊόντων. 
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Κείμενα και επιστολές από το Βατικανό αποκαλύπτουν  

τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
Σου Θεοδόση Κυριακίδη1 

 

το παρόν άρθρο θα κάνουμε απλώς μια αναφορά μερικών 

χαρακτηριστικών μαρτυριών που δίνουν οι καθολικοί ιεραπόστολοι, που 

βρίσκονται στον Πόντο, για τα δεινά που υπέστησαν οι Έλληνες. Η 

καθολική ιεραποστολή που εγκαταστάθηκε στην Σραπεζούντα το 1845, έφτασε 

εκεί εκδιωγμένη από την Σιφλίδα της Γεωργίας, μετά την κατάληψη της από τους 

Ρώσους. Μετά την κατάληψη της Γεωργίας η τσαρική Ρωσία έθεσε τους 

ιεραποστόλους μπροστά στο δίλλημα, της υιοθέτησης της ρωσικής υπηκοότητας 

και την παραμονή τους στην Γεωργία, -όπου η δράση τους χρονολογούνταν από 

το 1660 περίπου- ή την έξωση τους από τη χώρα. Οι ιεραπόστολοι προτίμησαν τη 

δεύτερη επιλογή και έτσι εγκαταστάθηκαν στην Σραπεζούντα, τόσο διότι η πόλη 

άρχισε ν’ αναπτύσσεται λόγω του εμπορίου και συνεπώς ν’ αυξάνονται και οι 

καθολικοί, οι οποίοι δεν είχαν θρησκευτικούς λειτουργούς για τα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα, όσο και επειδή βρίσκονταν κοντά στην Σιφλίδα, στην οποία 

ήλπιζαν ότι κάποτε θα επιστρέψουν. Η Ιεραποστολή που ονομάστηκε αρχικά 

“Prefettura Apostolica delle Missioni di Trebisonda” ανέπτυξε πολύ νωρίς ένα δίκτυο 

ιεραποστολικών σταθμών κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, με πιο σημαντικούς 

σταθμούς αυτούς της Σραπεζούντας, που ήταν και η έδρα της ιεραποστολής, της 

αμψούντας, όπου μεταφέρθηκε η έδρα μετά τη Γενοκτονία, της Κερασούντας, 

και του Ερζερούμ. Μικρότεροι ιεραποστολικοί σταθμοί υπήρχαν και στην 

Ινέμπολη, στη ινώπη, στην Σοκάτη κ.α.  

Κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων οι αναφορές και οι εκκλήσεις 

προς τον Πάπα για βοήθεια είναι συνεχόμενες. Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΕ΄ (1914-

1922) θα βοηθήσει τόσο με αποστολή χρηματικής βοήθειας, όσο και με ίδρυση 

ορφανοτροφείων στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και με συνεχείς διαμαρτυρίες 

αρχικά στους υπουργούς της νεοτουρκικής κυβέρνησης και το Μεγάλο Βεζίρη, 

μέχρι, αργότερα και στον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ. Παρ’ ότι αναφορές για τις 

διώξεις των Ελλήνων υπάρχουν σποραδικά καθ’ όλη την διάρκεια της 

Γενοκτονίας, οι αναφορές κορυφώνονται το έτος 1922. Ο Πάπας ένα χρόνο 

νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1921 απεύθυνε έκκληση προς τον ίδιο τον Κεμάλ πασά 

να δώσει το γρηγορότερο δυνατό αυστηρές διαταγές, για να εξασφαλιστεί ο 

σεβασμός της ζωής και των αγαθών των χριστιανών του Καυκάσου, της Μικράς 

Ασίας και της Ανατολίας. Ο Κεμάλ απαντώντας στον Πάπα λίγες μέρες αργότερα 

                                                           
1 Θεολόγος - Ιστορικός 
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σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «…οι χριστιανοί όλων των περιοχών όπου απλώνεται 

η κυριαρχία και η επιρροή της Κυβέρνησης του Μεγάλου Εθνικού Κοινοβουλίου 

της Σουρκίας, επωφελούνται από πλήρη ηρεμία…». Ο αποστολικός αντιπρόσωπος 

του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, ο έμπειρος και ικανός διπλωμάτης mons. 

Angelo Dolci, σχολιάζοντας με φανερή δυσαρέσκεια, γράφει ότι αυτή η 

διαμαρτυρία δεν πρόσφερε καμιά υπηρεσία στους χριστιανούς. Δεν έκανε τίποτε 

άλλο, παρά να προσφέρει στον Κεμάλ την καταλληλότερη ευκαιρία, για να 

καθησυχάσει την κοινή γνώμη με τις δηλώσεις του αυτές και ο ίδιος με την 

ατιμωρησία να συνεχίσει το δρόμο της καταστροφής.  

Οι επιστολές διαμαρτυρίας για τις σφαγές και τις λεηλασίες που κορυφώνονται 

στα 1922 πληθαίνουν. τις 19 Ιανουαρίου 1922 η Επιτροπή των Ελλήνων στο 

Βατούμ στέλνει μια σειρά από επιστολές διαμαρτυρίας στους ηγέτες της εποχής, 

στις οποίες περιγράφονται οι αγριότητες των εθνικιστών τούρκων, εναντίον των 

Ελλήνων της περιοχής του Πόντου. Μια τέτοια επιστολή φτάνει και στα χέρια του 

Πάπα. Ο Ρωμαίος Ποντίφικας είχε την ευκαιρία να ενημερώνεται και από το 

εκτεταμένο δίκτυο των καθολικών ιεραποστόλων που διατηρούσε η Καθολική 

Εκκλησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. τις 8 Μαΐου 1922 ο προϊστάμενος 

της ιεραποστολής της Σραπεζούντας p. Lorenzo da Montemarciano, σημειώνει 

ότι οι Σούρκοι βρίσκονται σε απόλυτο οργασμό και βλέπουν με μεγάλη 

εχθρότητα κάθε χριστιανό. Από τους Αρμένιους σημειώνει ότι δεν έχει μείνει 

σχεδόν κανείς στην πόλη, ενώ από τους Έλληνες μόνο γυναίκες και παιδιά. 

Αναφέρει ότι στην αμψούντα δεν υπάρχει πια κανένας άντρας, εκτός από 

κάποιους ηλικιωμένους, ενώ στο εσωτερικό δεν έχει παραμείνει πια κανένα 

ελληνικό χωριό. λοι δολοφονήθηκαν και τα χωριά λεηλατήθηκαν. Κάνει 

ιδιαίτερη μνεία για την Κερασούντα, για την οποία σημειώνει ότι έλαχε να είναι η 

πόλη στην οποία οι Έλληνες υπέφεραν περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού. Κι 

αυτό, όπως σημειώνει, λόγω της δράσης εκεί του αρχηγού των ληστών, του Σοπάλ 

Οσμάν. ημειώνει χαρακτηριστικά ότι «διατρέχει την ύπαιθρο, σκοτώνει, λεηλατεί 

και καταστρέφει τα πάντα ατιμώρητος. Οι αρχές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε 

εναντίον του, έχει απόλυτη εξουσία στην οποία όλοι είναι υποχρεωμένοι να 

σκύβουν το κεφάλι. Η ομάδα του αποτελείται από περίπου εκατό άντρες της ίδιας 

ποιότητας μ’ αυτόν και εξορίζουν τους Έλληνες από την πόλη σκοτώνοντας τους 

περισσότερους απ’ αυτούς. Δεν περνάει μέρα και νύχτα που να μην σκορπίσει 

αίμα. Εισβάλλει στα σπίτια αιφνιδίως αρπάζει από τα χέρια των συζύγων τους 

άντρες, από τα χέρια των μητέρων τα παιδιά και πολλές φορές τους πυροβολεί 

κατευθείαν». υνεχίζει λέγοντας ότι «αυτός που τώρα είναι ο φόβος και ο τρόμος, 

πριν τον πόλεμο δεν ήταν παρά ένας απλός βαρκάρης. Εν τω μεταξύ η τουρκική 

κυβέρνηση τον υποστηρίζει και τον χαϊδεύει και ο μουσουλμανικός πληθυσμός τον 
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τιμά». Λίγες μέρες αργότερα ο p. Lorenzo στέλνει και νέα αναφορά, στην οποία 

σημειώνει ότι η κατάσταση συνεχίζει να μην βαίνει καλώς. Γράφει ότι: «Ο 

τουρκικός φανατισμός βρίσκεται πια εκτός κάθε ελέγχου, και εκφράζεται με όλες 

του τις δυνάμεις. την Ινέμπολη, στη αμψούντα, στην Κερασούντα, δεν 

υπάρχουν πια Έλληνες, εκτός από τους γέρους, τις γυναίκες και τα παιδιά. την 

Σραπεζούντα οι διωγμοί προχωρούν πιο αργά, αλλά κάθε εβδομάδα στέλνουν 

εξορία ομάδες αντρών προς το εσωτερικό, μέσω του Ερζερούμ, όπου το 

μεγαλύτερο μέρος, πεθαίνει από την πείνα και από τις αρρώστιες». ημειώνει ότι 

βρίσκονται υπό το καθεστώς του φόβου, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν τι θα 

κάνουν οι Σούρκοι, αν ο πόλεμος συνεχιστεί. Η παραπάνω αναφορά του 

προϊσταμένου της καθολικής ιεραποστολής της Σραπεζούντας p. Lorenzo, 

συμπίπτει χρονικά αλλά και ως περιεχόμενο με την αναφορά που στέλνει η 

Επιτροπεία Ποντίων Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, όπου περιγράφονται 

αναλυτικά οι σφαγές και οι λεηλασίες των Σούρκων. Με άλλα λόγια δυο 

ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές μας δίνουν τις ίδιες πληροφορίες για τα γεγονότα.   

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως οι καθολικοί ιεραπόστολοι είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί στις αναφορές τους, κι αυτό διότι φοβόνται ότι οι επιστολές τους 

μπορούν να πέσουν στα χέρια των Σούρκων. υγκεκριμένα ο προϊστάμενος 

σημειώνει στο γράμμα του στις 30 Μαΐου 1922: “ας παρακαλώ να μην 

αναφερθείτε στην επιστολή μου, είτε για να μου απαντήσετε είτε για οποιαδήποτε 

άλλο λόγο. Οι Σούρκοι έχουν τα μάτια ανοικτά και είναι πιο πονηροί απ’ αυτό 

που συνήθως πιστεύεται. Ενημερώνονται για κάθε τι που δημοσιεύεται στις 

εφημερίδες και αφορά τις ενέργειες τους.  Υαίνεται ότι δεν γνωρίζουν ότι έχω 

γράψει μια τέτοια αναφορά. Θα μπορούσε να μου στοίχιζε τη ζωή». Κλείνοντας 

την αναφορά του αυτή, επαναλαμβάνει ότι ζουν υπό το καθεστώς του τρόμου. 

τις 22 Δεκεμβρίου 1922 ο ιεραπόστολος p. Cirillo da Erzerum που 

βρισκόταν τα τελευταία δυο χρόνια στην Σραπεζούντα ως αντικαταστάτης του 

προϊσταμένου της ρωμαιοκαθολικής ιεραποστολής, σημειώνει ότι ο διωγμός που 

ξέσπασε στους Έλληνες, είναι όχι τόσο πολιτικός, όσο θρησκευτικός και όχι μόνο 

κατέστρεψε για πάντα τις γλυκιές τους ελπίδες της θρησκευτικής προσέγγισης 

μεταξύ των δυο ομολογιών, αλλά έδιωξε μακριά απ’ αυτούς όλο το χριστιανικό 

στοιχείο. ημειώνει ότι «παρ’ όλο που η Σραπεζούντα είναι το κέντρο των 

ορθοδόξων», τους οποίους η ρωμαιοκαθολική εκκλησία θεωρούσε σχισματικούς, 

«πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ηθική διατηρήθηκε απαραβίαστη στον ορθόδοξο 

πληθυσμό αυτής της περιοχής». Η μαρτυρία που καταθέτει ο ιεραπόστολος για 

την πόντια γυναίκα, είναι ένας πραγματικός ύμνος γι’ αυτήν και τον ηρωισμό με 

τον οποίο αντιμετωπίζει τα δεινά της. ημειώνει χαρακτηριστικά ότι «διωκόμενη, 

πεινασμένη, γυμνή, μακριά από τον άντρα της, η ελληνίδα γυναίκα της 
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Σραπεζούντας, μια αληθινή χριστιανή ηρωίδα, αντάξια των ενδόξων προγόνων 

μαρτύρων, ήξερε πως να διατηρήσει, με κόστος αγώνων ανδροπρεπών και 

χριστιανικών, την τιμή του φύλου της, της οικογένειας της και της πίστης των 

προγόνων της. Αυτές οι αρετές βρίσκονται δύσκολα ακόμη και στα καθολικά 

κέντρα και παρουσιάζονται για να τα θαυμάζουν οι πιστοί. Εγώ τις θαυμάζω και 

όσοι είμαστε εδώ δοξάζουμε το Θεό γι’ αυτήν την ηρωική αλήθεια, που υπάρχει 

ακόμη και σ’ αυτούς που δεν είναι καθολικοί». 

υνεχίζοντας την αναφορά του σημειώνει ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από 

κοντά την ευσέβεια των χριστιανών, ειδικότερα αυτή των νεαρών κοριτσιών. 

Γράφει χαρακτηριστικά ότι «όλη αυτή η ευσέβεια είναι καταδικασμένη σε 

καταστροφή λόγω των συστηματικών εκτοπίσεων που οργανώνει η κυβέρνηση του 

Κεμάλ σε εκείνες τις περιοχές. Οι ληστές και οι στρατιώτες με χιλιάδες 

παρενοχλήσεις, βρισιές και απαγωγές καθιστούν αδύνατη τη ζωή για τον 

χριστιανικό πληθυσμό. Μέχρι τώρα έχουν φύγει περίπου 5000 άτομα και 

εξακολουθούν να υπάρχουν τρεις φορές περισσότεροι, όπου ακόμη και χωρίς όλα 

τα απαραίτητα για την επιβίωση, καταδικάζονται σε μια αβέβαιη ζωή στις 

περιοχές που μεταναστεύουν. Παρ’ όλα αυτά προκειμένου να διατηρήσουν την 

πίστη τους και να διατηρήσουν την τιμή τους, που έχει εκτεθεί επικίνδυνα, 

προτιμούν το θάνατο». 

τη συνέχεια ο ιεραπόστολος αναπολεί την ένδοξη ιστορία της Σραπεζούντας 

και αναφερόμενος στον προϊστάμενο του, στον οποίο και απευθύνει την επιστολή, 

σημειώνει: «Εξοχότατε, ίσως θυμάστε την Σραπεζούντα. Σι χριστιανική πόλη! 

Πόλη που στο απόγειο της δόξας της δεν μετρούσε πάνω από 70.000 ψυχές, και 

κατέχει ακόμη και σήμερα πάνω από 300 εκκλησίες και παρεκκλήσια. ήμερα 

όλα είναι καταδικασμένα να μετατραπούν σε τζαμιά ή να βεβηλωθούν. Αυτή η 

πόλη που μετρά αρκετούς ένδοξους μάρτυρες, όπως ο άγιος Ευγένιος ο άγιος 

Κανίδιος και ο άγιος Ιωάννης. Πατρίδα του φημισμένου Βησσαρίωνα που 

εργάστηκε για την ένωση των εκκλησιών, του Γεωργίου του Υιλοσόφου, αυτή η 

πόλη καθίσταται πόλη τουρκική, όπου κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να πατά 

το πόδι του σ’ αυτήν! Σα περίφημα μοναστήρια της Λιβεράς και της ουμελά, που 

για τα μεγαλεία και τα πλούτη της θα τιμούνταν σε όποια χώρα κι αν βρίσκονταν, 

σήμερα έχουν μετατραπεί από τους Σούρκους σε μέρη καταφυγίων απίστων και 

κακόφημων γυναικών. Η ορθόδοξη κοινότητα που εξάντλησε όλους τους πόρους 

προκειμένου να συντρέξει τους φτωχούς, αποφάσισε να πουλήσει όλα τα ιερά 

σκεύη και τα ασημικά για ν’ αποκτήσει κάποια μέσα χρηματοδότησης». ημειώνει 

πως και ο ίδιος του βοήθησε με τις φτωχές του δυνάμεις τους Έλληνες και 

συμπληρώνει ότι σκοπός της επιστολής του αυτής είναι να τον παρακαλέσει να 

εργαστεί, προκειμένου να ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Πάπας, γι’ αυτούς τους 
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αφοσιωμένους χριστιανούς. ημειώνει πως οι Έλληνες θα είναι ευγνώμονες γι’ 

αυτό και ότι η βοήθεια του ελληνικού πληθυσμού πρέπει να έρθει σύντομα. 

Παρακαλεί και πάλι, στην απάντηση που θα του στείλουν, να μην αναφέρουν την 

επιστολή του, φοβούμενος τις αντιδράσεις των Σούρκων. ημειώνει ότι την 

βοήθεια που θα του στείλουν σκοπεύει να την μοιράσει στους Έλληνες της 

Σραπεζούντας. Παρακαλεί να μην αναφερθεί αυτό στην επιστολή, διότι όπως 

σημειώνει οι «Σούρκοι θα με εξαφανίσουν πιστεύοντας ότι ενισχύω την ελληνική 

υπόθεση». 

Δυο μέρες αργότερα από την παραπάνω επιστολή στις 24 Δεκεμβρίου 1922 ο 

p. Cirillo στέλνει νέο γράμμα στον p. Giuseppe Antonio, γενικό προϊστάμενο του 

τάγματος των καπουτσίνων, όπου του γράφει μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος του μαζί με 

τους άλλους πατέρες που βρίσκονται στην Σραπεζούντα, προσπαθούν με τις 

φτωχές τους δυνάμεις να εργαστούν για να φανούν χρήσιμοι, όχι μόνο στους 

καθολικούς, αλλά κυρίως στους σχηματικούς (εννοεί τους ορθοδόξους) αδελφούς, 

οι οποίοι «αυτή τη στιγμή υποφέρουν από τρομερούς διωγμούς, σίγουρα όχι για 

άλλο λόγο, παρά επειδή είναι χριστιανοί. Η καλή τους πίστη τους κάνει μέλη της 

ψυχής της Εκκλησίας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πραγματικοί μάρτυρες». 

υμπληρώνει ότι από τη μια πλευρά σφίγγεται η καρδιά του να βλέπει τι υποφέρει 

αυτός ο αθώος κόσμος και ομολογεί ότι πολύ συχνά δακρύζει και αισθάνεται 

ντροπή να βλέπει τους έλληνες χριστιανούς να έχουν αφεθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 

στο θέλημα του Θεού. Κλείνει το γράμμα σημειώνοντας και πάλι να του γράψει 

χωρίς ν’ αναφέρει το δικό του γράμμα και η οικονομική ενίσχυση που θα του 

στείλει να γράφει γενικά: για τους φτωχούς της ιεραποστολής και να μην γίνει καθόλου 

λόγος για τους Έλληνες.  

Αναμφισβήτητα ο καθολικός ιεραπόστολος έβλεπε μέσα από την τραγική 

κατάσταση των Ελλήνων μια πραγματική ευκαιρία προσέγγισης τους, με την 

οποία θα κατάφερνε να καταρρίψει την, κατά κανόνα, εχθρική αντιμετώπιση των 

ιεραποστόλων από τους Έλληνες. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ό,τι το 

ενδιαφέρον του για να σώσει τον πληθυσμό από τις σφαγές και την καταστροφή 

είναι και πραγματικό, και μάλιστα θαυμάζει τις ηρωικές πράξεις αντίστασης των 

Ελλήνων προκειμένου να διαφυλάξουν την πίστη και την τιμή τους, 

παρομοιάζοντας τους με τους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων. 

Άλλωστε λίγους μήνες αργότερα, τον Υεβρουάριο του 1923, ο p. Cirillo θα είναι 

αυτός που θα δεχτεί στην Κωνσταντινούπολη τους πρόσφυγες μοναχούς της 

ουμελά και του Περιστερεώτα και αφού τους προμηθεύσει με χρήματα, 

κουβέρτες και άλλα χρειώδη, θα πληρώσει ο ίδιος του το εισιτήριο τους για την 

Ελλάδα.  
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Σο Βλέμμα της Προσφυγιάς 
Σης οφίας Αμπερίδου1 

 

γαπητοί φίλοι, θα το έχετε βιώσει κι εσείς κάποια στιγμή στη ζωή σας 

πως την στιγμή που ζει κανείς μέσα στην δίνη των γεγονότων και της 

ιστορίας δεν σκέφτεται να βρει τα αίτια και τις συνθήκες που την 

προκάλεσαν. Κοιτάζει πώς να σώσει το κορμί και κυρίως την ψυχή σου. Έχω 

βιώσει την τραυματική εμπειρία των διωγμών και της γενοκτονίας μέσα από τις 

αφηγήσεις της γιαγιάς μου που ήρθε το 1922, σε ηλικία 22 ετών από την 

Κερασούντα του Πόντου. Οι αφηγήσεις της τότε μού φάνταζαν παραμύθια αλλά 

στο τέλος έμενα έκπληκτη και με την απορία διότι η γιαγιά κατέληγε πάντα σε 

 
Με το βλέμμα της προσφυφιάς - οφία Αμπερίδου 

κλάματα και πολλές φορές σε  αναφιλητά. ταν την ρωτούσα γιατί συνέβησαν όλα 

αυτά, μου απαντούσε «’κι ξέρω πούλι μ’». «εμείς έζηναμε μία χαρά» κι άλλες φορές 

οι απαντήσεις της ήταν συγκεχυμένες, αλλά μου έκανε εντύπωση που συχνά πυκνά 

επίσης αναφερόταν σε μια Σουρκάλα γειτόνισσα της κι ότι τα σπίτια τους ήταν 

δίπλα – δίπλα και ζούσαν ειρηνικά κι αγαπημένα.. Μια ιδιαίτερη φράση της είναι 

που της είπε η τουρκάλα γειτόνισσα τότε που τους έδιωχναν για την εξορία: «μη 

φεύγετε, πού θα πάτε; εμείς τι θα γίνουμε χωρίς εσάς;» βέβαια οι αιτίες ήταν 

πολλές αλλά δεν είναι του παρόντος. 

                                                           
1 Η οφία Αμπερίδου είναι Αγιογράφος - Ζωγράφος 

Α 
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Αν έπρεπε να βρω λίγες λέξεις για να περιγράψω  συνολικά την ενότητα έργων 

μου με τον τίτλο «Σο βλέμμα της προσφυγιάς» θα έλεγα ότι: Σο βλέμμα της 

Προσφυγιάς είναι ένα βλέμμα παγωμένο, ένα βλέμμα λυπημένο και ταυτόχρονα 

απαθές. Ένα βλέμμα φλύαρο, αλλά ταυτόχρονα αδυσώπητα σιωπηλό. Ένα βλέμμα 

που μιλάει ακατάσχετα για τον πόνο που δεν έχει τελεία.  

Κάθε έργο τέχνης επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις και καθένας μπορεί να 

ταυτιστεί με αυτό ή να αναγνωρίσει στοιχεία που αφορούν την δική του ζωή, χωρίς 

αυτό να αποτελεί κοινό θέμα για όλους. Εξαρτάται πάντα από το υπόβαθρο και τις 

προσλαμβάνουσες. Εργάστηκα και εργάζομαι με απλό τρόπο και με εκείνη την 

φιλοσοφία που θέλει τις ζωγραφιές να μοιάζουν με βιβλία, που αναγνώστες του 

είναι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Δεν χρειάζεται δηλαδή 

να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις για να κατανοήσει αυτό που βλέπει στην 

ζωγραφική μου. 

Με την καθάρια γλώσσα της τέχνης στις ζωγραφιές μου εικονίζονται τα ιερά 

χώματα του Πόντου μέσα από τα σύμβολα της ιστορίας μας. Από την εποχή του 

εποικισμού, η Αργώ και το ταξίδι των Αργοναυτών. Η ποντιακή λύρα, οι νεκροί 

πρόγονοι μας και οι πρόσφυγες, όλα στην δύνη της ιστορίας αέναα σταυρωμένα. 

Κι ακόμη άνθρωποι νοσταλγικοί, ομηρικοί ήρωες ραψωδιών που έγραψαν ιστορία 

με την ίδια τους τη ζωή.  

Η αλύτρωτες πατρίδες και ο νόστος γίνεται η ρομφαία που διαπερνά την 

καρδιά τους. Μια καρδιά που έμεινε πίσω, εκεί στο μοναδικό κομμάτι της εστίας 

που δεν μπόρεσαν να κουβαλήσουν μαζί τους. 

πως συμβαίνει σε όλους μας έτσι και σε μένα οι παιδικές μου αναμνήσεις με 

συνοδεύουν, με συγκινούν και πάντα με εμπνέουν. Αρκεί μια μικρή αφορμή για να 

ξυπνήσουν όλα όσα κούρνιασαν στην ψυχή μου και αποτελούν την αιτία και την 

ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από την παρουσίαση των έργων και 

την εισήγηση μου θα ήθελα να μεταφέρω κι ένα ιδιαίτερο μήνυμα ελπίδας, αγάπης 

και συμφιλίωσης  των ανθρώπων με την μοίρα και με την ιστορία. Έτσι κι αλλιώς 

τα σύνορα υπάρχουν μεταξύ των χωρών, όχι μεταξύ των ανθρώπων. Γι’ αυτό 

λοιπόν  όχι στην υποταγή, και την μοιρολατρία. Ναι, σ’ εκείνο το συναίσθημα και 

τη γνώση της σοφίας που θα φέρει την επανασύνδεση με την πατρογονική γη. 

Ποια θα είναι η εξέλιξη της ιστορίας δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.  

Μπορούμε ωστόσο να ορίσουμε το πλαίσιο του ονείρου και να παλέψουμε γι’ αυτό 

με όλη την δύναμη της ψυχής μας. 

Σο δικό μου εσωτερικό όραμα καθοδηγείται πάντα από τους ήχους της 

ποντιακής λύρας και νιώθω την ψυχή μου να γίνεται φορέας του ποντιακού 

ελληνισμού και της βαριάς κληρονομιάς. Ας φανούμε όλοι αντάξιοι συνεχιστές. 

ας ευχαριστώ. 
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τη Φίο η εικόνα της Παναγίας ουμελά 

στην επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού 
 

Σου τάθη Σαξίδη 

ε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας και με τιμές, ανάλογες της 

υποδοχής Αρχηγού Κράτους, έφτασε την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, 

στις 10.30 το πρωί στο αεροδρόμιο «μηρος» της Φίου και παρέμεινε 

στο νησί μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, 13 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από 

αντιπροσωπεία του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά», την οποία αποτελούσαν ο 

αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της μονής της Παναγίας ουμελά π. Νεκτάριος 

Φαλετζής, ο αρχιμανδρίτης από τη μονή Δοβρά της Βέροιας π. Θεοφάνης, ο 

πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος κ. 

 
Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Φίου κ. Μάρκος και ο αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος 

Φαλετζής μεταφέρουν την εικόνα της ουμελιώτισσας 

 

Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο ταμίας κ. Κωνσταντίνος Λειβαδόπουλος, από το 

Ιερό Προσκύνημα ο κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης και ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης, 

η πρόεδρος της ΠΟΠ κα Φριστίνα αχινίδου και το χορευτικό τμήμα του 

συλλόγου Ποντίων Ριζού Πέλλας. Ήταν μια πρωτοβουλία του υλλόγου Ποντίων 

Φίου, που βρήκε αρωγό και συμπαραστάτη τόσο την Ιερά Μητρόπολη Φίου, 

Χαρών και Οινουσσών, την Περιφερειακή Ενότητα Φίου και το Δήμο του νησιού. 

Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκε η Φίος την θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας ουμελά. Από νωρίς οι αρχές του τόπου Πολιτικές, Δικαστικές, 

τρατιωτικές, δεκάδες μέλη μικρασιατικών σωματείων αλλά και ο ύλλογος 

Ποντίων Φίου που πρωτοστάτησε για τον ερχομό της εικόνας, βρέθηκαν στο 

αεροδρόμιο «μηρος». Σο αεροσκάφος C - 130 που μετέφερε την εικόνα και το 

προεδρείο του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» προσγειώθηκε στη Φίο στις 10:30. 

Μ 
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Πολιτιστικά σωματεία με τα μέλη τους ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές, 

με σημαίες και λάβαρα, αλλά και στρατιωτικό άγημα με την μπάντα της 96 ΑΔΣΕ 

ήταν παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά από το αεροσκάφος, ενώ ένα κόκκινο 

χαλί καλωσόριζε την έλευσή της, ενώ ζιπουνοφόρες έραιναν με ροδοπέταλα την 

εικόνα. Σην πάνσεπτο εικόνα μετέφεραν από το αεροπλάνο οι δύο αρχιμανδρίτες, 

ενώ στη συνέχεια ο ένας από αυτούς παραχώρησε τη θέση του στον μητροπολίτη 

Φίου κ. Μάρκο ο οποίος μετέφερε την εικόνα που διήλθε ανάμεσα στις αρχές υπό 

τους ήχους των εμβατηρίων της στρατιωτικής μουσικής της 96 ΑΔΣΕ. 

Ακολούθως με στρατιωτικό όχημα και με μια τεράστια αυτοκινητοπομπή η εικόνα 

μεταφέρθηκε στον πανηγυρίζοντα μητροπολιτικό ναό των Αγίων Βικτώρων, όπου 

την υποδέχθηκαν ο μητροπολίτης Φίου Μάρκος, ο μητροπολίτης Καρπενησίου 

Γεώργιος και ο μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. 

την προσφώνησή του ο μητροπολίτης Μάρκος αναφέρθηκε στην ιστορία της 

Παναγίας ουμελά και του Πόντου, επεσήμανε πέρα από το θεολογικό μέρος της 

παρουσίας της εικόνας, τη συμβολική παρουσία της από το όρος Βέρμιο της 

Βέροιας, στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου και στην ελεύθερη εδώ και 104 χρόνια 

Φίο, ευχόμενος στην εικόνα «Καλή Πατρίδα», ενώ μετά το πέρας επέδωσε στο 

ίδρυμα «Παναγία ουμελά» την ανώτατη διάκριση της Φιακής Εκκλησίας, τον 

χρυσό σταυρό του Αγίου Ισιδώρου του Φίου. 

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, με 

τη σειρά του, απένειμε αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας ουμελά στη 

μητρόπολη Φίου, και το χρυσό μετάλλιο του Ιδρύματος στο ύλλογο Ποντίων 

Φίου για την όλη προσπάθειά του. Ανέφερε δε στο λόγο του: «Σιμούμε την 

ιστορική εκείνη στιγμή που πριν από 104 χρόνια η Φίος αποτίναξε τον τουρκικό 

ζυγό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ακουστεί και το “η πατρίς ανέστη”». 

Οι θρησκευτικές εορτές για τα 104α ελευθέρια της Φίου από τον Οθωμανικό 

ζυγό συνεχίστηκαν το απόγευμα με πάνδημη λιτανεία στην πόλη των εικόνων της 

Παναγίας ουμελά και των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου που εορτάζουν 

την 11η Νοεμβρίου, ημέρα της απελευθέρωσης του νησιού. 

Η υποδοχή και παρουσία της εικόνας της ουμελιώτισσας και η 104η επέτειος 

της Απελευθέρωσης της Φίου και της Ενσωμάτωσης με την Ελλάδα διανθίστηκε 

με παράλληλες εκδηλώσεις. Πέραν της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης 

την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία ώρα μετά επίδειξη 

αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από το χώρο της παρέλασης και 

στις 13.45 επίδειξη σκαφών των καταδρομέων του 3ου Ε.Σ.Ε.Θ. Φίου στο λιμάνι 

της πόλης. το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί 

χοροί από πολιτιστικά σωματεία και σχολεία της Φίου, με τους συλλόγους 

Ποντίων της Φίου και του Ριζού Πέλλας να πρωτοστατούν σε αυτές. 
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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) 

υστυχῶς ὅμως τά χρόνια πού ἀκολούθησαν (1928 - 1933) ἐπιδεινώθηκε ἡ 

παγκόσμια οἰκονομική κρίση. Ἀνάμεσα στίς πόλεις πού δοκιμάσθηκαν 

πάρα πολύ ἔντονα ὑπῆρξε καί ἡ Ξάνθη, καθώς καπνικές ἑταιρεῖες 

κήρυξαν πτώχευση καί ἔκλεισαν πολλά καπνομάγαζα, χιλιάδες δέ καπνεργάτες 

(γηγενεῖς καί πρόσφυγες) ἔμειναν χωρίς ἐργασία, μέ συνέπεια νά στεροῦνται καί 

αὐτοῦ τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου. Σό φάσμα τῆς πείνας καί τῆς ἀσιτίας καί τῶν ἐξ 

αὐτῶν θανάτων δέν ἦταν ἁπλά σχῆμα λόγου ἀλλά ὀδυνηρή πραγματικότητα πού 

διέτρεχε ὅλη τήν πόλη.  

υγκεκριμένα, κατά τίς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (Μάρτιος 1933) «τήν 

πόλη τῆς Ξάνθης δέν ὑπάρχει ἁπλή δυστυχία ἀλλά ἀφάνταστη πεῖνα. τή 

συνοικία τῆς Μητροπόλεως τέσσερα παιδιά καί μιά γυναίκα ἔφαγαν τέσσερες 

φορές ψωμί σέ ὀκτώ ἡμέρες... τήν ὁδό Δαγκλῆ μιά ὁμάδα πεινασμένων 

καπνεργατῶν ἐπέδραμε στό ἀρτοποιεῖο τοῦ Φρήστου Βουλκίδη. Καπνεργάτες 

τῆς πόλεως λιθοβόλησαν τό ΣΑΚ (σ.σ. ταμεῖο ἀσφαλίσεως καπνεργατῶν). 

Υώναζαν: Πεινάμε, θέλουμε δουλειά. υνελήφθησαν ἐξ αὐτῶν ὁ Κυριάκος 

ταματιάδης. Πέθανε ἀπό ἀσιτία ὁ Ἀπόστολος Κουρέντας πατέρας δύο παιδιῶν 

ἐνῶ μάζευε ραδίκια στό Εὔμοιρο. 

Σόν Ἀπρίλιο τοῦ 1933 ἡ ἀνεργία καί ἡ πεῖνα ἔχουν φθάσει στό κατακόρυφο. 

Οἱ καπνεργάτες εἶναι «ζωντανοί νεκροί καί περιφέρονται στούς δρόμους» ἄνεργοι 

ἐνῶ ὁ δῆμος καί ἡ πολιτεία μοιράζουν ψωμί 128 γραμμαρίων(!!!) ἡμερησίως σέ 

5.000 ἄτομα, καίτοι οἱ ἄποροι τῆς πόλεως ἔφθαναν στίς 15.000 ψυχές! 

τό ἔντονο καί δυσεπίλυτο αὐτό πρόβλημα, ὅπως βέβαια καί σ’ ὅλα τά λοιπά 

κοινωνικά, πνευματικά καί βιοποριστικά θέματα πού ἀπασχολοῦσαν τήν ἐπαρχία 

καί μάλιστα τήν πόλη τῆς Ξάνθης, ὁ Πολύκαρπος φαίνεται ὅτι ὄχι μόνον δέν 

ἀδιαφόρησε ἀλλ’ ἀντίθετα στάθηκε καί ἀναδείχθηκε βοηθός καί σκεπαστής 

ἄγγελος, κυριολεκτικά μπροστάρης καί μερίμνησε, μαζί μέ τό Δῆμο, γιά τήν 

δημιουργία συσσιτίων καί διανομῆς ἔστω τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου σ’ ὅσους τό 

ἐστεροῦντο. 

Βέβαια οἱ ἀνάγκες πολλαπλές καί οἱ δυνάμεις ἰσχνές, ἀλλά ὁ Πολύκαρπος δέν 

ἔπαυσε νά μεριμνᾶ καί νά ζητεῖ ὅπως ἔλθη ἀρωγός ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Παράλληλα 

Δ 
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ἀπευθύνθηκε στόν λ. Βενιζέλο, καί τοῦ ζήτησει τή συνδρομή τῆς Κυβερνήσεως, 

κυρίως γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῶν καπνομάγαζων, προκειμένου νά ἐξεύρουν 

ἐργασία οἱ 7.000 χιλιάδες ἄνεργοι καπνεργάτες, τῶν ὁποίων ἐπί σειράν ἐτῶν ἦταν 

πρόεδρος, καθώς ἡ οἰκονομική δυσπραγία, ἀνέχεια, ἔλλειψη ἐργασίας καί 

ἐξασφάλιση καί αὐτοῦ τοῦ ἐπιουσίου τῶν οἰκογενειῶν τους ἦταν πολύ ἔντονα 

ἰδιαίτερα στήν πόλη, ἡ ὁποία ἄλλοτε ἐφημίζετο γιά τόν πλοῦτο καί τήν εὐμάρειά 

της και τώρα βρίσκεται ὑπό το φάσμα τῆς λιμοκτονίας. 

Δέν εἶναι γνωστά τά ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν του ἀλλά φαίνεται ὅτι τελικά 

εἰσακούσθηκε περισσότερο ἀπό τούς πολιτευτές, καί ἦλθε ἐπί τέλους ἡ ἡμέρα πού 

ἄνοιξαν πάλι τά καπνομάγαζα καί ἄρχισαν πάλι οἱ καπνεργάτες νά ἐργάζονται καί 

νά ἐξασφαλίζουν ἔντιμα καί μέ ἀξιοπρέπεια τά ἀγαθά τῆς ζωῆς τους. Σαυτόχρονα 

ὅμως, λόγῳ τῆς ἀνέχειας καί τῶν στερήσεων δημιουργήθηκε ἔντονη κομματική 

ἀντιπαράθεση ὄχι μόνον μεταξύ τῶν πολιτευομένων ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, 

μάλιστα μέ φανατισμούς πού ἔφταναν στά ἄκρα καί τίς βιαιότητες. 

δῶ θά πρέπει νά ὑπομνησθεῖ ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχε μιά ἔντονη 

πολιτική ἀστάθεια στή διακυβέρνηση τῆς λλάδος μέ ἀλλεπάλληλες κυβερνήσεις 

καί παραιτήσεις. υγκεκριμένα ἀπό τίς 26 Μαΐου 1932 μέχρι στίς 11 Μαρτίου 

1933, δηλ. μέσα σέ 10 μῆνες, ἀνέλαβαν ἑπτά (7) κυβερνήσεις. Ἤτοι : α) στίς 26 

Μαϊου 1932 παραιτήθηκε ἡ κυβέρνηση Βενιζέλου καί ἀνέλαβε ἡ κυβέρνηση τοῦ 

Ἀλ. Παπαναστασίου. ε δέκα μέρες και συγκεκριμένα β) στίς 5 Ἰουνίου 1932 

παραιτήθηκε ἡ κυβέρνηση Ἀλ. Παπαναστασίου καί ἀνέλαβε πάλι ὁ λευθ. 

Βενιζέλος, γ) στίς 4 Νοεμβρίου 1932 παραιτήθηκε ἡ κυβέρνηση λ. Βενιζέλου 

καί ἀνέλαβε ὁ Παναγ. Σσαλδάρης, δ) στίς 16 Ἰανουαρίου 1933 παραιτήθηκε ἡ 

κυβέρνηση Παν. Σσαλδάρη καί ἀνέλαβε πάλι (γιά τρίτη φορά μέσα σέ ἐννέα 

μῆνες) ὁ λευθ. Βενιζέλος, ε) στίς 6 Μαρτίου 1933 παραιτήθηκε ἡ κυβέρνηση τοῦ 

λευθ. Βενιζέλου καί ἀνέλαβε ὁ Ἀλέξ. θωναῖος. Μετά ἀπό 4 μέρες ὅμως καί 

συγκεκριμένα ζ) στίς 10 Μαρτίου 1933 παραιτήθηκε ὁ Ἀλέξ. θωναῖος καί 

ἀνέλαβε πάλι τήν ἑπομένη (για δεύτερη φορά) ὁ Παν. Σσαλδάρης, ὁ ὁποιος 

διακυβέρνησε τή χώρα μέχρι στίς 10 κτωβρίου 1935. 

Δυστυχῶς στή γενική αὐτή ἀναστάτωση καί μοιραία πολιτική ἀντιπαράθεση 

τῶν πολιτῶν λάμβαναν μέρος καί οἱ κληρικοί, μέ συνέπεια νά ὑπάρχουν κληρικοί 

ἀντιμαχόμενοι καί ἔκδηλα προσκείμενοι ὑπέρ τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου κόμματος. 

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

 

16. Θεόφιλος παπα - Γεωργίου ή Γεωργιάδης, του παπα - Αγαθόνικου και της 
Μαρίας, από την Άδυσσα (1830-1864) 

Πολύ νέος όπως και άλλοι προκάτοχοί του, ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στην 

Ιερά Μονή της Παναγίας Γουμερά. Επίσκοπος 

χειροτονήθηκε το 1830 στην Κωνσταντινούπολη, από τον 

οικουμενικό πατριάρχη Κωνσταντίνο Α΄, τον από ιναίου 

και καταστάθηκε αρχιερατικά στο θρόνο της Φαλδίας σε 

διαδοχή του ίλβεστρου Β΄: «Μετὰ δὲ τοῦτον διεδέξατο 

τοὺς οἴακας τοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου ὁ Πανιερώτατος 

κ. Θεόφιλος ἐκ χώρας Ἄδυσσας...» (Α.Π., τόμ. 8, 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΗΜΕΙΨΜΑΣΑ ΕΚ ΣΟΤ ΚΨΔ. ΣΗ 

ΕΠΑΡΦΙΑ ΦΑΛΔΙΑ, σελ. 21). Ανέλαβε τις τύχες της τεράστιας σε έκταση 

και μεγάλης σε πληθυσμό Μητρόπολης Φαλδίας, σε μια κρίσιμη για την επαρχία 

του περίοδο. Εγνώριζε όμως καλά τα θέματά του αφού ήταν ο πρωτοσύγκελλος 

του ίλβεστρου. 

Μετά το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1828-1829 και τις άσχημες συνέπειες που 

αυτός είχε για τον Ελληνισμό της περιοχής Γκιουμουσχανές, θα έπρεπε να κινηθεί 

πολύ προσεκτικά για να επουλωθούν τα τραύματα που άφησε ο πόλεμος και να 

συνεργαστεί με τον εμινέ Κατέρ Ζατέ Αχμέτ – μπέη και το γενικό 

αρχιμεταλλουργό Φαράλαμπο Ουστόγλη, ώστε από κοινού να διαχειριστούν τα 

αλλεπάλληλα κύματα ξενιτεμών που εκδηλώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη εκείνης 

της πολεμικής σύρραξης. 

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του όμως, είχε να αντιμετωπίσει και 

ένα άλλο, εκτός των μεταναστεύσεων, αλλά πολύ κρίσιμο ζήτημα. Μαζί με το 

μητροπολίτη Σραπεζούντος Κωνστάντιο Α΄ (1830 - 1879) και τους ηγουμένους 

των Ι. Μονών ουμελά, Βαζελώνα και Περιστερεώτα, αγωνίστηκαν, με σύμμαχο 

το λαό, εναντίον των τοπικών τιμαριούχων, των άγριων Εγιουπλήδων που 

καταδυνάστευαν τους Ρωμιούς. Σελικά και με την αμέριστη βοήθεια του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατόρθωσαν να τους απομακρύνουν από την 

περιοχή της Ματσούκας, αφού τους πολέμησαν από το 1831 μέχρι το 1836 

(Φρύσανθος Υιλιππίδης, Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΟ, σελ. 618). 

Βασική του προτεραιότητα αποτέλεσε το θέμα της παιδείας. Εργάστηκε για 

την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων και τη στελέχωσή τους με δασκάλους ικανούς, 

ενώ παράλληλα προσπαθούσε να πείσει τους αδιάφορους γονείς (και ήταν αρκετοί 

τέτοιοι) να στέλνουν τα παιδιά τους στο χολείο. Με εγκύκλιό του της 1ης 
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επτεμβρίου 1832, που αναγνώστηκε σε όλες τις Εκκλησίες της Μητρόπολης, 

παρότρυνε τους πάντες και ιδιαίτερα τους ιερείς - που οι περισσότεροι έκαναν και 

το δάσκαλο – και τους εφοροδημογέροντες να έχουν ως προτεραιότητά τους το 

θέμα της παιδείας και να στηρίζουν πάντοτε ηθικά και υλικά κάθε κίνηση και 

προσπάθεια για το χτίσιμο και τη λειτουργία νέων χολείων. Ο ίδιος επικέντρωσε 

το ενδιαφέρον του στην ομαλή λειτουργία του Υροντιστηρίου – του οποίου ήταν 

απόφοιτος και ο ίδιος – και στην αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδών του. 

Ζήτησε μάλιστα από το φίλο του μητροπολίτη Καισαρείας, Παΐσιο Β΄ να του 

δώσει έναν καλό δάσκαλο για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Υροντιστήριο. 

Πράγματι ανταποκρινόμενος στο αίτημά του ο Παΐσιος, τού έστειλε έναν έμπειρο 

εκπαιδευτικό, τον κληρικό παπα - Σιμόθεο, ο οποίος και διηύθυνε το 

Υροντιστήριο για 4 σχολικές περιόδους 1836/37 - 1839/40. 

Μετά από μια εμφύλια διαμάχη στους κόλπους της Ελληνικής Κοινότητας της 

Γκιουμουσχανέ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον απομάκρυνε το 1841 από τη 

Μητρόπολη και τον έστειλε στην Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα. 

υγχρόνως όμως διέταξε τη διενέργεια διοικητηκής εξέτασης προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν ευσταθούν οι σε βάρος του κατηγορίες από μερίδα ομογενών της 

πόλης. Ο Θεόφιλος αθωώθηκε και επανήλθε στο θρόνο του. Υαίνεται πως οι 

συκοφάντες του είχαν μαζί του προηγούμενα, γιατί ο Θεόφιλος, λόγω των 

αιρετικών τους δοξασιών, τους έθεσε ουσιαστικά εκτός σώματος της Εκκλησίας. 

Σο 1848 διόρισε τον ανεψιό του Φ΄΄Ιερεμία Γεωργιάδη, τιτλουλάριο επίσκοπο 

Μυρέων, ως βοηθό του. Μέσα στις αρμοδιότητες που του ανέθεσε ήταν και τα 

θέματα της παιδείας. Σα καλά όμως αποτελέσματα στον ευαίσθητο και καίριο 

τομέα της παιδείας άρχισαν να φαίνονται, όταν συνεργάστηκε με τον άριστο 

εκπαιδευτικό και φωτισμένο διδάσκαλο του Ποντιακού Ελληνισμού Γεώργιο 

Παπαδόπουλο - Κυριακίδη, που είχε τη διεύθυνση του Υροντιστηρίου επί 5 

συνεχείς σχολικές χρονιές μέχρι το 1860, οπότε και ανέλαβε ο Γεώργιος 

Ξιφιλίνος. Ο Θεόφιλος κατά τη 2ετία 1849 - 1851 διετέλεσε μέλος της Ιεράς 

υνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί Β΄ πατριαρχίας (1848 - 1852) 

Ανθίμου Δ΄, του από Νικομηδείας. Κατά την παραμονή του στην 

Κωνσταντινούπολη, ως πρόεδρος διάφορων Επιτροπών και Εφορειών του 

Πατριαρχείου, εργάστηκε για την καλή τους λειτουργία και ανέπτυξε στενές 

σχέσεις με την ανθούσα και ακμάζουσα Ελληνική Κοινότητα της Πόλης. 

(συνεχίζεται) 
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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) 

 

Ανομβρία, ξηρασία, σιτοδεία, πείνα 

Από το 1852 έχουμε την πληροφορία ότι μέγας λιμός ενέσκηψε στην 

Κρώμνη.1 Από το 1880 έχει αρχίσει στην περιοχή της Αργυρούπολης η σιτοδεία, 

η οποία κορυφώνεται τη διετία 1892-1894 με ξηρασία που πλήττει την περιοχή, 

με αποτέλεσμα φυσικά την καταστροφή όλων των καλλιεργειών2. αν συνέχεια των 

προηγηθεισών πλημμυρών η ξηρασία επιφέρει την πλήρη καταστροφή της 

γεωργικής παραγωγής. τις ειδήσεις της εφημερίδας "Εύξεινος Πόντος" στις 7 

Ιουνίου 1880, διαβάζουμε "Καθ’ εκάστην σχεδόν κατέρχονται από των 

Μεσογείων άνδρες και γυναίκες εις την ημετέραν πόλιν (Σραπεζούντα) εις 

εικοσάωρον από αυτής απόστασιν (δηλαδή από τα χωριά της Φαλδίας), όπως 

προμηθευθώσιν εντεύθεν αραβόσιτον και επαρκώσιν εις τας οικογενειακάς ανάγκας 

των. Και πάντα ταύτα αποτελέσματα της τρομεράς σιτοδείας".3 

Οι τοπικές αρχές της Αργυρούπολης ζητούν βοήθεια για να λύσουν το 

πρόβλημα του επισιτισμού των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες στέλνουν μια 

ποσότητα σιτηρών, οι κάτοικοι όμως τρομαγμένοι καταφεύγουν κατά χιλιάδες 

στην Σραπεζούντα και τις γύρω περιοχές. Τπάρχει αναφορά για μετανάστευση 

2.000 κατοίκων στην Σραπεζούντα και τις γύρω της πόλεις.4 Σην εποχή εκείνη στο 

νέο Δημαρχιακό υμβούλιο της Σραπεζούντας συμμετέχει μόνο ο Γεώργιος 

Κακουλίδης, προφανώς με περιορισμένη δυνατότητα βοήθειας προς τους 

πληγέντες Έλληνες της Φαλδίας. 5 

σοι απέμειναν πίσω κατέφυγαν στις επικρατούσες σε όλο τον Πόντο 

προλήψεις και δεισιδαιμονίες. τη συγκεκριμένη περίπτωση οι κάτοικοι της 

Αργυρούπολής (Έλληνες, Μωαμεθανοί και Αρμένιοι) με επί κεφαλής τις 

Θρησκευτικές και Πολιτικές αρχές πήγαν στην κοιλάδα Μεσαλά και 

προσευχήθηκαν, η κάθε ομάδα ξεχωριστά. Επειδή όμως οι προσευχές δεν 

απέδωσαν την πολυπόθητη βροχή, κατέφυγαν στην πομπή της "κουτσ κουτσέρας" 

                                                           
1 Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., ό. π., σελ. 314 
2
 Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ., "Επί ανομβρίας", Ποντιακή Εστία, έτος 10ον, τεύχος 

127, Ιούλιος 1960, σελ. 5795 – 5797. 
3 Ειδήσεις, Εύξεινος Πόντος, τεύχος 2, 7 Ιουνίου 1880, σελ. 29 
4
 Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό π. σελ. 39 

5 Εσωτερικά, Εύξεινος Πόντος, τεύχος 40, 28 Υεβρουαρίου 1881 σελ 637 
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και άλλα παγανιστικά έθιμα.1 Η ξηρασία αυτής της περιόδου έπληξε ιδιαίτερα την 

περιοχή της Φερίανας. Η πείνα σαν φυσικό επακόλουθο ανάγκασε τους κατοίκους 

της περιοχής να τρέφονται σε πολλές περιπτώσεις, αποκλειστικά με χόρτα και 

ρίζες. Σο Οθωμανικό κράτος αποτυγχάνει να επιλύσει το πρόβλημα του 

επισιτισμού, και οι κάτοικοι στρέφονται στην Εκκλησία, σε φιλανθρωπικά 

σωματεία, αλλά και στους ομογενείς της γείτονος Ρωσίας. Σο Νοέμβριο του 1893 

η Οθωμανική κυβέρνηση στέλνει σιτηρά (30.000 μπούσελ) για την αντιμετώπιση 

της πείνας. Ο επερχόμενος χειμώνας, αναγκάζει και άλλους Αργυρουπολίτες να 

μεταναστεύσουν. 

Σα προβλήματα επιτείνονται ακόμη περισσότερο, αφού η δυσεντερία, η 

χολέρα και ο τύφος κάνουν την εμφάνισή τους. Από τον φόβο εξάπλωσης ειδικά 

της χολέρας, χτίζονται ανοιχτά υπόστεγα έξω από την πόλη της Σραπεζούντας και 

εκεί μένουν οι άποροι, στους οποίους δίνεται 1 ψωμί την ημέρα, με την 

προϋπόθεση ότι με τον ερχομό της άνοιξης θα επιστρέψουν στα χωριά τους. Από 

τους εύπορους Σραπεζούντιος συγκεντρώνονται χρήματα για την αντιμετώπιση της 

κρίσης. Ειδικά το 1893 που η ξηρασία πλήττει και την περιοχή της Βαϊπούρτης 

και της Θεοδοσιούπολης, η κάθοδος των πληγέντων που ψάχνουν δουλειά και 

τρόφιμα, ξεπερνά τις 30.000 άτομα. Ρακένδυτοι προσπαθούν να επιζήσουν 

επαιτώντας. 2Σελικά η διοίκηση της Σραπεζούντας μετά από "πολύχρονη" 

αλληλογραφία με την κεντρική διοίκηση προσφέρει σημαντικές ποσότητες σπόρων 

(σιτάρι, καλαμπόκι, κεχρί, κριθάρι και πατάτα) , ώστε να είναι εφικτή η εκ νέου 

καλλιέργεια των εδαφών της Φαλδίας, αφού και οι σπόροι είχαν καταστραφεί ή 

διαρπαγεί. 

Η τριετία 1907-1910 είναι και πάλι περίοδος ξηρασίας για την περιοχή της 

Φαλδίας, χειρίτερη αυτή τη φορά από την προηγούμενη, αφού κατά τη διάρεκειά 

της υπάρχουν και ανθρώπινα θύματα από πείνα. Από την περιοχή της Φαλδίας την 

τριετία αυτή μεταναστεύει περίπου το 1/3 του πληθυσμού της. Η κεντρική 

εξουσία ενημερώνεται αλλά προφανώς αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες σε τρόφιμα 

και σπόρους των κατοίκων, οι οποίοι στις 16 Ιανουαρίου 1909 οργανώνουν στην 

Αργυρούπολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Και πάλι η διοίκηση της Σραπεζούντας 

υπόσχεται βοήθεια σε σπόρους, αλλά τη σημαντικότερη βοήθεια προσφέρουν οι 

φιλάνθρωποι. Οι διαδικασίες βοήθειας από το κράτος φυσικά αργούν, και έτσι το 

Μάρτιο του 1909 εμφανίζονται οι πρώτοι θάνατοι από πείνα (Μάρτιος - Μάιος 21 

θύματα). Η πείνα θερίζει κυρίως τα παιδιά. 

(συνεχίζεται) 

                                                           
1
 Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ., ό. π. σελ. 5796 

2
 Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό π. σελ. 38 
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Ποντιακή Ποίηση 
Ηλίας Σσιρκινίδης 

ταυρέτ’κον μοιρολοΐα 1 

Έρθαν αγγέλ’ απ’ ουρανού και ασ’ σον Άεν Σάφον,  

έρθαν επήραν την καλήν τη μάννα μ’ τη οφίαν.  

Σα στράτας ατ’ς τραντάφυλλα, η δέβα ’τ’ς μανουσ άκια  

κι ο ύπνος ατ’ς  γλυκύς - γλυκύς, άμον τα τραγωδίας  

ντο έλεγεν, όνταν εμέν εκούνιζεν αγάλια. 

Έρθαν κ’ εδέβαν ταχμιλιάν ας’ σ’ Άνθεν το Παρχάριν,  

άνθεν ’σ’ σ’ Μεσοπάρχαρον, άνθεν ’σ’ σο Κρεπεγάδιν,  

άνθεν σ’ Αυλακοκέφαλον και ασ’ σα Ζωναρέας.  

Αγγέλ’ ατέν εκράτ’νανε αφκά ασ’ σα γολτούχια  

κ’ η μάννα μ’, δεκατέσσερα χρονών μικρόν νυφόπον, αρματωμέντσα κ’ 

έμορφος και ηλεφωταγμέντσα,  

εμπραπλωμένα σταυρωτά εκράτ’νεν τα χ ερόπα ’τ’ς  

κι ανάμεσα ’ς σα δάχτυλα ’τ’ς είχ εν μανουσ ακόπα,  

’ς σα εμπροκάρδα ’τ’ς μάραντα, ’ς σον κόλφεν ατ’ς φυλλόπα, 

αχ, και ’ς εκείνα τ’ έμορφα και τα σκουττουλισμένα  

τα ποδαρόπα ’τ’ς, κόκκινα εφόρ’νεν γεμενία.  

Κι όνταν έρθεν κ’ εσούμωσεν το γαλενόν τ’ οψίκιν  

εκεί ’ς σο Μαυροπέγαδον, ’ς ση παρχαρί’ τον τόπον, 

όθεν ανθούν Καλομηνά τη γης τα εμορφότας,  
τα χ ίλια ραχ οτσίτσ εκα και τ’ ουρανού πουλόπα  

πάντα γλυκέα κελαϊδούν τα χίλια κελαϊδίας,  

εκεί ’ς σο κρύον το νερόν όλ’ ατουν ’κοντοστάθαν,  

τέι κάποιος εδίψασεν και θ’ έπινεν νερόπον,  

νερόπον παρχαρόνερον και τ’ απαροθυμίας.  

Θαρρείς εκεί ’παρέστεκαν τη μαχαλάς παιδία,  

έμορφοι και ταένυφοι και νέϊκα παλληκάρα   
                                                           
1 Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Σσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, 
σελ. 30. 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. 
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κι όλ’ οι ’κοδέσπαινες εκεί και όλ’ οι γεροντάδες,  

πρόσωπα ανεγνώριμα ντο ’κ’ είδα ’γώ καμμίαν. 

Οι μειζοτέρ’ εκράτ’νανε Αενταφί’ κερόπα,  

οι νέοι και οι ταένυφοι ’ς σο πόιν ατουν λαμπάδας,  

τα παλληκάρα τ’ έμορφα και τ’ άχαρα παιδόπα  

εκράτ’ναν άθα και κλαδά, κλαδία φυλλωμένα  

κι ασ’ όλεν τα μικρίτσικα Κιμισ χανάς μηλόπα.  

Και, ’ς σα κερόπα ανάμεσα και ’ς σα λαμπαδοφώσα,  
’ς σ’ ανθόφυλλα, ’ς σ’ ανθόκλαδα, ’ς σ’ άθα  και ’ς σά βαΐα,  

ο κύρη μ’ επαρέστεκεν  

κ’ η καλομάννα μ’ η καλή, η γραία η χατσ άβα.  

Μαννίτσα μ’, τα παντέμορφα τ’ οφρύδα σ’ τα σϊάχα, 

τ’ ομμάτα σ’, τ’ ομματόκλαδα σ’, τα πάντα φωταγμένα,  

χαμελωμένα έσανε, γομάτα καλωσύνιαν  

και τά χ ειλόπα σ’ τ’ έμνοστα, τα πάντα γελασμένα,  

πονετικά ’κ’ εφαίνουσαν και παραπονεμένα.  

’ σην Βασιλείαν των Ουρανών, τ’ εμέτερα τα μέρα   
αν είν’ και στέκ’νε λαμπερά ’ς σ’ ομμάτα μουν αντίκρα,  
καλώς τ’ όμμάτα σ’ γελαστά, τα χ είλια σ’ χαρεμένα!  

Μάννα μ’, τέρεν τα δάκροπα μ’ και τη μοιρολοΐα μ’... 

Λεξιλόγιο 

η δέβα τ’ς= το διάβα της. μανουσάκια= άγριοι μενεξέδες. άμον= σαν. αγάλια= 

σιγά – σιγά. εδέβαν= πέρασαν. ταχμιλιάν= όλοι. Κρεπεγάδιν= κρύα βρύση (εδώ 

τοπωνύμιο). Αυλακοκέφαλον= αρχή αυλακιού (εδώ τοπωνύμιο). άνθεν= πάνω.. 

εκράτ’νανε= κρατούσανε. αφκά= κάτω. γολτούχια= μασχάλες. 

εμπραπλωμένα= απλωμένα μπροστά. εμπροκάρδα = στήθη. μάραντα= 

αμάραντα. ηλεφωταγμέντσα= ολοφώτιστη. ’ς σον κόλφεν= στην αγκαλιά. 

έμπρα=μπροστά. σκουττουλισμένα= μοσχομύριστα. γεμενία= είδος 

παπουτσιών από δέρμα κατσίκας (ονομασία κατά προέλευση, τα εκ της Τεμένης). 

εσούμωσεν= σίμωσε, πλησίασε. γαλενόν= γαλήνιο, ήρεμο. οψίκιν= πομπή. 

εμορφότας= ομορφιές. χίλια= χίλια. ραχοτσ ίτσ εκα= αγριολούλουδα. 

’κοντοστάθαν= σταμάτησαν για λίγο. τέϊ= τάχα, δήθεν. παρχαρόνερον= κρύο 

νερό από τα παρχάρια, τα ορεινά βοσκοτόπια. απαροθυμία= παρηγοριά για τη 

νοταλγία. ανεγνώριμα= άγνωστα. οι μειζοτέρ’= οι προεστοί και γενικά τα 

ηλικιωμένα και σεβαστά πρόσωπα. πόι= ανάστημα, μπόι. άχαρα= κακόμοιρα. 
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άθα= άνθη. μικρίτσικα= μικρά. Κιμισχανάς μηλόπα= μήλα από την 

Αργυρούπολη (ήταν περίφημα και ξακουστά). καλομάννα= η γιαγιά. χατσ άβα= η 

προσκυνήτρια του Αγίου Σάφου, σεβάσμια γριά. σϊάχα =μαύρα. χειλόπα= 

χειλάκια. χαρεμένα= χαρούμενα. δα κρόπα= δάκρυα.  

Εισαγωγή  

Ο θάνατος παραμένει στους ανθρώπους από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι 

σήμερα το ανεξήγητο φαινόμενο της ζωής τους. Πάντα υπάρχει το ερώτημα που 

βασανίζει τη σκέψη τους, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από τη ζωή και ποιος είναι ο 

τελικός τους προορισμός; λες οι θρησκείες έδωσαν κάποια απάντηση χωρίς να 

είναι πειστική. Ο χριστιανισμός παραδέχεται την ύπαρξη της ζωής μετά θάνατο 

και ότι ο φυσικός θάνατος αποτελεί το χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Θεωρεί 

ότι η παρούσα ζωή είναι μια δοκιμασία για τους ανθρώπους και αυτή θα κρίνει την 

τύχη τους στην άλλη ζωή. Η χριστιανική θρησκεία καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο 

την ελπίδα και τη δικαίωση στον άνθρωπο και δεν τον αφήνει στην απελπισία. Η 

ελπίδα, όμως, δεν μπορεί να καλύψει το μεγάλο κενό που δημιουργείται στους 

ανθρώπους μετά το χωρισμό τους από τα προσφιλή τους πρόσωπα. Με το θάνατο 

φεύγει από τη ζωή κάποιος άνθρωπος και στους υπολοίπους κυριαρχεί το πένθος 

και η οδύνη. ταν μάλιστα η αποθανούσα είναι μητέρα και χωρίζεται από το γιο 

της, ο πόνος παίρνει άλλες οδυνηρότερες διαστάσεις. Ο Ηλίας Σσιρκινίδης σε 

πολλά του ποιήματα αναφέρεται στην τραγική εικόνα του θανάτου και τη θλίψη 

που προκαλεί στους συγγενείς και φίλους τους οποίους ο νεκρός εγκαταλείπει  στη 

ζωή. 

Ανάλυση του ποιήματος 

Σο ποίημα αποτελείται από σαράντα έξι(46) δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 

Είναι το προσφιλές ποιητικό μέτρο του ποιητή μας και πολλές φορές 

ανταγωνίζεται το μέτρο της δημοτικής ποίησης. Μέσα από αυτή πιστεύει ότι 

μπορεί να στείλει τα μηνύματα και τα συναισθήματα  που πλημμυρίζουν την ψυχή 

του. 

Ο θάνατός της οφίας σε νεαρή ηλικία, έγινε αφορμή να ανοίξουν οι κρουνοί 

των συναισθημάτων του ποιητή για την απέραντη αγάπη και αφοσίωση που ένιωθε 

για αυτήν. Βρήκε την ευκαιρία να συνδέσει με το θάνατο της οφίας την 

παράδοση που ακολουθούσαν οι συμπατριώτες του στον Πόντο για τις νεκρικές 

τιμές. Θέλει ακόμη να τονίσει ιδιαίτερα τον τρόπο που εκείνοι που κατάγονταν 

από το αυρίν του Πόντου αποχαιρετούσαν τους νεκρούς τους όπως οι άλλοι 

χριστιανοί. Ήθελε να αποκαταστήσει τη δυσάρεστη μνήμη των συμπατριωτών του 

για το φαινόμενο της άρνησης από πολλούς της χριστιανικής πίστης. Γνωρίζει 
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καλά ίδιος και είναι γνώστης της ιστορίας και του τρόπου έκφρασης του δράματος 

των συμπατριωτών του την ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας. 

τους δύο(1 - 2) πρώτους στίχους γίνεται αναφορά στο πρόσωπο της οφίας 

στο οποίο αφιερώνεται το ποίημα. Από τις πρώτες λέξεις ο αναγνώστης μας 

προϊδεάζεται για το θρησκευτικό περιεχόμενο που θα ακολουθήσει. 

Έρθαν αγγέλ απ’ ουρανού και ασ’ σον Άεν Σάφον 

έρθαν επήραν την καλήν την μάνα μ’ την οφίαν. 

Είναι οι άγγελοι που, κατά την παράδοση έρχονται να πάρουν την ψυχή του 

νεκρού και να τη μεταφέρουν στον άλλο κόσμο. 

τους στίχους αυτούς (3 - 7) υποδηλώνεται αμέσως, ότι η οφία είναι το 

κεντρικό πρόσωπο του ποιήματος. Για αυτό και το ταξίδι μαζί με τους αγγέλους 

πρέπει να έχει ξεχωριστή επισημότητα. Η αγάπη στο πρόσωπο της μητέρας του, 

της οφίας, είναι μεγάλη. Θέλει και η διαδρομή που θα έχει την ημέρα της 

κηδείας προς τον άλλο κόσμο να είναι αλλιώτικη. Υαντάζεται ότι ο δρόμος θα 

είναι γεμάτος από λουλούδια. Η ίδια η νεκρή βρίσκεται σε βαθύ ύπνο και οι 

σχέσεις της με τον επάνω κόσμο του θυμίζει αρχαία τραγωδία. Σου θυμίζει και το 

δικό του ύπνο όταν ήταν μικρός που η μητέρα του τον κουνούσε στην κούνια και 

τον νανούριζε. 

τους επόμενους στίχους (6 - 8) παρουσιάζονται τα πρόσωπα της τιμητικής 

συνοδείας της νεκρής πριν από την αναχώρησή της. Ήταν ευυπόληπτα πρόσωπα 

που ήρθαν ως εκπρόσωποι από τις γνωστές οικογένειες και πόλεις του Πόντου να 

τη συνοδεύσουν στο τελευταίο της ταξίδι. 

τους στίχους (9 - 16) γίνεται περιγραφή της μεταφοράς της νεαρής νεκρής, 

της οφίας, που βρίσκεται μέσα στο φέρετρο από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο. 

Ήταν ντυμένη σαν τη νύφη και το γεγονός αυτό προσαύξανε την οδύνη όλων. Ση 

θεωρεί πολλή όμορφη και ενώ έχει σταυρωμένα τα χέρια της ανάμεσα στα 

δάχτυλά της κρατάει λουλούδια. Η περιγραφή συνεχίζεται παραστατική με κάθε 

λεπτομέρεια. Σο στήθος της είναι γεμάτο μπροστά από αμάραντα λουλούδια και η 

αγκαλιά της από διάφορα πράσινα φύλλα ενώ στα πόδια της φορούσε πολύ 

όμορφα παπουτσάκια. 

Η  νεκρική πομπή (στ.17 - 24) κάποια στιγμή κατά διαδρομή της έφτασε σε 

ένα ειδυλλιακό τοπίο με τα κρύα νερά που έχουν την πηγή τους στα καταπράσινα 

λιβάδια. Η τοποθεσία είναι γεμάτη από ανθισμένα λουλούδια που θυμίζουν τις 

ομορφιές του Πόντου κατά το μήνα Μάη. Η στάθμευση έγινε γιατί δήθεν κάποιος 

ζήτησε να πιεί λίγο νερό από τα γνωστά νερά που διασχίζουν τα αλησμόνητα 

Παρχάρια της νοσταλγίας του Πόντου. 

το σημείο αυτό (στ. 25 - 37) η εικόνα εξελίσσεται πιο δραματική. Είναι η 

στιγμή του αποχαιρετισμού του νεκρού από τους συγγενείς και τους φίλους του. 
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Εκεί την ώρα του χωρισμού περιμένουν ντυμένες νέες κοπέλες και παλικάρια. 

Μαζί με αυτούς βρίσκονται όλοι οι γέροι και διάφορα άλλα άγνωστα πρόσωπα. 

Είναι ακόμη, οι προεστοί που κρατούν κεριά στα χέρια, ενώ οι νέοι και τα 

παλικάρια κρατούν λαμπάδες. Ανάμεσα σε όλους αυτούς βρίσκεται ο πατέρας του 

ποιητή μαζί με τη γιαγιά, την αξιοσέβαστη γιαγιά, την προσκυνήτρια των Αγίων 

Σόπων (χατσάβα). λοι αυτοί είναι εκεί στην εξόδια ακολουθία που πήρε την 

παραδοσιακή εικόνα του Πόντου. 

Σο συναίσθημα της λύπης και του θρήνου (38 - 42)για τον αποχωρισμό της 

όμορφης μητέρας εκφράζεται περισσότερο με την περιγραφή του προσώπου της 

μητέρας του. Σα μάτια, τα μαύρα ματόκλαδα και τα χείλη της όλα εκπέμπουν το 

δικό τους φως και την καλοσύνη. 

Ο ποιητής(43 - 46.) νοσταλγός της ζωής και της ομορφιάς του Πόντου 

παρακαλεί από τη νεκρή να μεταβεί στα γνωστά τα μέρη της πατρίδας να δει και 

να του στείλει κάποιο μήνυμα εδώ στην ξενιτιά που βρίσκεται. 

Ψς όρκος και επιστέγασμα της συμφωνίας αυτής βάζει τα δάκρυα και τα 

μοιρολόγια που της αφιερώνει. Είναι γεγονός ότι οι Πόντιοι της πρώτης γενιάς 

θεωρούσαν τον τόπο εγκατάστασής τους στην Ελλάδα ως ξενιτιά και ποτέ δε 

συμφιλιώθηκαν με την ιδέα του αποκλεισμού της επιστροφής στη γενέτειρα γη. 

Ήλπιζαν σε ένα θαύμα της επιστροφής που, όμως, ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. 

Σο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού στον Πόντο.  

Σο φαινόμενο της διπλής πίστης είναι για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου μια πονεμένη ιστορία που διαρκεί αιώνες και προκαλεί δάκρυα 

και θλίψη. Είναι το γεγονός του εξαναγκασμού των χριστιανών να υποκύψουν στη 

βία του Οθωμανισμού και του εκτουρκισμού δια μέσω του εξισλαμισμού. Πολλοί 

από τους χριστιανούς διατήρησαν τη γλώσσα και την εθνικότητά τους με πολλές 

θυσίες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν άντεξαν τα μαρτύρια και υπέκυψαν στα διάφορα 

σκληρά μέτρα από το βάρβαρο και  αδηφάγο οθωμανικό κράτος. 

Υαντάζομαι, ότι ο ποιητής μας έχει ακούσει πολλές τέτοιες συγκινητικές 

ιστορίες για τους συμπατριώτες του από το ταυρίν που για κάποιους λόγους 

εξαναγκασμού δέχτηκαν την ισλαμική θρησκεία. Διατήρησαν όμως, με κίνδυνο 

της ζωής τους, κρυφά την χριστιανική πίστη και τις παραδόσεις γύρω από τη 

λατρεία και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Με το Φάτι Φουμαγιούν (1856) 

αθρόα προσέρχονται στις Οθωμανικές Αρχές και ομολογούν τη χριστιανική τους 

πίστη. Μετά την αποκάλυψή τους καταδιώχτηκαν από τους Σούρκους και πολλοί 

υπέστηκαν μαρτυρικό θάνατο, παραμένοντες σταθεροί στην πίστη τους. Σο 

θλιβερό γεγονός για αυτούς ήλθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. 

Επειδή για τους λαούς της Μικράς Ασίας και του Πόντου ως κριτήριο ανταλλαγής 

του πληθυσμού θεωρήθηκε η θρησκεία, υποχρεώθηκαν οι μουσουλμάνοι, Έλληνες 
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στην καταγωγή, να μείνουν εκεί για πάντα και να διατηρήσουν στο βάθος των 

αιώνων τις ελληνικές ρίζες. Με το ποίημα «ταυρέτ’κον Μοιρολοΐα» ο ποιητής 

θέλει να αποκαταστήσει τη μνήμη των συμπατριωτών του ότι διατηρούσαν τα ήθη 

και τα έθιμα για τους νεκρούς τους. Να μας υπενθυμίσει ακόμη ότι πολλοί είναι 

εκείνοι που έμειναν εκεί και περιμένουν την ιστορική στιγμή της λύτρωσης. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

Υιλόλογος 

 
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.] 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Αδά τέρεν εσύ ντο λέει; Εποίκε μας το κακόν, ατώρα φοβερίζ’ μας 
πα η κυρία προεδρίνα. 
ΘΤΜΙΑ: Αφορισμένε χουχουμίτσο, ποίος εσέγκε σε σα λόγια; Ποίος επέρεν τα 

αχούλα σ’; 
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ΛΕΤΣΕΡΣ: Ποίος θα εβάλνε με σα λόγια; 
ΘΤΜΙΑ: Εκείν’ πη ζελεύ’ν ατον, εκείν’ που ’κ’ έσ’κωσεν ατο τ’ ομμάτ’ν ατουν, που 
ο Θόδωρον εγέντον πρόεδρος. Ατά δουλείας τη Κούρτονος τη Γιάννε είν’, τ’ 

ομμάτα ’τ’ να τσακλίζ’νε. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Λες, Θύμια, να είπαν εμε ψέματα και να βάλ’νε μας σ’ έναν σ’ άλλο 
και να τερούνε το σεΐρ’ν εμουν; 
ΘΤΜΙΑ: (Αργά και κουνώντας το κεφάλι) Λεύτερ’, πολλά αργώς εγροίκ’σες ατο. 
Κρίμαν που ο Θόδωρον αγαπά σε ατόσον πολλά και πάντα το καλός λέει. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Σεμάκ’ το σεΐρ’ν εμουν εθέλναν να έλεπαν τα χαμένα τα κορμία; 

ΘΤΜΙΑ: Επήες ετέρεσες αν έν’ ποτισμένον τ’ εμέτερον η παχτσ ά; 
ΛΕΤΣΕΡΣ: χι, Θυμία, ’κ’ επήγα. 
ΘΤΜΙΑ: Ντο να ευτάγω σε και ντο να λέγω σε. Εσύ αΐκος είσαι, ήντζαν λέει σε το 
ποτάμ’ εκέσ’ πάει, εσύ βαλτς κα το κιφάλ’ και τρέεις από πίσ’ αθες. Εκείνος ο 
Κούρτον ο Γιάννες, άσπρον ημέραν να μη ελέπ’. που καικά στέκ’, ο 

κατακέφαλον, κατατρέχ ’ τον Θόδωρον. Έσπασεν ντο ’κ’ εξέβεν πρόεδρος. 

ΛΕΤΣΕΡΣ: Να σ’χωράς με, Θύμια, άμα εκείν’ π’ εθέλεσαν να τερούν το σεΐρ’ν 
εμουν, ’κι θα τρών’ ατο και κάθουνταν κα. Θα μαθίζ’ ατ’ς εγώ ποίος έν’ ο 
Λευτέρτς. Κι ατώρα, Θύμια, ας πάω, και πολλά παρακαλώ σε, τον Θόδωρον τιδέν 

μη λες. Και ας ήνταν όλα χ όνα και νερά ό,τι είπαμε αδαπέσ’ για τον Θόδωρον. 

ΘΤΜΙΑ: Σον πρόεδρον ας λέμε. 
ΛΕΤΣΕΡΣ: Σον κύριον πρόεδρον, τον κύριον πρόεδρον (Υεύγει γελώντας). 
ΘΤΜΙΑ: (Μονολογεί) Παναΐα, Παναΐα, ντο κακός κόσμος έν’ αβούτος. Έλα και 
μη παλαλούσαι. Έναν άνθρωπον να μη ελέπ’νε πάει εμπροστά, αμάν κρουν ατον 
σο κιφάλ’. Αν επορούν το αίμαν ατ’ θα πίν’νε. Καλά λέει ένας λόγος, ο θεόν 
εποίκεν τον άνθρωπον κ’ επεκεί εκλώστεν εφογώθεν ατον. 
ΘΟΔΨΡΟ: (Μπαίνει λαχανιασμένος) Θύμια, ποίσον αγλήγορα, ξάι μη στέκ’ς. 
ΘΤΜΙΑ: (Ξαφνιασμένη) Θόδωρε, ντο έπαθες, άμον χαμένα έεις ατα; 
ΘΟΔΨΡΟ: Πώς να μη έχ’ ατα χαμένα, το χαπάρ’ έρθεν. 
ΘΤΜΙΑ: Ποίον χαπάρ’, Θόδωρε; 
ΘΟΔΨΡΟ: Σρανόν κιφάλ’ έν’ ατός που θα έρται σο χωρίον εμουν. ’Κ’ έξερα 

πως έχω ατόσον τρανόν αξίαν. Για να έρται ο Νομάρχης σα ποδάρα  μ’, μικρόν 

πράμαν ’κ’ έν’. Αν πάνε αέτσ’ τα πράματα, θα τερώ και (γ)ίνουμαι κι άλλο τρανός. 
ΘΤΜΙΑ: (Αργά αργά) Θ ό δ ω ρ ε, άμον τερώ πολλά υψηλά επέταξες, άμον πολλά 
επέρες ατ’ απάν’-ι-σ’. Η γραία έφαεν τα σύκα και ετατανεύτεν και τα συκόφυλλα. 

ΘΟΔΨΡΟ: Νέκουτση, ντο παλαλά είν’ ατά ντο λες; 

ΘΤΜΙΑ: (Αργά αργά) Θόδωρε, φογούμαι σα τελευταία θα κρεμάντς τ’ ωτία σ’, κ’ 
εκείνο ’κι θα σύρκεται. 
ΘΟΔΨΡΟ: Εσύ η γαρή ντο έεις μετ’ εμέν και πάντα κρους με σο κιφάλ’; 
ΘΤΜΙΑ: ’Κ’ εξέρτς ντο έχω; Σο ταγέρ, ενέσπαλες το ταγέρ’; 

ΘΟΔΨΡΟ: Ανάθεμα ατό το ταγέρ. Νέκουτσ η ’κ’ ενέσπαλα το, άμα ποίσον 

υπομονήν ώσνα πουλούμ’ τα καπνά. Κι ατότε ταγέρ’ πα θα παίρω σε και ήντα ν 

άλλο θελτς. 
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ΘΤΜΙΑ: Αέτσ’ αν έν’, καλά. Πέει με ατώρα ντο θέλτς; 
ΘΟΔΨΡΟ: Ετοίμασον τα καλά τα λώματα μ’. ’Κι θα πάω αέτσ’. Πρέπ’ να 
χωρίγουμαι άμον πρόεδρος που είμαι. 

ΘΤΜΙΑ: Ντο θέλ’ κι ατός τη σ κύλ’ ο γιον αδακέσ’, ατώρα δουλείας καιρός; Να 

λέει τρανά κ’ εύκαιρα λόγια, να γουρζουλάεται κ’ επεκεί να πάει χάται; 

ΘΟΔΨΡΟ: Καλά, Θύμια, πεινασμένον θ’ αφήνουμ’ τον άνθρωπον; Κ’ επεκεί, 

εσύ ντο ηξέρτς, ατός ίσως να έν’ καλός. Φόσ’ σον κόσμον απάν’ όλ’ έναν ’κι είν’. 

ΘΤΜΙΑ: ωστά λες, Θόδωρε, ατός ίσως να έν’ καλός. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κι ατώρα, Θύμια, διόρθωσον αβούτο τ’ απέσ’. που έν’, θα έρται 
και ο δέσκαλον να λέει με, ντο θα λέγω σον Νομάρχην. Θα ευτά(γ)ω λόγον για το 
καλωσόρισες. 
ΘΤΜΙΑ: (Γελάει ειρωνικά) Φα χα χα, χλι χλι χλι, θα λιγούμαι.... 
ΘΟΔΨΡΟ: Η παλάλα ντ’ έπαθεν ξαν και χα χα χα, χλι χλι χλι… 

ΘΤΜΙΑ: Σεμάκ’, Θόδωρε, θα ευτάς και λόγον; Φα χα χα, χλι χλι χλι.... 

ΘΟΔΨΡΟ: Νέκουτση, ντο έπαθες και γελάς άμον χιντίκα; 

ΘΤΜΙΑ: Πώς να μη γελώ μετ’ ατά ντο λες; Εσύ ντο εξέρτς και ντο θα λες; 
ΘΟΔΨΡΟ: Ντο λέει αβούτε η λάλα; Υέρον αγλήγορα τα λώματα μ’ και πολλά 

μη γελάς. Αφορισμέντσα, τσ ιπ εχάσες ατα, τσ ιπ’ εδέβασες ατο κα. 

ΘΤΜΙΑ: Εσύ πώς επέρες αΐκον απόφασην; 
ΘΟΔΨΡΟ: Ατό τ’ εσόν δούλείαν ’κ’ έν’. Είπα σε, φέρον τα λώματα μ’. 
ΘΤΜΙΑ: (Υέρνει και του δίνει τα ρούχα του και λέγει) Να και τα λώματα σ’, 

πλυμένα και σιδερωμένα. Καθαρά άμον τσ ιτσ άκια. 

Λεξιλόγιο 

αδά τέρεν= εδώ κοίταξε. χουχουμίτσο= ζαρωμένε. εσέγκε σε= σε έβαλε 

(εσέγκα= αόρ. ρ. βάλλω). αχούλα= μυαλά. να τσ ακλίζ’νε= να σκάσουν (ρ. 

τσ ακλίζω). να βάλ’νε μας σ’ έναν σ’ άλλο= να μας βάλουν να μαλώσουμε, να μας 

βάλουν διαβάλματα. να τερούνε το σεΐρ’ν εμουν= να γελάνε εις βάρος μας (ρ. 

τερώ). πολλά αργώς εγροίκ’σες ατο= πολύ αργά το κατάλαβες (ρ. εγροικώ). 

ετέρεσες= κοίταξες (ρ. τερώ). αΐκος= τέτοιος. ήντζαν= όποιος. κα= κάτω. 

οπουκαικά= όπου κοντά. κατακέφαλος= ύπουλος, παμπόνηρος. κατατρέχ’= 

κατατρέχει, κατηγορεί (ρ. κατατρέχω). έσπασεν= έσκασε (ρ. σπάνω). ’κι θα 

τρών ατο και κάθουνταν κα= δεν θα το φάνε και θα καθήσουν κάτω, δηλ. θα 

έχουν συνέπειες. ας γίνταν όλα  χόνα  και νερά= ας γίνουν όλα χιόνια και νερά, 

δηλ. ας ξεχαστούν. έλα και μη παλαλούσαι= έλα και μην τρελαίνεσαι (ρ. 

παλαλούμαι). ξάι μη στέκ’ς= μη στέκεσαι καθόλου (ρ. στέκω). άμον τερώ= σαν 

να βλέπω. ετατανεύτεν= καλόμαθε, γλυκάθηκε (ρ. τατανεύκουμαι). ωτία= αυτιά. 

’κι θα σύρκεται= δεν θα υποφέρεται (ρ. σύρω, μέσ. σύρκουμαι). ενέσπαλες= 

ξέχασες (ρ. ανασπάλλω). ήντα ν= ό,τι. λώματα= ρούχα. να χωρίγουμαι= να 

ξεχωρίσω (ρ. χωρίζω, μέσ. χωρίγουμαι). εύκαιρα= ανοησίες, βλακείες. να 
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γουρζουλάεται= να περιδρομιάσει (ρ. γουρζουλάζω, μέσ. γουρζουλάουμαι). κ’ 

επεκεί= και ύστερα. χόσ ’= φυσικά. έναν κι είν’= δεν είναι ίδιοι. αβούτο τ’ 

απέσ’= αυτό το μέσα. θα λιγούμαι= θα λιποθυμήσω. παλάλα= τρελή. τεμάκ’= 

δηλαδή. τσ ίπ’= εντελώς. εδέβασες ατο κα= το παράκανες, τρελάθηκες (ρ. 

δα βαίνω). τσ ιτσάκια= λουλούδια. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

Κλίση του ρήματος κουπίζω= αναποδογυρίζω κάτι 

Ενεργητική Υωνή 

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

κουπίζω εκούπιζα εκούπ’σα  

κουπίεις εκούπιζες εκούπ’σες ούπ’σον 

κουπίζ’(ει) εκούπιζεν εκούπ’σεν  

κουπίζουμε εκούπιζαμε κούπ’σαμε  

κουπίζετε εκούπιζετε εκούπ’σετε κουπίσ’τε 

κουπίζνε εκούπιζαν εκούπ’σαν  

Υράση: Εκούπ’σεν όλα τα σ κεύα= έφαγε όλο το φαγητό 

 
Κλίση του ρήματος χασεύω= 1) ζεματίζω με βραστό νερό 2) μισοψήνω  

3) δέρνω ανηλεώς 

Ενεργητική Υωνή 

Ενεστώς Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

χασεύω εχάσευα εχάσεψα  

χασεύ’ς εχάσευες εχάσεψες χάσεψον 

χασεύ’(ει) εχάσευεν εχάσεψεν  

χασεύουμε εχάσευαμε εχάσεψαμε  

χασεύετε εχάσευετε εχάσεψετε χασέψ’τε 

χασεύνε εχάσευαν εχάσεψαν  

Παθητική μετοχή= χασεμένος, χασεμέντσα, χασεμένον (μτφ. ντροπαλός, ή, 

ό) 

Υράσεις: Εντώκεν κ’ εχάσεψεν ατον. Ντως και χάσεψον ατον 

Σην παθητική μετοχή «χασ εμένος» χρησιμοποιεί και ο Δημήτρης Χαθάς στο 

βιβλίο του «Γη του Πόντου», σελ. 28, (όχι, έλεγε η μητέρα, είναι και λίγο 

χαchεμένος, πρέπει να ξυπνήσει). 
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ΣΙΑ Α’ Ο ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ 

Σ’ εσόν το τυχηρόν έτον 
Σου Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου 

 τοφόρον από μικρόν παιδίν έτον κογδός. 

Έρθεν και εγέρασεν και ξάν’ κογδός επέμ’νεν. 

Ούς να ερχίνωσεν την καλατσ ήν τα κιαντζ  άδας ατ’ 

ετεντέλιζαν, τ’ οφρύδα τ’ εταράγουνταν, εσούφρωνεν το 

κατσίν και η γλώσσα τ’ επαίνεν κ’ έρχουντον απέσ’ ’ς σο 

στόμαν, άμα ο λόγος ’κ’ έλεγεν να εβγαίν’. Εγροίκα, ’ς σα 

πολλά τα ζόρα, όσον τ’ εζέχκουντον εζάρωνεν και την 

γούλαν. Και μίαν μ’ έβγαινεν το πρώτον ο λόγος, τ’ άλλα ντ’ εθέλνεν να έλεγεν 

εκ  χύγουσαν άμον τσ ουρτσ  ούλαν, λες κ’ εσύ εγληγόρνεν να ετελείνεν ούλα  ντ’ 

εθέλνεν να λέει, με τον φόγον, γιάμ’ σταματά και αλλομίαν πώς θα παίρ’ γεγκιτά ν 

το γαράρ’ν αθε. 

Ασ’ άλλ’ τη μερέαν ο τοφόρον έτον αχουλούς άνθρωπος, προκομμένος και 

ευλογημένος. λ’ ’ς σο χωρίον εσάεβαν ατον, ους τα γεροσίας ατ’. Έταν τα 

ημέρας ντ’ έρθεν η σειρά τη χωρί’ να παραδίν’νε τα κοκκία ’ς σα αποθήκας τη 

Αγροτικής Σράπεζας ’ς σο αρηγκιόλ’ (Κρηστώνα). Σ’ αλογού τ’ αραπάδας 

φορτωμένα γομάτα τσ  ουβάλα, πάν’ να ευκαιρών’νε το γομάρ’ν ατουν και ξάν’ να 

κλώσκουνταν για τ’ άλλο το τενίμ’. Σερείς ’ς σην στράταν τέσσερα – πέντε 

αραπάδας να πάν’ και άλλα ατόσα και πλέτερα, τ’ ενταλλακλώθα, να κλώσκουνταν. 

μερ’ έρταν και γαβουσ  τουρεύκουνταν αρχινών’νε οι χωρέτ’ τα «καλημερίας» 

ατουν και να πειράζ’νε τ’ έναν τ’ άλλο. Ο τοφόρον λαλεί τ’ άλογα τ’ και πάει ’ς 

σον ανέφορον για τα αποθήκας. Από γαρσ  ού έρταν πέντε – έξ’ εύκαιρα αραπάδας. 

-Καλημερίαν, πάρπα τοφόρε, τσ  αΐζ’ το παιδίν ασ’ σο πρώτον την αραπάν. 

Ο τοφόρον γεκινεύκεται να δί’(ει) τ’ εκεινού την καλημερίαν, άμα ατέ 

ετσ αλάγωσεν ’ς σο στόμαν ατ’ και ’κι λέει να εβγαίν’. Άντζ  α «κα – κα – κα…» και 

τιδέν άλλο. Σο πρώτον η αραπά ουζ έ επιδέβεν. Έρθεν αποπίσ’ το δεύτερον: 

«Τγείαν και ευλογίαν, τοφόρε»! 

Ο τοφόρον ακόμαν δυροκλώθ’ ’ς σο στόμαν το «κα – κα – κα…». Περάν το 

τρίτον, το τέταρτον, το πέμπτον η αραπά, όλ’ με σέβας χαιρετούν τον τοφόρον, 

άμα ατός ακόμαν παλεύ’ με την «καλημερίαν». Ασ’ σο έκτον την αραπάν ακούει 

ξάν’ την «καλημερίαν, πάρπα τοφόρε». 

-Κα… κα … καλημερίαν! Ευλογημένον παιδίν, χαλάλτς, τ’ εσόν το τυχηρόν έτον, 

είπεν ο τοφόρον και εδέκεν την γαμψ έαν ’ς σ’ άλογα, αναπαμμένος ντ’ επίκεψεν 

την γλώσσαν ατ’ ντ’ εζουκάκευεν ούσαμ’ ατώρα.  

Ο 



Ποντιακή Εστία 
 

151 
 

Λεξιλόξιο 

κογδός= τσεβδός. ετεντέλιζαν= έτρεμαν (ρ. τεντελίζω). κατσίν= μέτωπο. 

εζέχκουντον= σφιγγόταν (ρ. ζέχκουμαι). εκ χύγουσαν= χυνόταν (ρ. κχ ύγουμαι). 

τσ  ουρτσ  ούλαν, η= μικρός καταρράχτης. γιάμ’= μήπως. γεγκιτάν= ξανά. 

γαράρ’ν, το= ρυθμός. αχουλούς= μυαλωμένος. γεροσίας, τα= τα γεράματα. 

κοκκία, τα= σιτάρια. τενίμ’= παρτίδα. πλέτερα= περισσότερα. τ’ 

ενταλλακλώθα= αραδιαστά. γαβουσ τουρεύκουνταν= συναντιούνται (ρ. 

γαβουσ εύω ή γαβουσ τουρεύω). γαρσ ού= απέναντι. τσ  αΐζ’= φωνάζει (ρ. τσ  αΐζω). 

γεκινεύκεται= επιχειρεί (ρ. γεκινεύκουμαι). ετσ  αλάγωσεν= σκάλωσε 

(τσ  αλαγώνω). άντζ α= μόνο που. ουζ  έ= ήδη. δυροκλώθ’= κλωθογυρίζει 

[δ(γ)υρωκλώσκουμαι]. γαμψ έαν= καμτσικιά. επίκεψεν= τιθάσευσε (ρ. πικεύω). 

εζουκάκευεν= τσινούσε (ρ. ζουκακεύω). 

 
 

ΑΝΕΚΔΟΣΟ 

Δίγ’ ατο άμα κι παίρ’ α το 
Ο Κάκον τη Κουρουσ μάνονος επήεν, τεά, να ’ξαγουρεύκεται σον ποπά-Γοργόρ’ 

και έκλεψεν την ώραν ατ’. 

-Πάτερ, είπεν, έκλεψα έναν ώραν, έπαρ’ το. 

-Ντο λες, πάλαλε, πώς θα παίρω κλεμένον ώραν; 

-Έπαρ’ ’το λέγω σε και πολλά μη πισίεις, αν ’κ’ έν’ θα πουσμανεύ’ς. 

-Να πας δις ατο σ’ εκείνον ας σίναν έκλεψες ατο. 

-Πάτερ, δίγ’ ατο και ’κι παίρ’ ατο. 

-Πολλά αχμάχς πρέπ’ να έν’ για να μη θέλ’ να παίρ’ την ώραν ατ’. 

-Αΐκος πα ’κι φαίνεται. 

(Αφού ο ποπά – Γοργόρτς κ’ επέρεν την ώραν ατ’, ο Κάκον επέρεν ατο και έφυεν. 

Πολλά ’κ’ επήεν τ’ ανάμεσα κι ο ποπά - Γοργόρτς εθέλεσεν να τερεί ντο ώραν έν, 

άμα η ώρα επέταξεν. Ατότε εγροίκ’σεν ο ποπά - Γοργόρτς ντο εγέντονε κ’ ερούξεν 

οπίσ’ ας σον Κάκον) 

Λεξιλόγιο  

Κάκος= Κυριάκος. τεά = τάχα, δήθεν. να ξαγουρεύκεται= να εξομολογηθεί (ρ. 

εξαγορεύω, ’ξαγορεύω). ώρα= ρολόι. ντο λες, πάλαλε= τι λες, τρελέ. μη 

πισ ίεις= μην  επιμένεις (ρ. πισίζω). αν ’κ’ έν’= αν δεν είναι, διαφορετικά. θα 

πουσ μανεύ’ς= θα μετανιώσεις (ρ. πουσμανεύω). ας σίναν= από τον οποίο. αΐκος 

πα= και τέτοιος. τ’ ανάμεσα= στο μεταξύ. ερούξεν οπίσ’ ας σον Κάκον= έτρεξε 

από πίσω από τον Κυριάκο (ρ. ροΐζω και ρούζω) 

Δημήτρης υμ. Νικοπολιτίδης 
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ύγχρονη Ποντιακή Ποίηση 

τιχουργεί ο Μιχάλης Δημητριάδης - Μεσσαρέτες 

Ανάθεμα σον πόλεμον 

Ο πόλεμον, ο πόλεμον ας έν’ αφορισμένος 

τ’ ειρήνης πάντα ο καιρόν να έν’ ευλοημένος. 

 

Σον πόλεμον π’ εγούρεψεν διπλά ανάθεμ’ ατον 

για (γ)αίμαν π’ εγουτούρεψεν Θεός ’κι συχωρά ’τον. 

 

Κανόνια σίτ’ αντιβοούν κλώσκουν τ’ απάν’ αφκά – ι 

όλ’ οι αγγέλ’ μοιρολογούν κι ο δάβολον γελά – ι. 

 

Οσπίτα κατακαίουνταν, γεννήματα βρουλίζ’νε, 

μανάδες κλαίν’, φτουλίουνταν μωρά όντες βαρκίζ’νε. 

 

Η μάνα χάν’ μικρόν μωρόν και το μωρόν τη μάναν 

μάνα ευρήκ’ μωρού σταυρόν, μωρόν ’κ’ ευρήκ’ κανέναν. 

 

Θεέ μ’, μεγαλοδύναμε, ποίσον Εσύ το θάμαν, 

τον πόλεμον π’ εποίκανε ας λύουνταν και χάν’νταν.  

Λεξιλόγιο 

εγούρεψεν= έστησε (ρ. κουρεύω και γουρεύω, από το τουρκ. kurmak). 

εγουτούρεψεν= λύσαξε (ρ. κουτουρεύω και γουτουρεύω, από το τουρκ. 

kudurmak). βρουλίζ’νε= κατακαίγονται (ρ. βρουλίζω). φτουλίουνταν= μαδούν 

τα μαλλιά τους από στεναχώρια (ρ. φτουλίουμαι και φτιλίουμαι). βαρκίζ’νε= 

θρηνούν γοερά (ρ. βαρκίζω). ευρήκ’= βρίσκει (ρ. ευρήκω και ευρίσκω). 

ποίσον= κάνε (ρ. ποίω). ας λύουνταν= να λυώσουνε τα λείψανά τους (ρ. 

λύουμαι). χάν’νταν= να χαθούν, να εξαφανιστούν (ρ. χάμαι).  

 

Παναγία ουμελά  

Η Παναΐα ουμελά ας σα ψηλά ετέρνεν 

ατά ντο γίνταν χαμελά η _η ατ’ς ξάι ’κ’ εθέλνεν. 

 

Η Σραπεζούντα σίτα κλαίει κλαινίζ’ όλιον τον τόπον 

Η Παναΐα μοιρολοά και σείεται ο Πόντον. 

 

Ση Παναΐας ουμελάς τ’ ομμάτα εδακρύαν  
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Ματσούκα μ’ άλλο μη γελάς σα χώματα σ’ εκχ ύαν. 

 

Σσιτσ έκια εμαρέθανε άλλο ’κι σκουτουλίζ’νε 

ο κόσμον ασσού επέθανεν ταφία θα στολίζ’νε. 

Λεξιλόγιο 

ετέρνεν= κοιτούσε (ρ. τερώ). η _η ατ’ς= η ψυχή της. ξάι= καθόλου. σίτα= όταν, 

καθώς. κλαινίζ’= κάνει να κλαίνε (ρ. κλαινίζω). εκχύαν= χύθηκαν (ρ. κχύουμαι). 

τσ ιτσ έκια= λουλούδια. σκουτουλίζ’νε= μοσχοβολούν (ρ. σκουντουλίζω και 

σκουτουλίζω). ασσού= αφότου. ταφία= τάφοι. 

Όλεν η ακιλίσσα 
Γράφει ο Γιάννης Σερζίδης1 

(στο ιδίωμα της Ματσούκας) 

 
Έβγαιναν σο χωρίον δυ’ νοματoί ’υναίκ’ γιαχωβάδες. Ελάσκουσαν το 

χωρίον, εντούναν τα πόρτας και τίναν ένοιεν ατ’ς, ερχινάναν ατον κι άλλο ’κι 
έστεκαν. Που εγροίκαναν ντο είν’, εδίωχαν κι εχάναν ατ’ς, άμαν ατοίν πα 
μαθεμέν’, εράευαν, να εβρίκ’νε τίναν ο νους ατ’ πολλά ’κι κόφτ’, να μαθίζ’ν 
ατον τ’ εκεινέτερα. 

                                                           
1 Ο Γιάννης Σερζίδης είναι μαθηματικός και εκπαιδευτής της ποντιακής διαλέκτου από 

τους καλύτερους. Έχει καταγωγή από το ποντιοχώρι Κομνηνά (Ούτσ ανα) Πτολεμαΐδας, 

ενώ η απώτερη καταγωγή του είναι από την Άγουρσα και το Κοστορτός. τα φοιτητικά 
του χρόνια είχε ενεργή συμμετοχή στο σύλλογο Ποντίων Υοιτητών του Α.Π.Θ., 
αποτελώντας δραστήριο μέλος του διοικητικού του συμβουλίου. Από μικρός όμως 
γαλουχήθηκε με τα νάματα της ποντιακής παράδοσης, αφού στα Κομνηνά οι πρόσφυγες 
κάτοικοί του μετάφεραν και εγκατέστησαν τον δικό τους Πόντο, τη δική τους Ματσούκα. 
Εκατό, σχεδόν, τώρα χρόνια δεν έπαψαν να μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, μικροί και 
μεγάλοι, στα σπίτια και στα καφενεία, στις πλατείες και στα χωράφια. Εκατό, σχεδόν, τώρα 

χρόνια δεν έπαψαν να κάνουν στα καφενεία μουχαπέτα, έχοντας πάντα στη διάθεσή τους 

εκλεκτούς λυράρηδες, και τραγωδά νους αλλά και εκλεκτούς χορευτές. ’ σα Ούτσ ανα τα 

Μωμοέρα και τα παρχάρα  δεν αναβιώνουν, αλλά αποτελούν μια αδιάλειπτη και 

αδιατάρακτη κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η πλειονότητα των 
κατοίκων του χωριού έχει καταγωγή από τα χωριά της Ματσούκας (Άγουρσα, 
Αγουρζενός, Δανίαχα, Καπίκιοιϊ, Κοσμά, Κοστορτός, Λιβερά, Μουνταντός, Ποπάρζα, 
κόπια, πέλια,) ενώ υπάρχουν και λίγες οικογένειες από τη Γαλίανα, τα ούμενα, μία 

από την λασα, από την αμψούντα και κάποιες από τη Νίγδη της Μικράς Ασίας.  
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Ο ποπάς εμουν (γράμματα πα έξερεν), έτρεχ εν έβρικεν κι έλεεν ατ’ς: 

«Για πετέστεν σ’ εμέν καικά ντο θα λέτεν, εγώ πα να επορώ και δίω τσ οάπ, 

για χαθέστεν απ’ αδακές!» Ση χωρέτς πα εδα ρμένεψεν να λέγ’νε: «χαϊτέστεν 

 
'Ολεν η ακιλίσσα τη Ούτσ ανας, αρ’ επήεν επότσεν την παχτσ έν ατ’ς και κλώσ κεται 

φορτωμέντσα με τα ζαρζαβάτα  
πετέστ’ ατα ’ς σον ποπάν εμουν καικά». Άμαν ατός πα, σο χωρίον πάντα ’κι 

εβρίουτον (καλόερος έτον), οι γιαχωβάδες πα, έβρικαν χωρίον άσ κυλον και 

στουράκ’ πα ’κι εκράναν. 
Πάντα γιόκ. Οι χωρέτ’ ν’ αχάνε το στόμαν ατουν ’κι εγροίκαναν, άμα να 

υβρίζ’νε και να κοβαλαεύνε, καλά έξεραν! Μίαν, δεύτερον, ολίον κι άλλο θ’ 

επάτ’ναν ατ’ς το ξύλον. Και όποιος επαίρνεν ατ’ς χαπέρ’, έτρεχ εν εντούνεν 

την καμπάναν κι εγομούτον το χωρίον απάν’ ατουν. Ντο να λέω σας, ασ’ 

έναν το μέρος έτσ ουζ’ ατ’ς, ασ’ άλλο μαναχ οί ατουν ετσαφίουσαν σου 

τσ οπάν’ το στουράκ’! 

Μίαν πα, εντώκαν ’ς σου Σσ αχήρ την πόρταν. Ο Φρήστον ένοιξεν κ’ 

επέρεν ατ’ς απέσ’. Καβέν πα εποίκεν ατ’ς. Είπαν, είπαν, αρ’ εγροίξαν να 

καντουρεύν ατον ’κ’ έν’, εσ’κώθαν θα δα βαίνε πλαν. Ατοίν αρσούζ’, άμα ο 

παιδάς σ’ ατουνούς ’κ’ εφαΐουτον! ίτα  επαρεβγάλνεν ατ’ς, εσέβεν απέσ’ η 

θεία η Μαρούλα, η μάνα τ’. Είδαν ατεν τρανέσαν καρή, εκαλεκάτσαν πέκια 
καντουρεύν ατεν. Ερχίνεσαν ξαν’. «Ο Φριστόν και η Αϊα Γραφή και τ’ έναν 

και τ’ άλλο…». Η καρή ετσ άμπλιξεν τ’ ομμάτα , άμον ντο κάτ’ θα λέει ντο 

έχ ’ ασλίν απέσ’. 

- Εσείν ταυρόν ευτάτεν; ταυρόν!!! 
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- ταυρόν όχι, άμα… 

- Εγώ οτότε ας πάω ποτίζω την παχτσ έν!!! 

Λεξιλόγιο1 

ακιλίσσα= γνωστική, μυαλωμένη. ελάσκουσαν= περιπλανιόντουσαν, 

τριγυρνούσαν, (ρ. λάσκουμαι από το άρχ. ρ. αλάομαι= περιπλανώμαι). 

εντούναν= χτύπαγαν (ρ. κρούω). ένοιεν= άνοιγε [ρ. ανοί(γ)ω]. ερχινάναν ατον κι 

άλλο ’κι έστεκαν= άρχιζαν (την κουβέντα) και δεν σταματούσαν. εγροίκαναν= 

καταλάβαιναν (ρ. εγροικώ). εράευαν= έψαχναν, (ρ. αραεύω από το τουρκ. 

aramak). ο νους ατ’ πολλά ’κι κόφτ’= ο λειψός στα μυαλά. τσ οάπ= απάντηση 

(από το αραβ. djevab). εδαρμένεψεν= συμβούλεψε (ρ. δα ρμενεύω). χαϊτέστεν= 

άντε πηγαίνετε (από το αρχ. άγω με σύνθεση με το τουρκ. μόριο ha). άσκυλον= 

χωρίς σκύλο, αφύλαχτο. αχάνε= ανοίγουν (ρ. αχάνω από το αρχ. έχανον αόρ. του 

ρ. χάσκω). κοβαλαεύνε= επιτίθενται (ρ. κοβαλαεύω και χοβλαεύω, από το 

τουρκ. hovlamak). θ’ επάτ’ναν ατ’ς το ξύλον= θα τους ξυλοφόρτωναν. 

εγομούτον το χωρίον απάν’ ατουν= τους επιτίθετο όλο το χωριό. έτσουζ’ ατ’ς= 

τους λυπόμουν (ρ. τσούζω και τσ ίζω). ετσαφίουσαν= ξύνονταν (ρ. τσαφίουμαι). 

στουράκ’= ράβδος (από το αρχ. στυράκιον). εποίκεν ατ’ς= τους έκαμε (από το 

αρχ. πεποίηκα). να καντουρεύν ατον ’κ’ έν’= δεν μπορούν να τον μεταπείσουν (ρ. 

καντουρεύω από το τουρ. kantirmak). εσ’κώθαν= σηκώθηκαν (ρ. σ’κούμαι). θα 

δα βαίνε πλαν= θα φύγουν (ρ. δα βαίνω). αρσούζ’= θρασείς (λ. τουρκ. από το ρ. 

arsizlamak). άμα ο παιδάς σ’ ατουνούς ’κ’ εφαΐουτον’= αλλά και το παιδί δεν 

ήταν του χεριού τους. σίτα = καθώς. εσέβεν απέσ’= μπήκε μέσα (ρ. εμπαίνω). 

τρανέσαν καρή= μεγάλη γυναίκα. εκαλεκάτσαν= καλοκάτσανε (ρ. 

καλοκάθουμαι). πέκια= μήπως και. ετσάμπλιξεν τα’ ομμάτα = ανοιγόκλεισε τα 

μάτια. άμον= σαν. ντο έχ’ ασλίν απέσ’= που θα περιέχει μια σπουδαία αλήθεια, 

μια βαρύτητα. ευτάτεν= κάνετε (ρ. ευτάγω, από το μεσαιων. ευθειάζω) παχτσέν= 

μπαξές. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Σο λεξιλόγιο έγινε από τον τάθη Σαξίδη. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 

Ομήρου Οδύσσεια στην Ποντιακή Διάλεκτο 
Σου Παύλου Κοτανίδη 

Εκδόσεις Κάκτος 

ε έναν καλαίσθητο τόμο, με σκληρό εξώφυλλο και με εκλεκτής ποιότητας 

χαρτί, κυκλοφορεί από το 2002 από τις εκδόσεις «Κάκτος» του Οδυσσέα 

Φατζόπουλου το έπος του Ομήρου Οδύσσεια στην 

ποντιακή διάλεκτο. Ση μεταφορά – και όχι 

μετάφραση – στην ποντιακή διάλεκτο έκανε ο Παύλος 

Κοτανίδης, ενώ την επιμέλεια έκδοσης ο Νίκος 

Γρηγοριάδης.  

τον εξαιρετικά επιμελημένο αυτό τόμο 

προτάσσεται ευσύνοπτη δωδεκασέλιδη ιστορία των 

Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου με τίτλο «Η Οδύσσεια 

των Ποντίων», γραμμένη από τον Γιώργο Κοτανίδη, 

γιο του Παύλου, η οποία καταλήγει: 

«Σιμώντας την ιωνική καταγωγή και την ιστορία των 

Ποντίων, τιμώντας τα θύματα της γενοκτονίας, ο 

μεταφραστής, ο εκδότης και όσοι εργάστηκαν για την 

πραγματοποίηση αυτής της έκδοσης, την αφιερώνουν 

στους Πόντιους που επέζησαν και επέστρεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα, αλλά και 

σ’ αυτούς που βρίσκονται ακόμη στον Πόντο και τις γύρω περιοχές, με την ελπίδα 

να τους φερθούμε με τρόπο άξιο της καταγωγής και της ιστορίας τους». 

Ακολουθεί η παράθεση όλων των ραψωδιών με το πρωτότυπο κείμενο και αυτό 

της ποντιακής σε αντικριστές σελίδες, ενώ στο τέλος παρατίθεται γλωσσάρι με 

λέξεις της Ποντιακής σε μεταφορά τους στη Νεοελληνική γλώσσα. 

Η εργώδης προσπάθεια και ο τεράστιος κόπος που κατέβαλε ο αείμνηστος 

Παύλος Κοτανίδης για αυτή την μεταφορά θεωρούμε πως δικαιώνονται από το 

αποτέλεσμα. Παρέδωσε, όχι μόνο στην ποντιακή γραμματεία αλλά γενικά στην 

ελληνική, ένα σπουδαίο έργο, παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Αυτό 

καθαυτό το κείμενο στην αρχαία ελληνική αλλά και η μεταφορά του στην 

αρχαιοπρεπή διάλεκτο των Ελλήνων του Πόντου τέρπουν τον επιστήμονα - 

ερευνητή και τον αναγνώστη. Ιδιαίτερα δε για τον ποντιακής καταγωγής 

αναγνώστη η εντρύφηση στις ραψωδίες της Οδύσσειας στην ποντιακή διάλεκτο 

αποτελεί αναβάπτιση στην κολυμβήθρα του ιλωάμ της εθνικής του μνήμης και 

συνείδησης, της παράδοσής του, του Πόντου της ψυχής και της καρδιάς του.  

Σώρα μάλιστα που καταβάλλονται και προσπάθειες διδασκαλίας της 

Ποντιακής διαλέκτου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και διαδικτυακά 
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πέραν του Ατλαντικού από τον γράφοντα, νομίζουμε πως το βιβλίο αυτό αποτελεί 

ένα πρώτης τάξης βοήθημα για διδάσκοντες και μαθητές της διαλέκτου. 

το οπισθόφυλλο του βιβλίου, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: 

«Η ομηρική "Οδύσσεια" μπορεί αναμφίβολα να θεωρηθεί σύμβολο της μεγάλης 

περιπέτειας των Ποντίων, ενός λαού με ελληνική-ιωνική καταγωγή και με ιστορία 

που χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

Ανάμεσα σε διαρκείς πολέμους με αυτοκρατορίες και ορδές βαρβάρων, 

ανάμεσα σε περιόδους αυτονομίας και σκλαβιάς, οι Πόντιοι κράτησαν στις 

περιοχές τους μια θαυμαστή πληθυσμιακή καθαρότητα και μαζί κατάφεραν να 

διατηρήσουν την ελληνική εθνική συνείδηση, τα ήθη τους και τη γλώσσα τους». 

Και λίγα λόγια για τον αείμνηστο Παύλο Κοτανίδη: Γεννήθηκε στο 

Καρακούρτ του Καρς το 1915 από γονείς Ποντίους που κατάγονταν από την 

περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου. Σο 1918 η περιοχή του Καρς περιήλθε 

στους Σούρκους που άρχισαν τους διωγμούς, εξαναγκάζοντας τους Έλληνες να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Όστερα από περιπλάνηση σε διάφορες πόλεις της 

Ρωσίας, η οικογένεια του Παύλου Κοτανίδη εγκαταστάθηκε στο Νοβορωσίσκ, 

ενώ το 1922, με την ανταλλαγή των πληθυσμών έφυγε για την Ελλάδα. 

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στον Μαυρόβατο Δράμας, όπου τελείωσε το 

δημοτικό. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Δράμας και υπηρέτησε στον Ελληνικό 

τρατό ως αξιωματικός. Προσλήφθηκε, μετά από εξετάσεις και υπηρέτησε ως 

δικαστικός γραμματέας στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη. τον πόλεμο του ’40 

έγινε διοικητής του 11ου λόχου του 71ου συντάγματος στο Παρανέστι και 

συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Γερμανούς. 

Σο 1952 έγραψε και ανέβασε στη Δράμα το θεατρικό έργο «Να αϊλοί ’ποι ’κ’ 

εξέρ’» το οποίο και εκδόθηκε την ίδια χρονιά. Έγραψε ακόμα εφτά θεατρικά έργα, 

τρία από τα οποία ανέβασε ο ίδιος με τον σύλλογο Ποντίων Ζωγράφου. Σο έργο 

του «Σο κουρίν, η γλωσσού και το θάμαν» βραβεύτηκε στον διαγωνισμό του 

Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» το 1992. 

Μετέφερε στην Ποντιακή πέντε κωμωδίες του Αριστοφάνη (Ειρήνη, Αχαρνής, 

Λυσιστράτη, ρνιθες, Εκκλησιάζουσαι) εκ των οποίων η Ειρήνη παίχτηκε με 

επιτυχία το 1981 από τη «Νέα Ποντιακή κηνή». Ακόμη μετέφερε στην 

Ποντιακή την «Αντιγόνη» και τον «Οιδίποδα Σύραννο» του οφοκλή και την 

«Άλκηστη» του Ευριπίδη. 

Ήταν επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Ζωγράφου όπου δίδασκε την 

Ποντιακή στους νέους του συλλόγου. Πέθανε πλήρης ημερών τον στις πέντε 

Ιουλίου του 2006. 

τάθης Σαξίδης 
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ΠΟΝΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ 

Κωνσταντίνος Ακριτίδης (1938 - 2016) 

Σο «Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ», απόφθεγμα του αρχαίου ποιητή 

Μενάνδρου πραγματώθηκε στον αείμνηστο και πολύ αγαπητό άνθρωπο,  

διακεκριμένο καθηγητή στο πανεπιστήμιο και 

εκλεκτό μέλος του σωματείου «Παναγία ουμελά» 

Κωνσταντίνο Ακριτίδη. Πολλές αρετές κοινωνικές, 

οικογενειακές, προσωπικές συγκεντρώθηκαν στο 

πρόσωπό του, συναποτελώντας ένα αρμονικό 

σύνολο, μια εξαίρετη προσωπικότητα. Και 

απόδειξη για του λόγου το αληθές η αγάπη, ο 

σεβασμός και η εκτίμηση που έτρεφαν στο 

πρόσωπό του όσοι τον γνώριζαν. 

Η οικογένεια του οδύρεται διότι έχασε στο 

πρόσωπο του, τον καλό σύζυγο, τον αγαπητό 

πατέρα, τον στοργικό παππού, τον χρηστό 

οικογενειάρχη. Οι φίλοι τον θρηνούν γιατί στο πρόσωπο του έχασαν ένα πιστό και 

ανεκτίμητο φίλο. Οι επιστήμονες συνάδελφοι του, θλίβονται για την απώλεια ενός 

άξιου και ικανού συναδέλφου.  

Ο Κωνσταντίνος Ακριτίδης γεννήθηκε στον Καταχά Πιερίας. Σις γυμνασιακές 

σπουδές τις περάτωσε στη Θεσσαλονίκη. Σο 1963 πήρε το πτυχίο της Γεωπονίας 

από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σο 1969 διορίστηκε βοηθός 

στο εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, ενώ το 1971 διορίστηκε επιμελητής 

της έδρας της Γεωργικής Μηχανολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής σχολής 

του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σο 1972 ανακηρύχτηκε διδάκτορας της ίδιας 

σχολής και την ίδια χρονιά έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Σο 

1977 ανακηρύχτηκε υφηγητής, ενώ αργότερα καθηγητής της σχολής Γεωτεχνικών 

Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διατέλεσε μέλος 

πολλών επιστημονικών συλλόγων: του Γεωπονικού υλλόγου Μακεδονίας - 

Θράκης, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, της Εταιρείας Γεωπόνων - Μηχανικών 

ΗΠΑ, της Alpha Epsilon Honorary Society of Agricultural Engineering και της 

Ελληνικής Τδροτεχνικής Εταιρείας. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει πολλές 

επιστημονικές εργασίες καθώς και αρκετές μελέτες και άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

Σον εκλεκτό αυτό άνθρωπο, επιστήμονα και συμπατριώτη γνώρισα πριν 

αρκετά χρόνια με αφορμή την έκδοση του βιβλίου μου «Από την Σσιμερά του 

Πόντου στην Ελλάδα». Ο Κωνσταντίνος, με εκ μητρός (Ευγενία) καταγωγή από 

την Σσιμερά, ενθουσιάστηκε και ήταν παρών στην παρουσίαση του βιβλίου. 
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Αργότερα μου τηλεφώνησε για να με συγχαρεί, λέγοντας μεταξύ άλλων 

επαινετικών σχολίων «Αγαπητέ τάθη έκανες για μας τους εκ Σσιμεράς 

καταγόμενους ένα “ευαγγέλιο” μνήμης». 

Εκπληκτικά τα λόγια του στο οπισθόφυλλο του βιβλίου που το 2011 εξέδωσε 

με τίτλο «Διαδρομή». Λόγια που περιγράφουν αδρομερώς την πορεία μιας 

«γεμάτης» ζωής. κέψεις και στοχασμοί που φανερώνουν την ψυχοσύνθεσή του. 

Που εκφράζουν έναν συγκροτημένο και βαθιά φιλοσοφημένο άνθρωπο. 

Αποστάγματα σοφίας και κρίσεις για το σημερινό κατάντημα της χώρας. Μα και 

πίστη, αισιοδοξία και βεβαιότητα πως η νέα γενιά στο τέλος θα τα καταφέρει. 

Σα παραθέτουμε αυτούσια «Μετά από σαράντα χρόνια δουλειάς, απόμαχος 

πια της ενεργού ζωής, αισθάνθηκα το κενό που διαγραφόταν μπροστά μου και 

τρόμαξα. κέφτηκα ότι όταν δεν έχεις μέλλον πρέπει να κοιτάξεις το παρελθόν. 

Ίσως έτσι να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις το στίγμα της ύπαρξής σου. Γύρισα 

λοιπόν πίσω να δω τ’ αχνάρια της περπατησιάς μου. Είδα πολέμους, είδα κατοχή, 

είδα εμφύλιο σπαραγμό, είδα φτώχεια και πείνα, είδα αγώνες για “ψωμί – παιδεία - 

ελευθερία”, για ατομικά δικαιώματα και για δημοκρατία, είδα τη σκληρή δουλειά 

για ένα κομμάτι ψωμί, είδα πεισματικούς αγώνες για μόρφωση και κοινωνική 

ανέλιξη, γεύτηκα τον νεανικό έρωτα και την απογοήτευση, είδα την καταξίωση και 

την ευημερία, είδα την οικογενειακή θαλπωρή και πάνω που ένοιωσα ότι ο δρόμος 

μου ακολουθούσε επί τέλους μία ομαλή πορεία, ένοιωσα την πικρή γεύση της 

κοινωνικής αφροσύνης των Ελλήνων, που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική 

καταστροφή και τον εξευτελισμό των αξιών της ζωής. Μετά από τόσους 

καρποφόρους αγώνες του ελληνικού λαού το πολιτικό μας σύστημα κατέρρευσε 

και μας πισωγύρισε στη φτώχεια και την ανυποληψία των ευρωπαίων εταίρων μας. 

Δεν λυπάμαι για το που καταντήσαμε, λυπάμαι που δεν έχω πλέον τις δυνάμεις να 

πάρω μέρος στους νέους αγώνες για εθνική αξιοπρέπεια. Είμαι σίγουρος, όμως, 

ότι η νέα γενιά θα τα καταφέρει γιατί ξεκινάει από καλύτερη αφετηρία. 

Ο Κωνσταντίνος Ακριτίδης άφησε την τελευταία του πνοή στις 14 Ιουλίου, η 

νεκρώσιμη ακολουθία του εψάλλη στην Αγία Αναστασία Θέρμης και κηδεύτηκε 

στα κοιμητήρια Θέρμης.  

Σο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου «Παναγία ουμελά» και το περιοδικό 

«Ποντιακή Εστία» εκφράζουν στη σύζυγό του Πόπη, στα παιδιά του Βασίλη και 

Ευγενία και στα εγγόνια του Κωνσταντίνο, Νικόλαο και τέλλα. 

Λαφρύ να είναι το χώμα που τον σκεπάζει. 

τάθης Σαξίδης 
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την αγκαλιά των αγγέλων ο Δημήτρης Αμανατίδης 
 

«Βρίσκεται από σήμερα στην αγκαλιά των αγγέλων, χτυπημένος από τη μυϊκή 

δυσπλασία, που ταλαιπώρησε τόσα χρόνια αυτό το καταπληκτικό παιδί, αυτό το 

καταπληκτικό μυαλό», ανάφεραν στη σελίδα τους στο Facebook τα παιδιά από το 

υναπάντημα Ποντιακής Νεολαίας στην Παναγία ουμελά, στις 26 Νοεμβρίου, 

αποχαιρετώντας τον έφηβο που με τη στάση του δίδαξε σε πολλούς τι σημαίνει 

αγώνας, θέληση, δύναμη ψυχής. 

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Δεκαπενταύγουστο, κατά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις 

στην Παναγία ουμελά στο Βέρμιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 

Παυλόπουλος είχε παραδώσει τιμητικό έπαινο στον αριστούχο μαθητή του 

Λυκείου από το Μακροχώρι Ημαθίας, ο οποίος είχε βγάλει βαθμό 19,9. Ο 

έπαινος αυτός έχει θεσμοθετηθεί όπως είναι γνωστό από το ίδρυμα «Παναγία 

ουμελά» στη μνήμη των μαθητών από το Μακροχώρι που έχασαν τη ζωή τους 

το 2003 στο τροχαίο δυστύχημα στα Σέμπη. 

«Ευχαριστώ την Παναγιά για τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται και που με αξίωσε 

να βρίσκομαι εδώ στο όρος Βέρμιο, όπου ξαναζεί ο Πόντος. τη μνήμη των 

μαθητών του Λυκείου μας, που δεν είναι πια μαζί μας σήμερα, αλλά μας κοιτούν 

από ψηλά. Εμείς είμαστε ζωντανοί και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, 

για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα των συμμαθητών μας. Εγώ σας υπόσχομαι 

όσο θα αναπνέω, θα αγωνίζομαι και θα προσπαθώ για το καλύτερο», απάντησε 

κατά τη βράβευσή του, περιχαρής ο Δημήτρης και συγκινημένος γιατί κοντά του 

βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο 

πρόεδρος του ιδρύματος «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργος Σανιμανίδης. 

«Είμαι πολύ υπερήφανος για το Δημήτρη μου», έλεγε ο πατέρας του Κώστας. Και 

εμείς οι άνθρωποι του σωματείου και του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» είμαστε 

περήφανοι για τον Δημήτρη μας, μα και πάρα πολύ λυπημένοι. Εκφράζουμε τα 

θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του και ας τον συντροφεύουν οι άγγελοι. 

 




