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Οι Πνευματικές Διαστάσεις της Πρωτοχρονιάς
«Ο χρόνος καταβροχθίζει τα πάντα».

Οβίδιος
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου
άθε χρόνο την ημέρα της Πρωτοχρονιάς και της
γιορτής του Αγίου Βασιλείου όλοι άνθρωποι στις πόλεις και τα χωριά την περιμένουν με αγωνία. Ετοιμάζονται για το πλούσιο τραπέζι με δώρα για τους συγγενείς και
τους φίλους τους. την εποχή της καταναλωτικής κοινωνίας που
ζούμε πόσοι είναι εκείνοι που προβληματίζονται και ενδιαφέρονται για το πνευματικό μέρος της ημέρας αυτής. Παραμερίζεται
η ουσία της γιορτής, ιδίως με την οικονομική κρίση που διανύουμε. Σο ίδιο θα
συμβεί και το 2017. Πολλοί ξημερώνονται στα καζίνα, στις χαρτοπαιχτικές λέσχες
και κάποιοι άλλοι εξαντλούν τη σωματική τους αντοχή στα ολονύχτια ρεβεγιόν.
Πόσοι το πρωί της ημέρας εκείνης θα οδύρονται για τα χρήματα που έχασαν και
άφησαν την οικογένεια, τα παιδιά τους χωρίς τη χαρά και το γιορτινό τραπέζι. Για
όλους αυτούς δεν μένει χρόνος για πνευματικές ενασχολήσεις για την παρακολούθηση της θείας λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου της Πρωτοχρονιάς. Η εκκλησία, βέβαια, δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται για την πνευματική τους καλλιέργεια με
τη λειτουργική ζωή των μυστηρίων και την κοινωνική αποστολή που ασκεί. Πολλά
περιοδικά και ο ημερήσιος τύπος βρίσκουν την ευκαιρία να αναφερθούν στο πνευματικό μέρος της ημέρας αυτής χωρίς τα γυαλιστερά λαμπιόνια και τα εκτυφλωτικά φώτα των φωταγωγημένων πλατειών των πόλεων.
Η μέρα της Πρωτοχρονιάς συνδυάζει τη γιορτή τριών δεδομένων. Είναι σημαντική διότι πρώτα καταγράφει τον χρόνο και μας βοηθάει να ανατρέξουμε στο
παρελθόν, να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την παγκόσμια ιστορία. Καταγράφει
τα έτη της ζωής μας και μας βοηθάει να προγραμματίσουμε όλες τις δραστηριότητες. Να δημιουργήσουμε οικογένεια, παιδιά, να αποκτήσουμε περιουσία και
πολλά άλλα. Σην ημέρα αυτή μεγαλώνουμε κατά ένα έτος και ωριμάζουμε για να
σκεφτούμε τι οφείλουμε ακόμα να κάνουμε στη ζωή. Είναι ημέρα περισυλλογής
και περίσκεψης. Απαραίτητη για μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν. Αυστηρή κριτική στις πράξεις μας με επίκεντρο τον άνθρωπο και προσδιορισμό του
μέλλοντος. Δεύτερον, την ημέρα της πρωτοχρονιάς γιορτάζουμε την περιτομή του
θείου βρέφους, για αυτό είναι θρησκευτική γιορτή. ταν γεννήθηκε ο Φριστός οι
γονείς μετά από οκτώ μέρες πήγαν το θείο βρέφος στον Ναό για να υποστεί την
περιτομή. Ήταν ένα έθιμο των Εβραίων το οποίο έπρεπε να τηρήσει και ο Φριστός. «Ήταν θρησκευτική πράξη η οποία υποδείχτηκε από τον Θεό και σύμφωνα
με την ιερατική γραμματεία φέρεται ως φυσικό σημείο της Διαθήκης που συνήψε ο
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Θεός του Ισραήλ με τον Αβραάμ. ε ανάμνηση αυτής της Διαθήκης (υπόσχεσης)
κάθε αρσενικό παιδί έπρεπε να υποστεί την περιτομή για να ενταχθεί στον περιούσιο λαό του Ισραήλ και να λάβει το όνομά του. Η περιτομή ήταν μάλιστα και ως
μια προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Εβραίου στις εκδηλώσεις του Πάσχα».
Σρίτον, την ίδια μέρα η εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του αγίου Βασιλείου,
τη θεία λειτουργία του οποίου και τελεί στους Ιερούς Ναούς. Ο άγιος Βασίλειος,
τον οποίο η ιστορία ονόμασε Μέγα, ήταν Επίσκοπος της Καισαρείας της Καππαδοκίας. Είχε άμεση σχέση με τον Πόντο, αφού εκεί γεννήθηκε, στην Νεοκαισάρεια, και εκεί ασκήτεψε. Ήταν ένας από τους πατέρες της εκκλησίας που συνέδεσε
το όνομά του με την πλούσια πνευματική προσφορά του. Με τα κηρύγματα και τις
επιστολές του προσπαθούσε να καλλιεργήσει στο ποίμνιό του την αγάπη και την
πίστη του προς το Θεό. Είναι ένας από τους «τρεις φωστήρες της Οικουμένης». Ο
Μέγας Βασίλειος δεν έβλεπε μόνο τις πνευματικές ανάγκες του ποιμνίου του. Ση
φιλανθρωπία και την αγάπη του προς τον πάσχοντα άνθρωπο της εποχής του θεωρούσε ως τη σημαντική αποστολή του. Με την ίδρυση διαφόρων κοινωνικών ιδρυμάτων έδωσε στέγη στους φτωχούς και περίθαλψη στους αρρώστους. Κατόρθωσε
να συνδυάσει με αρμονικό τρόπο τη χριστιανική θεωρία με την πράξη. Σο όνομά
του ταυτίστηκε με την προσφορά δώρων τις ημέρες των Φριστουγέννων και της
πρωτοχρονιάς. λοι οι Μεγάλοι Πατέρες της εκκλησίας με τα συγγράμματά τους
και τον άγιο βίο τους θεμελίωσαν την εποχή του Βυζαντίου τις βάσεις της χριστιανικής πίστεως. Προκαθόρισαν με την επιφοίτηση και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τους κανόνες και το περιεχόμενο της λειτουργικής ζωής της εκκλησίας. Δημιούργησαν και ενίσχυσαν την χριστιανική παράδοση με τα συγγράμματά τους.
Υώτισαν την ανθρωπότητα με τα νάματα της ορθοδοξίας και έδειξαν το δρόμο
της αρετής.
Ο Ελληνισμός οφείλει πολλά στον Άγιο Βασίλειο όπως στους άλλους πατέρες
και διδασκάλους της εκκλησίας όλων των εποχών, ιδιαίτερα εκείνων που έζησαν
τον Ε΄ αιώνα μ. Φ. «Η αρχαιότητα φτάνει σε μας με θραύσματα και ψιθύρους»
έγραφε ο ουηδός Γκούναρ Εκελέβ. Κάποιοι από τους πατέρες γεννήθηκαν και
μόνασαν στον Πόντο, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός,
ενώ διέτριψαν και στην Αθήνα, σπουδάζοντας την αρχαία φιλοσοφία, γνωρίζοντας
το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού του Ε΄ αιώνα π.Φ. Με την ελληνική γλώσσα
και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των Ελλήνων έκαναν την χριστιανική πίστη πλουσιότερη. Με την κατάλληλη επένδυση τα δόγματα της θρησκείας βρήκαν γόνιμο
έδαφος και έγιναν αποδεκτά από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η γιορτή της Πρωτοχρονιάς. Αίσιον, ευτυχές, ελπιδοφόρο και με υγεία το 2017.
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Αναμνήσεις από την Πρωτοχρονιά του 1917
στην Σραπεζούντα 1
Σου Δημήτρη Χαθά2

Κ

αθώς τις χρονιάρες τούτες μέρες το μυαλό
φτερουγίζει πάντα προς τα παιδικά χρόνια,
θα θυμηθώ σήμερα πάλι κάποια μακρινή
Πρωτοχρονιά στην Σραπεζούντα, σε χρόνια ταραγμένα
–ξεχασμένα– εν έτει σωτηρίω 1917. Ήταν ένα αστείο
γεγονός – ολόκληρη η πόλη να είναι ντυμένη στα ίδια
υφάσματα, του ίδιου τύπου, των ίδιων χρωματισμών κι
αυτό να προκαλέσει την κατάρα του δεσπότη.
Ο Δημήτρης Χαθάς
Επειδή όλα αυτά τα υφάσματα ήσαν… κλεμένα! χι
μονάχα ήσαν κλεμένα αλλά και σε κραυγάζανε με τα ποικίλα σχέδιά τους, τόσο
μαρκαρισμένα και τόσο στερεότυπα όλα ώστε μόλις έβλεπες καμιά γυναίκα –
προπάντων οι γυναίκες τα φορούσαν – έλεγες:
–Κεμπρούκ!
Κεμπρούκ σήμαινε το τελωνείο – ή τις αποθήκες του τελωνείου – όπου είχε γίνει η ομαδική διαρπαγή υπό συνθήκες πρωτάκουστες και κωμικοτραγικές, ενώ
δηλαδή η πόλη βομβαρδιζόταν από τα καράβια της Αυτού Μεγαλειότητας του
τσάρου πασών των Ρωσιών. Με τους βομβαρδισμούς αυτούς, που ήσαν τακτικότατοι, είχαμε εξοικειωθεί – επί ένα ή δύο χρόνια τον καιρό εκείνο που ο τσαρικός
στρατός προχωρώντας από το Βατούμ καταλάμβανε τα παράλια του Πόντου και
ζύγωνε προς την Σραπεζούντα με αντικειμενικό σκοπό να φτάσει εις την Κωνσταντινούπολιν και ο στόλος βομβάρδιζε τις μεγάλες παραλιακές πόλεις για να εξουδετερώσει τις ανύπαρκτες οχυρώσεις των Σούρκων.
Αξίζει να χαράξω μερικές γραμμές γι’ αυτούς τους βομβαρδισμούς – προτού
προχωρήσω στο Κεμπρούκ – γιατί είχαν μια αγριάδα αλλά και περίεργη γραφικόΑναδημοσίευση από την εφημερίδα «Μακεδονία», Παρασκευή 1Ιανουαρίου 1965.
Ο Δημήτρης Χαθάς γεννήθηκε το 1907 στην Σραπεζούντα από μητέρα Σραπεζούντια
και πατέρα από την Σένεδο, έμπορο ποτών. Υοίτησε στο περίφημο «Υροντιστήριον της
Σραπεζούντος» και από μαθητή δημοτικού, «επειδή έτον ολίγον χασεμένος (ντροπαλός)»,
η δυναμική πόντια μητέρα του τον πήγαινε να εργαστεί τα καλοκαίρια στα τυπογραφεία
των αδελφών εράση (εξέδιδαν την εφημερίδα «Υάρος της Ανατολής»). Έτσι εξοικειώθηκε από μικρό παιδί με τη δημοσιογραφίας και τη συγγραφή, τις οποίες άσκησε μετά το
1922 στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Ο Δημήτρης Χαθάς έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και χρονογραφήματα, πολλά θεατρικά έργα, ενώ πολύ σπουδαίο είναι και το χρονικό
του «Γη του Πόντου», εκδόσεις Υυτράκης, Αθήνα 1966.
1
2
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τητα. Ιδιαίτερο γούστο – τραγικό – είχε η πρώτη εμφάνιση του ρωσικού στόλου
που γέμισε χαρά και ενθουσιασμό τον ελληνικό πληθυσμό της Σραπεζούντας, επειδή θεωρούσε τη Ρωσία προστάτιδα δύναμη και περίμενε από τον τσάρο την
απελευθέρωσή του. Γέμισε ο γιαλός από Ρωμιούς που καμάρωναν τα καράβια κι
από τα Εξώτειχα, την πιο δυτική παραλιακή συνοικία της πόλης, μέχρι τον Άγιο
Γρηγόρη και πέρα, ανατολικά, προς τη Δαφνούντα, όλοι βλέπαμε χαρούμενοι τα
καράβια που ζύγωναν, ενώ οι Σούρκοι αγριεμένοι και ανήσυχοι κοιτούσαν να κρυφτούν.
Σα παιδιά του σχολείου – στο περίφημο «Υροντιστήριον Σραπεζούντος» – ένα
επιβλητικό κτίριο που υψωνόταν κατέναντι στην θάλασσα – είχαμε βγει στα παράθυρα και χαιρετούσαμε τον στόλο. ε μικρή απόσταση υψωνόταν επιβλητικός
επίσης ο Άγιος Γρηγόριος – η μητροπολιτική εκκλησιά – μεσολαβούσε μια απέναντι παραλία, στο τέλος της οποίας υψωνόντουσαν τα τείχη και τα κάστρα των

Ο μητροπολιτικός ναός της Σραπεζούντας, ο Άγιος Γρηγόριος, και στο βάθος
τα κάστρα των Κομνηνών, σε καρτποστάλ εποχής
Κομνηνών, σχεδόν άθικτα μέσα στους αιώνες. Από την άλλη μεριά ήταν το λιμάνι,
το «Κεμπρούκ» και πέρα η Δαφνούντα. την πλάτη αυτής της έκτασης υψωνόταν
ο λόφος του Ποζ τεπέ, όπου αναρριχιότανε η πόλη.
Με χαρά και αγαλλίαση από το σχολειό μας – το «Υροντιστήριο» – παρακολουθούσαμε κι εμείς οι πιτσιρίκοι τα καράβια που όλο και πλησίαζαν όταν ξαφνικά
από το ένα άστραψε μια λάμψη, ύστερα έσκισε τον αέρα ένα σφύριγμα κι απότομα:
- Μπουμ!…Μια τρομακτική έκρηξη ακούστηκε κι ένας απ’ τους συμμαθητές μας
– ο πύρος Μαρμάρης – έπεσε βουτηγμένος στο αίμα. Αστραπιαία ήρθε ο πανι166
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κός, ο τρόμος, τρέξαν πολλοί και πιάσαν το παιδί, που είχε τραυματισθεί άσχημα
στο χέρι από ένα κομμάτι της οβίδας. ήμερα ο πρώτος εκείνος τραυματίας ζει
στην Αθήνα, έχει κατάστημα και το χέρι του μαρτυρά τα αγαθά της χαρούμενης
εκείνης μέρας. Δεν ήταν, φυσικά, η μόνη οβίδα που έπεσε, ούτε κι ο μόνος βομβαρδισμός της πόλης, εκείνος. Από τότε τα ρούσικα καράβια μας ερχόντουσαν
ξαφνικά αλλά κανένας πια δεν έβγαινε σε παράθυρο ή μπαλκόνι για να τα χαιρετήσει. Ο ερχομός – το ξέραμε πια – σήμαινε βομβαρδισμό κι ο πανικός ξεσπούσε
μόλις διαγραφόταν στο μακρινό βάθος του ορίζοντα αμυδρότατα ο καπνός των
καραβιών, έστω και τόσο αδιόρατος σαν τον καπνό τσιγάρου… Μια κραυγή αντηχούσε τότε:
- Σα… βαπόρια!
Με μόνη την κραυγή αυτή τρανταζότανε η πόλη γιατί μεταδινότανε σαν αστραπή
κι ο κόσμος όλος – Σούρκοι και Ρωμιοί – άρχιζε να τρέχει σαν τρελός, ενώ τα
ρολά των μαγαζιών κι οι πόρτες κλείνανε με πάταγο, σε ένα ανεμοστρόβιλο αναστάτωσης και πανικού. Ολόκληρη η πόλη ερημωνόταν μέσα σε λίγη ώρα, όλος ο
πληθυσμός τρύπωνε στα υπόγεια. Σο πανηγύρι, άλλωστε, δεν αργούσε: Μπαμ,
μπουμ, βζζζ, μπουμ, μπουμ, μπουμ… ταν ύστερα από μια ή δυο ώρες, σταματούσε το κακό και βγαίναμε, βλέπαμε πού και πού σπίτια χαλασμένα και μαζεύαμε
από τους δρόμους, ζεστά ακόμα, τα κομμάτια οβίδων.
’ όλα όμως συνηθίζει το πιο εύκολα προσαρμοζόμενο θηρίο που λέγεται άνθρωπος και μέσα σε ένα ή δυο χρόνια οι βομβαρδισμοί έγιναν μια ατραξιόν της
καθημερινής ζωής μας. Άλλωστε ο ρωσικός στρατός πλησίαζε – ερχόταν η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό – κι οι Ρωμιοί είχαμε ξεθαρρέψει. Οι Σούρκοι
τρομοκρατημένοι φεύγαν προς τα δυτικά αποχαιρετώντας με τα θρηνώδη τραγούδια τους την Σραπεζούντα: Σραπεζοντάν τσικτούμ πασί σελιαμέεε…γκιαφίρ Ουρούς μπομπαρντεμάν έτιορ (Βγαίνοντας, δηλαδή, από την Σραπεζούντα, στέλνω
χαιρετίσματα…, ο άτιμος ο Ρώσος βομβαρδίζει). Υύγαν στο τέλος και οι τουρκικές αρχές και η πόλη τώρα βρισκόταν στα χέρια του μητροπολίτη Φρύσανθου,
που και αυτός πέρασε στους θρήνους των Σούρκων
– Μητροπολίτ βερμέζ πιζέ τεσκερέέέ
το μεταξύ είχαν μεσολαβήσει γεγονότα φοβερά – το ομαδικό μάζεμα και η
σφαγή των Αρμενίων από τους Σούρκους – αναμνήσεις ολοζώντανες στη μνήμη
μου επίσης, που ίσως με άλλη ευκαιρία να γράψω. Σώρα η πόλη ήταν χωρίς αρχές,
χωρίς αστυνομία και το τελωνείο πήχτρα από εμπορεύματα που προοριζόντουσαν
για την πόλη της Σραπεζούντας ή για το Ερζερούμ. Ένα σύνθημα είχε ακουστεί:
- το Κεμπρούκ!…
Κόσμος και ντουνιάς ξεχύθηκε κατά το τελωνείο – εγκαταλελειμμένο από τους
Σούρκους – ενώ ο ρωσικός στόλος, όπως βλέπαμε τις αστραπές από το γιαλό,
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βομβάρδιζε τα Πλάτανα, μια μικρή παραλιακή πόλη που βρισκόταν απέναντι, στα
δυτικά της Σραπεζούντας, σε απόσταση λίγων ωρών. Φάζευα κι εγώ από το γιαλό
όταν ένας φίλος μου – μεγαλύτερος – ήλθε λαχανιασμένος:
- Ντο κάθεσαι, νέπε;
- Ντο έν’; ρώτησα.
- ο Κεμπρούκ! Πάμε κι εμείς σο Κεμπρούκ!
Από τον Αϊ - Γρηγόρη διανύσαμε τρέχοντας την απόσταση μέχρι το Κεμπρούκ – ήταν αρκετά μακριά – ενώ στο δρόμο βλέπαμε πλήθος ανθρώπων που
ήσαν φορτωμένοι ο καθένας από πέντε μέχρι και δέκα τόπια υφασμάτων. ταν
φτάσαμε στις αποθήκες το θέαμα ήταν πρωτοφανές. Μια μυρμηγκιά ανθρώπων κι
ο καθένας με έναν κασμά έσπαζε τα σύρματα τεραστίων δεμάτων από τα οποία
ξεχυνόντουσαν τόπια υφασμάτων. Μέσα σε απερίγραπτο σαματά και φασαρία ο
καθένας φορτωνόταν όσα τόπια μπορούσε και τραβούσε για το σπίτι του.
Αλλά ο στόλος από τα Πλάτανα έφτασε στην Σραπεζούντα κι άρχισε την κανονική ατραξιόν. Κανένας όμως δεν έδινε σημασία στις οβίδες που σκάζαν πέρα
στην πόλη. Οι κασμάδες συνέχιζαν τη δουλειά τους κι όσο ξεχυνόντουσαν τα τόπια τόσο ξεμακραίνανε το φόβο.
ε δυο τρεις εβδομάδες – οι Ρώσοι είχαν μπει στην Σραπεζούντα – ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν ντυμένο από το Κεμπρούκ. Προπάντων την πρωτοχρονιά το θέαμα ήταν μοναδικό γιατί στις εκκλησιές όλοι είχαν βάλει… τα καλά
τους και δείχναν έτσι ομοιόμορφα ντυμένοι, σαν από ορφανοτροφείο.
Ο δεσπότης, λέγαν, καταράστηκε όσους πήραν τόπια από το Κεμπρούκ, καλώντας τους να τα επιστρέψουν, αλλά η λαϊκή μούσα το γύρισε στο αστείο και
τραγουδούσε με τον κεμεντùέ – την ποντιακή λύρα:
Α σο Κεμπρούκ που ’κι έκλεψεν
σον Άδ’ θα πάη κλαμένος
κι α σου δεσπότ’ την κατάραν
θα πάη κουρταρεμένος
Δηλαδή εκείνος που δεν έκλεψε από το Κεμπρούκ θα γλιτώσει μεν από την κατάρα του δεσπότη αλλά θα πάει στον Άδη κλαμένος. Και φυσικά οι περισσότεροι
ήσαν ευχαριστημένοι που δεν θα πηγαίνανε κλαμένοι, αλλά καλοντυμένοι και χαρούμενοι.
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Σο Φαϊδάρι υποδέχθηκε τον Σίμιο ταυρό
του Αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού
Σου τάθη Σαξίδη

Μ

εγάλες στιγμές συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνυξης έζησαν οι πιστοί της ενορίας του Αγίου Ανδρέα Φαϊδαρίου αλλά και της Νίκαιας,
λίγες μόλις ημέρες μετά το πανηγύρι του Αγίου Ανδρέα, με την έλευση
του Σιμίου ταυρού του αυτοκράτορα Μανουήλ Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος περιέχει μέγιστο τμήμα Σιμίου Ξύλου και φυλάσσεται στην Ιερά Μονή της
Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο. τη λαμπρή υποδοχή που επιφύλαξαν στο ιερό

Ο μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος παραλαμβάνει το Ιερό Κειμήλιο από τους
εκπροσώπους του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Παναγία ουμελά», τον
πρόεδρο κ. Γιώργο Σανιμανίδη και τον αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Φαλέτζη.
τη φωτογραφία διακρίνονται και μέλη του διοικ. συμβουλίου του ωματείου και
του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά», ο κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο κ. Παντελής
Ανθρακόπουλος, ο κ. Κωνσταντίνος ωτηριάδης, ο κ. Γεώργιος Κυριακίδης, καθώς
και ο διευθυντής των γραφείων του Ιδρύματος κ. Αντώνιος Δάλλας.

κειμήλιο του γένους των Ποντίων και της Πίστης μας, το απόγευμα του αββάτου
10 Δεκεμβρίου 2016, κλήρος και λαός της Νίκαιας, τον Σίμιο ταυρό παρέλαβε ο
μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργο Σανιμανίδη, τον αρχιμανδρίτη του Ιερού
Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» π. Νεκτάριο Φαλέτζη και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου και του ιδρύματος «Παναγία ουμελά», τον αντιπρόε169
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δρο του σωματείου κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη, τον έφορο της Μονής κ. Παντελή
Ανθρακόπουλο, τον ταμία του Ιδρύματος κ. Κωνσταντίνο ωτηριάδη, το μέλος κ.
Γεώργιο Κυριακίδη, καθώς και τον διευθυντή των γραφείων του Ιδρύματος κ. Αντώνιο Δάλλα.
Σον Σίμιο ταυρό που μεταφέρθηκε στο Φαϊδάρι κατόπιν πρωτοβουλίας του
υλλόγου Ποντίων Φαϊδαρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα
πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του, υποδέχθηκαν υπό τους ήχους χαρμόσυνων
κωδωνοκρουσιών, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος, πλήθος κλη

Η διεθνούς φήμης σοπράνο, η συμπατριώτισσά μας όνια Θεοδωρίδου με τη χορωδία Cantabile junior του Δημοτικού Ψδείου Ζωγράφου στην εκδήλωση για τα πενήντα χρόνια του συλλόγου Ποντίων Φαϊδαρίου

ρικών και προσκυνητών, οι τοπικοί άρχοντες του Φαϊδαρίου καθώς και τιμητικό
άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αμέσως μετά την υποδοχή τελέστηκε με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια μέγας πανηγυρικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Νικαίας κ. Αλέξιου, ενώ
στις 9 το βράδυ ακολούθησε ιερά αγρυπνία.
«Πενήντα χρόνια… ταξιδεύοντας στον Πόντο της ψυχής και της σκέψης» ήταν
ο τίτλος των διήμερων επετειακών εκδηλώσεων του συλλόγου Ποντίων Φαϊδαρίου,
που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Δήμο Φαϊδαρίου, το άββατο 10
και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου
Φαϊδαρίου, για να γιορταστούν τα πενηντάχρονα του συλλόγου.
Σο βράδυ του αββάτου, 10 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Φαϊδαρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία αγάπης με τίτλο: «Υωνές
Φριστουγένων», με τη σοπράνο όνια Θεοδωρίδου, τις χορωδίες Cantabile και
Cantabile junior του Δημοτικού Ψδείου Ζωγράφου, την Ορχήστρα Mobile και
Μουσική Διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη. Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο
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των κοινωνικών σκοπών του συλλόγου, για την ενίσχυση του «Φριστοδούλειου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών», στο Φαϊδάρι.
Σην Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου
Φαϊδαρίου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης συνεχίστηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις με
το καλωσόρισμα από την κ. Άννα Καλαϊτζόγλου,
ενώ στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του
συλλόγου κ. Γεωργία Ερμίδου, τονίζοντας μεταξύ
άλλων στο χαιρετισμό της: «1966 - 2016. Πενήντα
χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης, μιας
πατρίδας που γνωρίσαμε και λατρέψαμε μέσα από
τις αφηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων
μας, μέσα από τις αιματοβαμμένες σελίδες των βιβλίων, που κατέγραψαν την τραγική πορεία των
προγόνων μας από τη γενοκτονία, τον ξεριζωμό και
την εγκατάστασή τους στις καινούργιες πατρίδες…
Η κα Γεωργία Ερμίδου
πρόεδρος του συλλόγου »Άνοιξη του 1966. Ευωδιαστή εποχή. Αναγέννηση
Ποντίων Φαϊδαρίου
της φύσης, αλλά και της μνήμης. το πολύχρωμο,
γιορτινό φυσικό πλαίσιο, οι πολύχρονες ιδέες των Ποντίων Φαϊδαρίου για συλλογικό άγγιγμα της πλούσιας παράδοσης, βρήκαν τη φάτνη τους. Άξιοι συμπατριώτες μας γέννησαν το ύνδεσμο Ποντίων Φαϊδαρίου. Ήταν το άναμμα της φλόγας
για να φωτιστεί ο δεσμός μας με τις ρίζες, με την ομορφιά και τη δημιουργικότητα των προγόνων μας. Ήταν το βάπτισμα στην αγνότητα των προγόνων μας, που
πήραν τον πολιτισμό μας από την αρχαία Ελλάδα και μεγαλούργησαν κατά μήκος
των παραλιών του Εύξεινου Πόντου, από το Βατούμ έως τις εκβολές του Άλυος
ποταμού. Ήταν το άπλωμα του χεριού μας σε εκείνους που σημάδεψαν την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν το ξανακοίταγμα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, από την Αργοναυτική Εκστρατεία του
Ιάσονα στην Κολχίδα, για το χρυσόμαλλο δέρας. Ήταν το φτερούγισμα της καρδιάς στη θέα της Σραπεζούντας, της ινώπης, της αμψούντας, της Κερασούντας
και όλης της ιερής γης των Ποντίων…
»Από τα πρώτα βήματά του ο ύνδεσμος Ποντίων Φαϊδαρίου προσπάθησε να
συσπειρώσει όσο γινόταν περισσότερα μέλη, να αναπτύξει σχέσεις με τους άλλους
συλλόγους Ποντίων, να δημιουργήσει χορευτικό τμήμα και θεατρική ομάδα, να
συνδέσει στενότερα τα μέλη του με τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου, να κάνει έντονη την παρουσία του στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του Δήμου Φαϊδαρίου. Δύσκολες προσπάθειες σε πέτρινα χρόνια, όπου τα οικονομικά ήταν μόνιμος βραχνάς, εμπόδιο για φτερουγίσματα, για υλοποίηση υψηλών στόχων… Οι
βάσεις για την έκφραση της ψυχής των Ποντίων του Φαϊδαρίου είχαν μπει. Κι ή171
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ταν στέρεες, όπως αποδείχτηκε τον επόμενο χρόνο, το 1967, όταν η χούντα των
συνταγματαρχών κατήργησε την εκλεγμένη διοίκηση του υνδέσμου μας και διόρισε άλλη. Ο ύνδεσμος σταμάτησε τη λειτουργία του, κάνοντας μια μορφή αντίστασης.
»Πέρασαν πέντε χρόνια ακόμη για να ωριμάσει η ιδέα της επανεργοποίησης του
υνδέσμου Ποντίων Φαϊδαρίου κι έτσι το 1979 επανιδρύθηκε με την επωνυμία
ύλλογος Ποντίων Φαϊδαρίου ―Η Ποντιακή Λύρα‖. Από τότε, κυρίες και κύριοι,
πέρασαν πολλά χρόνια. Φρόνια δημιουργικά όπου ο ύλλογος Ποντίων Φαϊδαρίου έγινε πρωτοπόρος σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς αγώνες, όχι μόνο στο δήμο
μας, αλλά και ευρύτερα.
»Και φτάσαμε στο σήμερα, έχοντας διανύσει μισό αιώνα ζωής από την πρώτη εκείνη προσπάθεια, τις πρώτες δειλές σκέψεις που έγιναν πράξη και δημιούργησαν
το σύλλογό μας. Φαρά, ικανοποίηση, περηφάνια, μερικά από τα συναισθήματα
που μας κατακλύζουν σήμερα, για όλα αυτά που πετύχαμε όλοι μαζί, τα μέλη και

Σο θαυμάσιο χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου Ποντίων Φαϊδαρίου επί σκηνής

οι φίλοι του συλλόγου μας, για το παρελθόν που έβαλε γερές βάσεις στο μεγάλο
οικοδόμημα που λέγεται ύλλογος Ποντίων Φαϊδαρίου, για το παρόν που συνεχίζει και κρατά αναμμένη τη φλόγα στο καντήλι της μνήμης, αλλά και για το μέλλον, τα παιδιά μας, που είναι δίπλα μας, συνοδοιπόροι στο μεγάλο πολιτιστικό μας
ταξίδι…»
Φαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο δήμαρχος Φαϊδαρίου κ. Μιχάλης
ελέκος, η Διευθύντρια Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού κα Εύα Παπαδάτου και ο πρόεδρος του υνδέσμου Ποντιακών ωματείων
Νότιας Ελλάδος και Νήσων κ. Γιώργος Βαρυθιμιάδης. Σα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του συλλόγου έσβησαν τα κεράκια της όμορφης τούρτας σε σχήμα
λύρας που ετοίμασε η κα Βαγγελίτσα Καλαντίδου και ακολούθησε προβολή ταινίας με το οδοιπορικό των πενήντα χρόνων του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου
του συλλόγου. τη συνέχεια τιμήθηκε το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα «Παναγία
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ουμελά» στο πρόσωπο του προέδρου του κ. Γιώργου Σανιμανίδη, ενώ στη συνέχεια τιμήθηκαν όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι του συλλόγου, όπως ο αείμνηστος

Η πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Φαϊδαρίου απονέμει τιμητική πλακέτα στον
πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργο Σανιμανίδη

Βασίλης Πασαλίδης, ο κ. Ιωάννης Σριανταφυλλίδης, ο κ. πύρος Ερμίδης και ο κ.
Παναγιώτης Βαρυτιμιάδης, το επί σειρά ετών μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του συλλόγου κ. Παναγιώτης Ατματζίδης, το μέλος του χορευτικού κ. Δήμος Δημητριάδης. Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών ποντιακών χορών από τις
χορευτικές ομάδες του συλλόγου, τις οποίες συνόδευαν οι μουσικοί Ηλίας Τφαντίδης στη λύρα και το τραγούδι και Παναγιώτης Κοπαλίδης στο νταούλι. Φοροδιδάσκαλος του συλλόγου είναι η κ. οφία αββουλίδου.
Σην Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, στις 7 το πρωί, τελέστηκε θεία λειτουργία, ιερουργούντος του θεοφιλεστάτου επισκόπου Φριστιανουπόλεως κ. Προκοπίου, ενώ
στις 5 το απόγευμα ψάλθηκαν οι Φαιρετισμοί του Σιμίου ταυρού. Ση Δευτέρα,
12 Δεκεμβρίου, στις 7 το πρωί, τελέστηκε θεία λειτουργία, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι Ιερό Ευχέλαιο και ακολούθησε η αναχώρηση του Σιμίου ταυρού.
Ο Σίμιος ταυρός ο οποίος φυλάσσεται στην Ιερά Μονή της ουμελιώτισσας
στο Βέρμιο, είναι αυτός ο οποίος ήταν κτήμα του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου του Αυτοκράτορα της Σραπεζούντας Εμμανουήλ του Γ΄ του Μεγαλοκομνηνού. Σο 1390 μ. Φ. τον προσέφερε ως δώρο και ευλογία στην Ιερά Μονή της Παναγίας του όρους Μελά του Πόντου. Από το 1390 έως το 1923 δια αυτού ευλογούσαν οι πατέρες τα πάντα. Με τη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του
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Πόντου ετάφη μαζί με τα άλλα δύο κειμήλια, τη θαυματουργή εικόνα της ουμελιώτισσας και το Ευαγγέλιο του Οσίου Φριστοφόρου στο παρεκκλήσι της Αγίας
Βαρβάρας, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ιερά Μονή.
Η αθάνατη ποντιακή ψυχή, η απαράμιλλη εργατικότητα, το «ιερό πείσμα» και
η επιμονή των προγόνων μας ξαναφέρνουν τα κειμήλια στο φως το 1931. Μετά
από τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Σουρκίας - οι βάσεις της οποίας τέθηκαν
κατά τη συνάντηση Ελευθερίου Βενιζέλου και Ισμέτ Ινονού στην Αθήνα, στις 4
Οκτωβρίου του 1931, με την παρέμβαση του Λεωνίδα Ιασονίδη - και τη μετάβαση του Αμβρόσιου ουμελιώτη στον Πόντο. Σα Ιερά κειμήλια του Γένους των
Ελλήνων του Πόντου έρχονται στο φως, μεταφέρονται στην Ελλάδα και τοποθετούνται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Η φώτιση του Υίλωνα Κτενίδη και η
ίδρυση του σωματείου «Παναγία ουμελά» φέρνει το 1952 την θαυματουργή εικόνα στο Βέρμιο και την εγκαθιστά μόνιμα πλέον στο νέο της θρόνο, ενώ αργότερα
οι συνεχείς και άοκνες προσπάθειες του αείμνηστου Παναγιώτη Σανιμανίδη τελεσφορούν, αφού το 1993 και τα άλλα δύο κειμήλια, ο ταυρός με το Σίμιο Ξύλο
και το Ευαγγέλιο του Οσίου Φριστοφόρου, παραδίδονται στο Πανελλήνιο Ιερό
Ίδρυμα «Παναγία ουμελά». Η καρδιά του Πόντου πλέον ξαναχτυπά και πάλι στη
νέα ουμελά στο Βέρμιο. Γιατί, κατά πως είπε και ο Λεωνίδας Ιασονίδης με την
«έλευση της εικόνας της Παναγίας ουμελά ήρθε και ο Πόντος στην Ελλάδα». Ο
Πόντος πλέον ζει και μεγαλουργεί, στεριώνει και ριζώνει, απλώνοντας θαλερά
κλωνάρια στο δέντρο της ζωής και δημιουργεί πολιτισμό, σε μία κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο υπό την σκέπη και προστασία της ουμελιώτισσας.
Να σημειωθεί πως ο ταυρός έχει ύψος 22,5 εκ. και πλάτος 8 εκ. Οι κεραίες
του, πλην της λαβής, περιέχουν μέγιστο τμήμα του Σίμιου Ξύλου – έχοντας τα
«δευτέρια» κατά τον μητροπολίτη Σραπεζούντος Φρύσανθο, μετά από αυτό του
Αγίου ρους - ενώ στο σύνολό του είναι επενδυμένος με συρματοειδείς διακοσμήσεις και σμάλτο, καθώς επίσης και με πολύτιμους λίθους πράσινου και κόκκινου χρώματος. τις τρεις κεραίες του, εκτός της λαβής, υπάρχουν τρεις στεμματόσχημες διακοσμήσεις, οι οποίες είναι διακοσμημένες με κοράλλια. πως, επίσης, διακοσμημένες με κοράλλια είναι και οι τέσσερις ακτίνες του.
Επιπροσθέτως να επισημάνουμε πως ο Σίμιος ταυρός μεταφέρεται για δεύτερη φορά στην Ιερά Μητρόπολη της προσφυγομάνας Νίκαιας και για πρώτη φορά
στην πόλη του Φαϊδαρίου.
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Σα παιδιά του ερδάρ’ Εφέντη1
+Σου Φρήστου Κουλαουζίδη

Κ

άθονταν τα δυο τ’ αχώριστα τ’ αδέλφια,
ο θείος μου ο Νικόλας με το χαρακτηριστικό του το παρώνομα «ο Κανναβούρτς», γιατί έτρεφε περήφανο μουστάκι, μακρύ
σαν το καννάβι, και ο πατέρας μου ο Φαράλαμπον, με τ’ άλλο το δικό του, το επαγγελματικό, ο
«Φαλάτσον», άγια να είναι τα χώματά τους κι αναπαυμένες οι ψυχές τους, γύρω στη φωτιά του τζακιού του σπιτιού μας στα Πλάτανα, μια παγερή
νύχτα του Δεκέμβρη, παραμονή Φριστούγεννα.
Έξω το χιόνι έπεφτε πυκνό σταυρωτό. Σα πουλιά τρομαγμένα μαζεύονταν και τρύπωναν κάτω
Φρήστος Κουλαουζίδης
στις μακρόφαρδες προεξοχές στις στέγες των σπιτιών, μες στους βοηθητικούς χώρους στις αυλές, τις κουφάλες των δέντρων, και τις
θημωνιές από τα φύτρα, που αλλού οι ίσιες κι ολόπλατες κι αλλού οι τρουλωτές
χορταρένιες σκέπες τους δίναν σ’ αυτές γραφικά σχήματα σαν παγόδες και κιόσκια, κι άλλα φοβισμένα, μ’ ανήσυχα κι ασυνήθιστα τσιριδιχτά τιτιβίσματα χώνονταν
στ’ ανοιχτά από την πρόσοψή τους καπνοξηραντήρια, για να προφυλαχτούν από
το κρύο και τα τσουχτερά σπαθίσματα της χιονοθύελλας.
Ο καιρός έδειχνε και τα κοπάδια των πουλιών που κόνευαν στις χαμηλωσιές,
σημάδι από πάντα αλάθητο φανέρωνε, πως είχε σκοπό να στοιβάξει παχύ στρώμα
από τις ολόλευκες χοντρές νιφάδες, που σαν μαργαριτάρια, περίτεχνα της στιγμής
φτιασίματα της μετεωρολογικής θεότητας, έστελνε ασταμάτητα από ψηλά ό θολωμένος Ουρανός.

Η ιστορία αυτή δημοσιεύτηκε στην «Ποντιακή Εστία», έτος 13 ο, Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 1962, αριθμός τεύχους 155 – 156. Ο Φρήστος Κουλαουζίδης ήταν στενός
συνεργάτης του Υίλωνα Κτενίδη, μέλος των διοικήσεων του σωματείου «Παναγία
ουμελά», πολυτιμότατος και ικανότατος ερανιστής ιστοριών από τον αλησμόνητο Πόντο.
Η αναδημοσίευση αυτή ας είναι ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη του και στα
όσα προσέφερε στον κοινό έρανο για τη διάσωση των τιμαλφών της συλλογικής μας
μνήμης, αλλά και μια ευκαιρία για να έρθουν οι νεότερες γενιές σε επαφή με πτυχές από
την ιστορία των προγόνων μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση με πτυχές του
κρυφοχριστιανικού ζητήματος. Η επιλογή του κειμένου, η μεταφορά του στη μονοτονική
γραφή και η δακτυλογράφησή του, με σεβασμό στο πρωτότυπο και με ελάχιστες
παρεμβάσεις – εκεί όπου υπήρχαν τυπογραφικά λάθη – έγινε από τον επιμελητή της
«Ποντιακής Εστίας», τον τάθη Σαξίδη.
1
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το τζάκι τα κούτσουρα, ρίζες από γέρικες ελιές, έκαιγαν σαν δαδιά. Οι φλόγες, το τριζοβόλημα κι οι σπίθες που πετούσαν, βοήθαγαν τις θύμησες και ζωήρευαν τις ατέλειωτες κουβέντες και τις Ιστορίες που έζησαν στην Πόλη, τη μύρνη
και την Οδησσό, οι πολυτάξιδοι και γκριζομάλληδες πια άντρες, που σαν προ-

Μερική άποψη από τα Πλάτανα σε καρτποστάλ του 1900

εστοί, οι μορφές τους κυριαρχούσαν στον ελληνικό πληθυσμό του κοντινού στα
Πλάτανα μυρσινόπνοου σχηματισμού, την τρουκή, με την περίφημη πανοραματική θέση, τις σπάνιες φυσικές ομορφιές και τον μυροβόλο αγέρα της, όπου το
πρώτο αντίκρισαν τα μάτια τους το χρυσογάλαζο φως του ποντιακού ήλιου και
γυμνόποδες μικροί, έτρεχαν στο ίσωμα του λουλουδοπράσινου Υάντερου1.
το διπλανό κελάρι, γυναίκες, κορίτσια κι αγόρια απ’ τα γειτονικά σπίτια, που
κάθε χρόνο μαζεύονταν στην καθιερωμένη παραμονιάτικη γιορταστική μας συγκέντρωση, χαλούσαν κόσμο με τα ξεφωνητά, τα ξεκαρδιστικά αστεία και τα νόστιμα
πειράγματα…
Κοντά στη ζεστασιά του δωματίου με τα χειμωνιάτικα στρωσίδια και τα γιόματα από ξεθωροκόκκινη θρακιά μαγκάλια, διάχυτη απλώνονταν στην ατμόσφαιρά
του, κι η ζεστασιά από τις χαρούμενες καρδιές, που αδελφωμένες, ανοιχτές, διάπλατες και διάφανες, αγκάλιαζαν η μια την άλλη και σφιχτοτυλίγονταν μ’ αγάπη,
προστατευτική φιλία, εθνική, φυλετική και χριστιανική αλληλεγγύη.
1

Ονομαστό τοπίο των Πλατάνων απ’ όπου με καθαρό ορίζοντα φαίνονταν ο Καύκασος
και η πάνω από το Βατούμ βουνοσειρά κι ολόκληρος ο υδάτινος χώρος από την
Σραπεζούντα μέχρι το «Ιερό Ακρωτήριο».
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Η Ρούδα του πελιανίτς, μια μελαγχολική και βασανισμένη από τη δυσκολία
της ζήσης γυναίκα, η πιο κοντινή μας γειτόνισσα, εκείνο το βράδυ φανερώθηκε σαν
άλλος άνθρωπος.
Είπε ένα σωρό αστεία κι ανέκδοτα, κι έψαλε με φωνή που σιγότρεμε από συγκίνηση σε 3 - 4 τύπους κι εκδόσεις τα Φριστουγεννιάτικα Κάλαντα, το κλασσικό
«Καλήν εσπέραν Άρχοντες», το «Άναρχος Θεός τε – ρε - ρεμ», το «Α, καλόν παιδίν Φριστός ’γεννέθεν», το «Ιράκ τουρ ιαμούν Γιολλαρή».
το τέλος μιμήθηκε μ’ αναπάντεχη θεατρική υποκρισία τους ρόλους των Μω-

Ο ναός των Σαξιαρχών στα Πλάτανα σε πρόσφατη φωτογραφία. το αριστερό μέρος
διακρίνεται προσαρτημένη στο ναό κατοικία.

μογέρηδων που μεταμφιεσμένοι, κορδωμένοι μες στις ολόασπρες, τις πυκνόπτυχες
θεαματικές στολές και τις στραφταλιστές περικεφαλαίες τους, κουδουνάτοι και
γενάτοι, πριν λίγη ώρα πέρασαν από μας, μ’ ολόκληρο το συγκρότημα του πρωτότυπου και παρδαλού θιάσου τους κι άφησαν παράξενες εντυπώσεις από την κωμικοτραγική τους παράσταση, που ξάφνιασε όλους και λίγωσε τη συντροφιά με γέλια
σπαρταριστά...
Ψς και τα κορίτσια της, η Παναΐλα κι η Θεοδοσία, που σε μια γωνιά του κελαριού, τις είχε απορροφήσει το παιγνίδι «Μ’ αγαπά δεν μ’ αγαπά» μ’ άλλες συνομήλικές τους, και γίνονταν αυτό με τα ελιόφυλλα και την φωτιά, αν το φύλλο εξατμίζονταν με κρότο και πετιόταν σαν σπάνταλο, σήμαινε «Μ’ αγαπά», αν πάλι μαραίνονταν κι έβγαζε ένα φυσητό ήχο... φου…ς…ς...ς αυτό σήμαινε πως «δεν μ’ αγα177
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πά», μπροστά στο ξεφάντωμα της μάνας τους, που ήταν πάντα αγέλαστη από τις
έγνοιες της φτώχειας, σάστισαν, και δεν μπορούσαν τα καημένα να εξηγήσουν την
ασυνήθιστη της ευθυμία...
Μοναχά η μάνα μου, πρωτομαμή και πρωτυφάντρα, δουλευτάρα και πρωτονοικοκυρά, η καλλίγεννη μάννα μας Ειρήνη με τα οκτώ τ’ αγόρια της - πόσες

Φιονισμένο τοπίο της λίμνης έρρα κοντά στα Πλάτανα σε πρόσφατη φωτογραφία

φορές μικρός, όταν ανέβαινα την ανηφοριά από την αγορά και πήγαινα σπίτι κρατώντας ημίλευκο (χαρτζίν) διπλό κολλημένο ψωμί, με πείραζαν κάποιες χοντρές
άτεκνες κυράδες, λέγοντάς με, «Νέπαι, χαλατσοπούλ, αποξυσμάτ’, ατό το ψωμίν
δώσ’ ατο τον κύρτς, να τσακώνει ατο ση μάννας – ι – σ’ τη μέσεν, να μη εφτάει
άλλα αγούρα και ταραχίζ’ τη κοσμί’ τοι γυναίκ’ς» - μονάχα αυτή η ευλογημένη και
πονόψυχη γυναίκα, ήξερε το δράμα που συγκλόνιζε την ψυχή της γειτόνισσας
Ρούδας με τον Γιάννεν τον άντρα της, τον Φαλάτσον, στης ξενιτιάς τις στράτες
πάντα...
Ήταν ώρα περασμένη πια, και η συγκέντρωση σιγά, σιγά διαλύθηκε... Σ’ αδέλφια, συνέχιζαν τις κοντομεσονύχτιες κουβέντες τους στ’ αναμμένο τζάκι, καθισμένοι πάνω σε παχιά μιντέρια κι ακουμπισμένοι σε μακρουλά μαξιλάρια...
Πήραν απόφαση να μη ξεντυθούν και ξαπλώσουν, μα να περιμένουν ν’ ακούσουν τους πρώτους προσκλητήριους χριστουγεννιάτικους χτύπους της καμπάνας
της εκκλησίας της ενορίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ, ναού πολύ παλιά χτισμένου,
μεγάλης αρχαιολογικής αξίας και σπάνιας εξωτερικής κι εσωτερικής βυζαντινής
τέχνης, που στο γιομάτο από καλλιμάρμαρα μαυσωλεία και περίφημες στο είδος
τους καλλιτεχνικές προτομές ευρύχωρο προαύλιό του, φιλοξενούσε κι ένα τετρά-
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γωνο ιδιόρρυθμο, θολωτό κι επιβλητικό μνήμα, έκπτωτου κι άτυχου Γεωργιανού
βασιλιά1.
-«Πώς σκέπτεσαι, Φαράλαμπε, ρωτά ο θείος Νικόλας, λες η κακοκαιρία θα εμποδίσει τα ειδικά συνεργεία που περιέρχονται τη νύχτα τους μαχαλάδες και με τα
κουδουνίσματά τους ξυπνούν τον κόσμο να ετοιμαστεί για την εκκλησιά;
-«χι του απάντα ο πατέρας μου. Σέτοια περίπτωση, παρόλη την χιονοθύελλα,
δεν θα προκύψει. Η παράλειψη του καθιερωμένου εθίμου αυτού, αφαιρεί από τη

Παλιό αρχοντικό στα Πλάτανα σε πρόσφατη φωτογραφία

χριστουγεννιάτικη νύχτα, τη συγκίνηση, το ειδύλλιο, τη γοητεία, τον ολοζώντανο
συμβολισμό απ’ τα γλυκοκουδουνίσματα των ποιμνίων με τους αγαθούς τσομπάνηδες ολόγυρα από τ’ Άγιο πήλαιο, που μες στην εσωτερική, την τρομακτική, μα
ωστόσο μεγαλειώδικη γύμνια του, πάνω σ’ απέριττες χορταρένιες στρωμνές άλογων, εκείνη την έντονα και μαγικά αστροφώτιστη Νύχτα, γεννήθηκε το θείο Βρέφος…
Δεν θ’ αργήσουν να μας κουδουνίσουν και θάρθουν και μάγοι να μας επισκεφτούν λέγει μ’ αινιγματικό χαμόγελο ο πατέρας μου.... Δεν πρόφτασε καλά καλά ν’
αποσώσει την κουβέντα του, κι άξαφνα ακούστηκαν πατημασιές στο χιόνι, κι αμέσως χτυπήματα στην εξώπορτα…
Παραξενεμένος κι αλαφιασμένος ο θείος πετάχτηκε ολόρθος... Ποιος να είναι
άραγε, μουρμούρισε, τέτοια ώρα που δεν περιμένουμε κανένα και κοιτάζει μες στα
μάτια ερωτηματικά τον πατέρα... Κι αυτός, του λέγει ψιθυριστά... «Εγώ περίμε1

Καμιά άλλη φορά θα γράψουμε την ιστορία του βασιλιά αυτού.
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να… Άκουγα την τελευταία την ευχάριστη διήγησή σου, εκείνης της περιπέτειας
στα τσαντίρια των Σσιγγάνων στη μύρνη... μα ο νους μου στρέφονταν σ’ αυτούς
που είναι απ’ έξω... Κάτσε μην ανησυχείς, θα τους βάλω μέσα και ο θεός βοηθός...». Κι αφήνοντας κατάπληκτο τον αδελφό του σηκώνεται κι ανοίγει την πόρτα...
- Με την άδειά σας... Καλησπέρα, χαιρετούν τούρκικα οι μυστηριώδεις νυκτερινοί
επισκέπτες, τρεις ευσταλείς μ’ αδρά
χαρακτηριστικά νέοι άντρες, τινάζοντας
το χιόνι πάνω από τις μαύρες μακριές
κάπες τους... Να που σας ήλθαμε όπως
μας καθοδήγησαν, λέγει ο ένας απ’ αυτούς που φαίνονταν σαν αρχηγός για
τ..., μα μόλις αντικρίζει τον θείο Νικόλα σταματά, δεν συμπληρώνει το λόγο
του, και βλέπει στενοχωρημένα τον
πατέρα μου...
- Είναι ο αδελφός μου, ο Νικόλας, τους
καθησυχάζει αυτός, που λίγες μέρες
πριν ήλθε από την Πόλη... Καλώς ήλθατε, ορίστε, καθίστε, ζεσταθείτε και
μιλήστε λεύτερα σαν στο σπίτι σας…
Σο μυστικό σας είναι ιερό κι ορκιζόμαστε όλοι στην πίστη μας να το φυλάξουμε… Είναι μυστικό επικίνδυνο, που
αν αποκαλυφθεί μπορεί να κοστίσει τις Η αίγλη των Μεγαλοκομνηνών δείχνει
ζωές πολλών ανθρώπων... Μα ο αδελ- εμφατικά την παρουσία της και σήμερα.
Ρόπτρο σε εξώπορτα σπιτιού στα
φός Νικόλας που δεν κατάλαβε ακόμη
Πλάτανα
τίποτε, σωστό είναι να του το φανερώσουμε... Άκου, αδελφέ Νικόλα, άρχισε ο πατέρας μου... τον ερδάρ εφέντη, τον
σοβαρό κι ευγενικό αυτόν Σούρκο από τ’ Αχαντά, τον ξέρεις λίγο πολύ... Είναι
ένας πολύτιμος φίλος και πελάτης του μαγαζιού μας από πολλά χρόνια. Εδώ και
κάμποσες μέρες τον έβλεπα πολύ σκεπτικό, σαν κάποιο δύσκολο πρόβλημα να τον
απασχολούσε… Με το θάρρος και την οικειότητα, την αδελφική φιλία που έχουμε
ανάμεσά μας, τον έπεισα να μου ανοίξει την καρδιά του και να μου πει εκείνο που
τον βασάνιζε. «ου εμπιστεύομαι», μου λέγει, «ένα μυστικό μου, τρομερό μυστικό... είναι σαν να βάζω το κεφάλι μου στον ντορβά μαζί και το δικό σου μα σ’ έχω
σαν αδελφό και πρέπει να στο φανερώσω για να με βοηθήσεις… Με βλέπεις που
σου έρχομαι τακτικά και μετά την κανονισμένη καθαριότητα που κάνω στη βρύση
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πούναι πλάι στο μαγαζί σου, πηγαίνω κατ’ ευθεία στο κοντινό τζαμί και προσεύχομαι στον Αλλάχ…. Ε, λοιπόν, το φανταζόσουνα ποτέ, πως ο ερδάρ εφέντης
με τις σχέσεις και τις φιλίες του μ’ επίσημα προσώπατα, τη γνωστή του στα Πλάτανα υπόληψη και φήμη σαν ξέχωρα πιστού μουσουλμάνου, πως αυτός ο ερτάρτς, κατά πως με αποκαλείς με τ’ όνομά μου και μ’ αρέσει... εγώ έχω δυο μορφές, δυο πρόσωπα και δυο ψυχές, και είμαι στα φανερά φανατικός Σούρκος και
στα κρυφά δειλός χριστιανός;
»Η οικογένειά μας, ήταν μια από τις πρώτες, τις πιο αρχοντικές της Σόνγιας. λοι
τους αυτοί εκεί, μιλάνε και σήμερα ακόμη τη γλώσσα σας, ανακατεμένη με τούρκικα, μα στ’ αλήθεια δεν απόμεινε κανένας τους χριστιανός, κι ίσως είναι και πιο
φανατικοί, πιστοί του Προφήτη… Ο
πάππος που παράμεινε κρυφοχριστιανός, πούλησε όλα του τα κτήματα,
ξεκόπηκε από την Σόνγια και τους
Σόνγιαληδες, κι έχτισε το κονάκι του
στου Αχαντά, όπου εγκαταστάθηκε
οριστικά κι όπου γεννήθηκα εγώ και
τα παιδιά μου. Πριν πεθάνει μας
μάζεψε όλους κοντά του και μας
έδωσε ευχή κι ευλογία, κληρονομιά
και παραγγελιά, ιερή υποθήκη, να
φυλάξουμε σε μια απόκρυφη γωνίτσα
της καρδιάς μας, μια μικρή φλόγα
χριστιανικής πίστης... και να μη παραλείπουμε ποτέ, και στις πιο δύσκολες περιστάσεις, να κάνουμε τα
πιο βασικά και κύρια καθήκοντά μας,
τουλάχιστο τη βάπτιση και το κοινώΆγαλμα λυράρη στην παραλία
των Πλατάνων
νισμα... Σα τρία αγόρια μου είναι
βαφτισμένα, ο Αλής ο μεγάλος είναι ο Φρήστος, ο Ομέρ ο δεύτερος είναι ο Αναστάσης, και ο μικρός ο απρής ο Παναγιώτης. Ο Φρήστος μας θυμίζει τα Φριστούγεννα, ο Αναστάσης την Ανάσταση, κι ο Παναγιώτης την Παναγία. Να, που
τα παιδιά μου με τα ονόματά τους συμβολίζουν τις τρεις αυτές μεγάλες γιορτές
της χριστιανοσύνης... Κάθε χρόνο τις τρεις τούτες γιορτές κοινωνίζουν και πηγαίνουν πάντα μαζί αχώριστοι...
»Σώρα στα Φριστούγεννα είναι η σειρά του Φρήστου να μεταλάβει... θα σου τους
στείλω τη νύχτα της παραμονής να τους βοηθήσεις, εσύ ξέρεις πως να τα μαστορέψεις με τον Παπαντών’ ...»
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Και τώρα, συνέχισε ο πατέρας μου, εσύ Νικόλα θα τους έχεις από κοντά σαν
να είναι δικοί σου, παιδιά φίλων σου Ελλήνων, Ρωμαίοι και δικοί μου μουσαφίρηδες όλοι σας, θα πάμε όλοι μαζί στην εκκλησιά, θα σταθούμε σε μιαν απόμερη
γωνιά κι όταν θα έλθη η ώρα του κοινωνίσματος θα τους πας μπροστά μπροστά,
που σαν ξένοι εσύ κι αυτοί θα έχετε σειρά προτεραιότητας, ο Παπαντώντς είναι
μιλημένος και θα σου κάνει και νόημα ...
- Θαμαστόν, έμορφον ιστορίαν και θεοπρεπούμενον είναι το έργον που θα κάνουμε, ολίγον πα φοβερόν.., αλλά «Είη το νομα του Κυρίου», λέγει ο θείος Νικόλας
που στη σοβαρά από πάντα φυσιογνωμία του απλώθηκε μια παράξενη λάμψη κι
αποφασιστικότητα... «Ειρήνη», φωνάζει την μάνα μου, στην οποία είχε πολλή αδυναμία, «Υέρε μας τ’ αντραχνοράκ’, ατό τ’ ευλοημένον πολλά καλά ιδέας κατηβάζ’,
φανερών’ σκέδια που καμίαν ’κ’ ενούνιζες και δίγ’ σε δύναμην, του Φριστού την
δύναμιν».
Όστερα από λίγο ακούστηκαν και τα κουδουνίσματα που τα συνόδευαν με τις
διαπεραστικές φωνές τους οι άνθρωποι των συνεργείων... «Έι, εγνεφίστεν... σην
εγκλεσίαν».
την εκκλησιά, όπως σχεδίασαν τ’ αδέλφια, έτσι και έγινε, χωρίς κανένα απρόοπτο και χωρίς να το πάρει είδηση κανένας...
Έτσι κοινώνησαν τα παιδιά του ερδάρ εφέντη κείνη την χρονιά τα Φριστούγεννα... ε μια στιγμή που είδα κοντά κοντά κολλητά τ’ αδέρφια, τον πατέρα μου
και τον θείο τον Νικόλα με τα φωτισμένα από την ικανοποίηση πρόσωπά τους η
παιδική μου φαντασία τους παράστησε σαν μυθικούς γίγαντες κι ήταν αληθινά γίγαντες στην ψυχή, τη σκέψη, την εσωτερικότητα και τη Ρωμιοσύνη τους...
Πάντα θα θυμάμαι την αξέχαστη εκείνη Φριστουγεννιάτικη Νύχτα, με τις θαυμαστές σαν όνειρο παραστάσεις κι εικόνες, τις απρόσμενες ιστορίες που ξετυλίχτηκαν και τις αξέχαστες εντυπώσεις πούμειναν βαθειά χαραγμένες στη μνήμη
μου, και ιδιαίτερα θα θυμάμαι πάντα, τις αλησμόνητες μορφές των κύριων ηρώων
στη δράση της Νύχτας εκείνης. Σις γνωστικές φυσιογνωμίες του Νικόλα και του
Φαράλαμπε «τη Κουλαούζ’» στην άληστη μνήμη των οποίων έγραψα τούτη την
αληθινή Ιστορία...

’Σ σα Πλάτανα ελίβωσεν και βρέχ’ ’ς σην Τραπεζούνταν
τα δάκρα μ’ α σον πρόσωπό μ’ άλλο ’κι θα στεγνούνταν
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Η Ιστορία της Έκδοσης της «Ποντιακής Εστίας»
Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου

Η

«Ποντιακή Εστία» είναι ένα λαογραφικό, ιστορικό ποντιακό περιοδικό.
Η έκδοσή της χωρίζεταιεται σε δυο περιόδους. την πρώτη περίοδο,
όταν πρωτοεκδόθηκε από τον γιατρό και συγγραφέα Υίλωνα Κτενίδη
το 1950, διαγράφοντας μια πορεία δεκαπέντε χρόνων μέχρι το καλοκαίρι του
1963 και το θάνατο του ιδρυτή της και στη δεύτερη όταν μετά από μία διακοπή
δέκα ετών (από το 1964 - 1974)
συνεχίστηκε η έκδοσή του, φτάνοντας αισίως στο σήμερα.
Σο περιοδικό εκδίδεται με
την οικονομική υποστήριξη του
ωματείου «Παναγία ουμελά»
- γραφεία Μητροπόλεως 15,
Θεσσαλονίκη – αλλά και των
συνδρομητών του που κατανέμονται σε όλον τον κόσμο και
διευθύνεται από συντακτική
επιτροπή. Αποτελεί από την
ίδρυσή του μέχρι σήμερα το
όργανο και τη φωνή του ωματείου. τις σελίδες του αποθησαυρίστηκαν και συνεχίζουν να
αποθησαυρίζονται
κομμάτια
της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου.
Ακόμα μέσα από τις σελίδες
του προβάλλονται το έργο και
οι δραστηριότητες του ωμαΣο πρώτο τεύχος της «Ποντιακής Εστίας»
Υεβρουάριος 1950 (αρχείο τάθη Σαξίδη)
τείου, ενώ κατά καιρούς γίνεται
αναφορά και στις εκδηλώσεις αδελφών ποντιακών συλλόγων της Ελλάδος και του
εξωτερικού.
Εκδότης – Διευθυντής της πρώτης περιόδου και πρόεδρος του νεοσυσταθέντος
ωματείου «Παναγία ουμελά» υπήρξε ο μεγάλος ποιητής, συγγραφέας πολλών
θεατρικών έργων και οραματιστής, ο αείμνηστος γιατρός Υίλων Κτενίδης. Είναι ο
άνθρωπος εκείνος που οραματίστηκε την επανίδρυση της Ιεράς Μονής του Πόντου, της Παναγίας ουμελά στο όρος Βέρμιο, στην Καστανιά Βεροίας. Σο περι183
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οδικό συνέδεσε το όνομά του με την προσπάθεια της ίδρυσης της νέας ιστορικής
Μονής.
Σης δεύτερης περιόδου υπήρξε ο θεολόγος καθηγητής, λυκειάρχης και συγγραφέας, ο αείμνηστος Παναγιώτης Σανιμανίδης. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο ο-

κίτσο που συνόδευε την πρώτη έκδοση της «Καμπάνας του Πόντου»

ποίος επί δεκαετίες αφιέρωσε τη ζωή του για την ποντιακή παράδοση, για την
στήριξη των προσπαθειών της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η «Ποντιακή Εστία» από την έκδοσή της μέχρι σήμερα υπήρξε το όργανο και η κραυγή
αγωνίας όλων των Ποντίων. τις σελίδες του καταγράφτηκαν οι καημοί, οι νοσταλγικές στιγμές της ζωής στον Πόντο αλλά και τα μαρτύρια όλων εκείνων των
Ποντίων που αγνόησαν τις προσταγές της τουρκικής βαρβαρότητας και παρέμειναν ακλόνητοι στην θρησκευτική και την εθνική τους ταυτότητα. Η «Ποντιακή
Εστία» έχει συνδέσει την ιστορία της με την Εικόνα της Παναγίας ουμελά στον
ιστορικό Πόντο και στη συνέχεια στην Ελλάδα, στην Καστανιά Βεροίας. Η «Ποντιακή Εστία» βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών λίγο πριν από το θάνατο
του ιδρυτή της.

Πρώτη περίοδος. 1950 - 1964
Σο πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1950 και ήταν μηνιαίο. Αναφέρεται ως διευθυντής ο Υίλων Κτενίδης και διεύθυνση η οδός Σσιμισκή 54. Ο
Κτενίδης, αφού εμπνεύστηκε την επανίδρυση της Μονής, έπρεπε να καλέσει τους
Πόντιους σε μια πανελλήνια προσπάθεια. Έπρεπε να ακουστεί το χαρμόσυνο μήνυμά του, της επανίδρυση της Ιεράς Μονής του Πόντου με την θαυματουργική
εικόνα της Παναγίας για να έχει την αμέριστη συνδρομή όλων.
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«Η Καμπάνα του Πόντου»
Για το λόγο αυτό στο πρώτο τεύχος δημοσίευσε το μακροσκελές συγκλονιστικό ποίημα: «Η Καμπάνα του Πόντου». Μέσα από το συμβολισμό του ήχου της
καμπάνας άγγιξε τις καρδιές όλων. Με ποιητικό τρόπο ο Κτενίδης παρουσιάζει με
με το δικό του τρόπο τη Γενοκτονία και το δράμα των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα μακροσκελές επικολυρικό ποίημα που δημιούργησε η ποιητική φαντασίατου Υίλωνα Κτενίδη. Είναι η ελεγεία που εκφράζει την οδύνη και τον πόνο του
ποιητή για τη συμφορά και τον ξεριζωμό από την πατρογονική γη. Η επίκληση
στον Θεό για να αποτρέψει το μοιραίο, να γίνει το θαύμα.
«Θεέ μ’, δείξον την δύναμη ’. Φριστέ μ’ ποίσον το θάμα ’.
Ποίσον με αν θελτς, μικρόν λιθάρ’, αν θέλτς ποίσον με χώμαν.
Θεέ μ’…ποίσον με ίνταν θέλτς …Μόνον σον τόπον άφσ’ με».
τη σελίδα 16 ακολουθεί ένα κείμενο που αναφέρεται στον μητροπολίτη Σραπεζούντας Φρύσανθο. Είναι αφιερωμένο στη μεγάλη θρησκευτική και πολιτική
προσωπικότητα που έπαιξε αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία του ποιμνίου του στον Πόντο, στο διάστημα της ρωσικής Κατοχής της Σραπεζούντας, αλλά και στις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε στον διπλωματικό
μαραθώνιο για την ίδρυση της Δημοκρατίας του Πόντου. Βλέπετε ήταν νωπές οι
μνήμες από το θάνατό του, που επισυνέβη ένα χρόνο νωρίτερα, το 1949. ήμερα
τα ιερά οστά του βρίσκονται, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Παναγία ουμελά στην Καστανιά Βεροίας. Σο κείμενο υπογράφει ο τ. Κανονίδης.
λα τα τεύχη της πρώτης περιόδου έχουν ένα άρωμα θυμιάματος του ευλογημένου Πόντου. λα τα κείμενα εκπέμπουν έναν ήχο από το τραγούδι και το μοιρολόγι του Πόντου. Πολλά είναι γραμμένα από τους πρόσφυγες της πρώτης προσφυγικής γενιάς και αρκετά από αυτά στην ποντιακή διάλεκτο. Μια καθαρή αρχαιοπρεπής γλώσσα με τους τοπικούς ιδιωματισμούς των περιοχών από τις οποίες
προέρχονταν οι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι από αυτούς υπήρξαν πνευματικές
προσωπικότητες, αναστήματα πνευματικά και ηθικά καταξιωμένα στη συνείδηση
των Ποντίων. Ανάμεσά τους ήσαν πολιτικοί με πλούσια δράση στη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των Ποντίων, αξιόλογοι ποιητές και συγγραφείς με πλούσια πνευματική παραγωγή, δάσκαλοι, επιχειρηματίες.

Η Πρόσφυξ Παναγία
Ένα άλλο πεζό κείμενο, επίσης σημαντικό, είναι εκείνο με το οποίο εξηγούσε ο
Κτενίδης στους συμπατριώτες του τους λόγους που τον οδήγησαν στην επανίδρυση της Μονής της Παναγίας ουμελά και τους καλούσε να συνδράμουν οικονομικά και να στηρίξουν την προσπάθειά του. Σίτλος του κειμένου είναι «Η Πρόσφυξ
Παναγία». Μας θυμίζει τους θρύλους και τις παραδόσεις που είχαν στον Πόντο για
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την εικόνα της Παναγία, και την Ιερά Μονή της στο όρος Μελά, την οποία θεωρούσαν ως σύμβολο της θρησκείας και του έθνους. Δεν ήθελε η εικόνα να παραμένει ως ένα κειμήλιο σε Μουσείο. «Δεν είναι πρέπον η Παναγία του ουμελά που
συνδέεται αρρήκτως με την ψυχή και την καρδιά μας, που ζει ανάμεσά μας, να
έχει τη θέση της η θαυματουργός Αγία Εικόνα της, μεταξύ των νεκρών αναμνήσεων ενός μουσείου, έστω και βυζαντινού». Αφού μίλησε για τις δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσει, είπε ότι θα μπορούσε η εικόνα της να φιλοξενείται σε ναούς των
χωριών και των πόλεων που υπήρχαν Πόντιοι για να την προσκυνήσουν. «Η Ποντιακή Εστία», κατέληξε, «έχει τις στήλες της στη διάθεση όλων εκείνων που θα
ήθελαν να πουν τη γνώμη τους επί του θέματος τούτου».
Από τότε άρχισε το περιοδικό «Ποντιακή Εστία» να γίνεται κτήμα όλων των
Ποντίων που μέσα από αυτό εξέφραζαν τον πόνο και τη νοσταλγία τους για την
πατρογονική γη που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν. Μια ποικιλία ύλης από ιστορίες, ποιήματα, θεατρικά έργα, έθιμα και παραδόσεις του Πόντου κάλυπταν τις
σελίδες του. Καταγράφονται οι επισκέψεις Βασιλέων, Πατριαρχών, Προέδρων της
Δημοκρατίας, στρατηγών με τους λόγους τους και πλήθος πιστών που κάθε χρόνο
έσπευδε το Δεκαπενταύγουστο να παρακολουθήσει με συγκίνηση τη Θεία Λειτουργία και τα χορευτικά συγκροτήματα στην πανήγυρη της μνήμης της. Από τις
πρώτες μέρες εκείνο το μικρό εκκλησάκι που εγκαινίασε ο Υίλων Κτενίδης έγινε
σο σύμβολο της πίστης και της ελπίδας προς την Παναγία. Εκεί μέσα χώρεσαν οι
νοσταλγικοί καημοί και οι αναμνήσεις από τη γη των προγόνων τους.
Η έκδοση της «Ποντιακής Εστίας» συνεχίστηκε μέχρι το 14ο έτος, το 1963.
Σο τελευταίο τεύχος που φέρει την υπογραφή του είναι αυτό του Ιανουαρίου –
Ιουλίου, αρ. τεύχ. 157 – 163, του έτους 1963. Ση υντακτική Επιτροπή αποτελούσαν οι: Ιωάννης αλτσής, Φρήστος Κουλαουζίδης, Ευριπίδης Φειμωνίδης. Με
την ίδια υντακτική Επιτροπή εκδόθηκε το τεύχος 164 – 165 του Αυγούστου επτεμβρίου του έτους 1963, και του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του
1963 μετά τον θάνατο του μεγάλου οραματιστή και ιδρυτή της «Ποντιακής Εστίας».
Ο θάνατός του επήλθε την 13 Ιουλίου 1963, ημέρα Παρασκευή, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε το Πανελλήνιο.
Σην ίδια μέρα συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό υμβούλιο με προεδρεύοντα τον
Δημήτριο Υυλλίζη, ανακοίνωσε το θλιβερό άγγελμα και πήρε τις σχετικές αποφάσεις για την κηδεία του εκλιπόντος. Η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλθηκε στον μητροπολιτικό Ναό του Γρηγορίου Παλαμά με τη συμμετοχή των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών, των προέδρων των ποντιακών σωματείων και πλήθος κόσμου.
το τελευταίο τεύχος μετά από τα κείμενα και τα διάφορα σχόλια που αποτελούν την ύλη του περιοδικού ακολουθούν οι σελίδες που έχουν τον τίτλο «Μνήμη»
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και χωρίζεται σε δύο μέρη. το Α΄ μέρος περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις στην
γιορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας ουμελά του Δεκαπενταύγουστου του 1964
στο μικρό εκκλησάκι, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1952. Παρουσιάζονται διάφορες
εικόνες από τη συμμετοχή της πανήγυρης που προκαλούν δάκρυα και συγκινήσεις.

κίτσο του ζωγράφου ταύρου Καλευρά από την πρώτη έκδοση της «Καμπάνας
του Πόντου»

Άλλωστε οι περισσότεροι από τους προσκυνητές είναι της πρώτης γενιάς και κάποιοι από αυτούς είχαν επισκεφθεί και το μοναστήρι στον Πόντο. Παρουσιάζονται, με τις σχετικές φωτογραφίες, τα χορευτικά συγκροτήματα, οι εμφανίσεις των
οποίων ως ιερή παρακαταθήκη συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Σο Β΄ μέρος καταλαμβάνει τις ομιλίες που έγιναν στο φιλολογικό μνημόσυνο που έγινε την Κυριακή, 20 επτεμβρίου 1964, στην Αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών πουδών.
Σην επιμέλεια στο διάστημα αυτό είχαν οι αείμνηστοι Φρήστος Κουλαουζίδης και
Ευριπίδης Φειμωνίδης. Η έκδοση της «Ποντιακής Εστίας» συνεχίστηκε μέχρι το
1964, μετά το θάνατο του ιδρυτή της, αείμνηστου Υίλωνα Κτενίδη και με τους
ίδιους επιμελητές.
Η έκδοση της πρώτης περιόδου κλείνει την 11 Οκτωβρίου 1964 με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού υμβουλίου του ωματείου «Παναγία ουμελά»
με πρόεδρο τον Παναγιώτη Σανιμανίδη.
λα τα τεύχη έχουν επανεκδοθεί σε 14 πολυτελείς τόμους από τον εκδοτικό
οίκο των Αδελφών Κυριακίδη. Είναι μια προσφορά προς τον Ποντιακό Ελληνισμό και στην ιστορία γενικότερα. Σο μεγαλύτερο μέρος στην επανέκδοση του 14ου
τόμου καταλαμβάνει η καταλογογράφηση των περιεχομένων όλων των τόμων από
τους Κωνσταντίνο Παπουλίδη και τάθη Σσομίδη.
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Επισκοπικός Κατάλογος Φαλδίας
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης
(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Κ

ατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του του Θεόφιλου στη Φαλδία (1830 – 1864), επισκέφτηκαν
«χάριν ελέους» τη Μητρόπολή του και ενισχύθηκαν οικονομικά από τον ίδιο, τις αρχές και τους πιστούς,
που τους υποδέχτηκαν με ανοιχτές τις αγκάλες:
- Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Νικοπόλεως και συμπατριώτης τους από τα Υυτίανα, Φριστόφορος, για λογαριασμό
της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Φουτουρά, το 1840 και
- Ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Δαφνουσίας Σιμόθεος, ο καταγόμενος από τη Γήμερα, το 1847. (Κώδ. Αγ. Γεωργίου, Α.Π. 8, σελ. 33).
Ο Θεόφιλος, μετά από μια ασθένεια μερικών μηνών, εκοιμήθη ειρηνικά το
Υεβρουάριο του 1864 και όπως αναφέρεται στον Κώδικα της Μητρόπολης παραβρέθηκαν στην Αργυρούπολη πλήθη πιστών και δεκάδες ιερέων: «... ἐν τῷ
Πανσέπτῳ Ναῷ τῆς μητροπόλεως μετὰ πολλῆς παρατάξεως συνοδευόντων τοῦ θεοφιλεστάτου Ἁγ. Πρώην Μυρέων κ. Ἱερεμίου μετὰ διακοσίων τριάντα ἱερέων τῆς ἐπαρχίας
του».
Ση μνήμη του Θεόφιλου τίμησαν ιδιαίτερα και στο Άκνταγ Μαντέν, όπου πολλοί συμπατριώτες και συγχωριανοί του είχαν ξενιτευτεί από το 1832 χρόνια. το
χωριό Κουλίκ (Μεσαία υναικία) μάλιστα υπήρχαν μέχρι την Ανταλλαγή συγγενικές του οικογένειες που καμάρωναν για το δικό τους σπουδαίο άνδρα και σεμνό
πνευματικό πατέρα και ιεράρχη.
17. Μητροπολίτης Φαλδίας Γερβάσιος ουμελίδης (1864 - 1905) του Αθανασίου και της Ευγενίας.
Γεννήθηκε το 1820 στη Βαρενού της Αργυρούπολης όπου και διδάχτηκε τα
πρώτα γράμματα. υνέχισε στη χολή της Ίμερας και αμέσως μετά στο Υροντιστήριο Αργυροπόλεως. Λιθοξόος κατά την τέχνη στα νιάτα του, ξενιτεύτηκε μαζί
με άλλους φίλους του για την εξεύρεση εργασίας, σε μακρινές από τη γενέτειρά
του περιοχές. το Αλά - δαγ της Κιλικίας έπαθε ένα ατύχημα που του άφησε μια
μικρή αναπηρία στο αριστερό του πόδι εφ᾿ όρου ζωής.
[Ανέστης Παπαδόπουλος «Αναμνήσεις και νοσταλγήματα από τον Πόντο μας»
(Έδεσσα 1962 – σελ. 311), «Νεαρός όντας επιδόθηκε στο πελέκημα λίθων και
μαζί με άλλους συντεχνίτες κτίστες πήγαν στο Αλά-δαγ της Κιλικίας για δουλειά.
Εκεί όμως έπεσε από την σκάλα και έσπασε το πόδι του, για το οποίο και έμεινε
λίγο χωλός»].
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Μοναχός εκάρη στην Ιερά Μονή ουμελά, όπου και έζησε ασκούμενος για λίγα χρόνια, ευρισκόμενος υπό την καθοδήγηση του θείου του και ηγούμενου του
Μοναστηριού, Γεράσιμου του Ιμεραίου. Από τον ιερομόναχο Γεράσιμο, που απ
εβίωσε το 1845, κληρονόμησε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, που το αξιοποίησε
κατά τον καλύτερο τρόπο.
Εγκαταλείποντας την Ιερά Μονή ουμελά, έσπευσε προς την Πόλη όπου και
εντάχθηκε στο ενοριακό δυναμικό της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Ο
τότε μητροπολίτης Φαλδίας Θεόφιλος
Παπαγωργίου (1830 - 1864), ενδιαφέρθηκε προσωπικά για την περαιτέρω πρόοδό του. Με πρόταση και συστάσεις του
Θεόφιλου, ο Γερβάσιος έγινε δεκτός στη
Θεολογική χολή της Φάλκης, από όπου και αποφοίτησε με άριστα το 1858.
Σο 1862 τοποθετήθηκε στο ιδηρόκαστρο (Ντεμίρ - Ισάρ) ως αρχιερατικός επίτροπος του μητροπολίτη Μελενίκου Διονυσίου, ενώ παράλληλα δίδασκε
και στο τοπικό σχολείο. Δύο μόνο χρόνια έμεινε εκεί, αλλά η προσφορά του
στον τομέα της συγκρότησης και αναΜητροπολίτης Φαλδίας
Γερβάσιος ουμελίδης
βάθμισης της σχολικής παιδείας υπήρξε
πολύ μεγάλη. Σο ίδιο όμως σημαντική ήταν και η εθνική του δράση στην περιοχή.
τις 14 Ιουλίου του 1864 η Ιερά ύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
υπό τον πατριάρχη ωφρόνιο Γ΄ το Βυζάντιο, τον εξέλεξε μητροπολίτη Φαλδίας
και Φεριάνων σε διαδοχή του Θεόφιλου.
Η χειροτονία του, κατόπιν δικής του επιθυμίας, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Σζιβαλίου, εκεί όπου είχε διακριθεί ως ιεροκήρυκας κατά
την παραμονή του στην Πόλη, αλλά και όπου στο ίδιο διάστημα υπηρέτησε ως
δάσκαλος στο χολείο της ομώνυμης Ενορίας. (Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου
ανήκει σήμερα στην Ε΄ Περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.
Ευρίσκεται μεταξύ της Πύλης των Πηγών και της Πύλης της Αγίας Θεοδοσίας
(τουρκ. Aya Kapi), βορειονατολικά του Υαναρίου, στον Κεράτιο Κόλπο).
Ψς δεσπότης της Αργυρούπολης αγωνίστηκε με πάθος και μοναδικό ζήλο για
την εδραίωση και αναβάθμιση της σχολικής παιδείας στην περιοχή. Η συνεργασία
του με τον κορυφαίο φιλόλογο και εκπαιδευτικό Γεώργιο Κυριακίδη – Παπαδόπουλο απέδωσε καρπούς στην Αργυρούπολη και τα περίχωρά της. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι δεν υπήρξαν ανάλογα αποτελέσματα και στις απομακρυ189
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σμένες από την Αργυρούπολη αποικίες των μεταλλωρύχων. Και βασική αιτία γι᾿
αυτή την καθυστέρηση στην εκπαιδευτική πρόοδο των διάσπαρτων Μεταλλείων,
ήταν η μεγάλη τους απόσταση από την Αργυρούπολη, έδρα της Μητρόπολης
Φαλδίας.
Ο Γερβάσιος αγωνίστηκε επίσης και για τη διευθέτηση του ταυριωτικού Ζητήματος, αφού σημαντικό τμήμα του πνευματικού του ποιμνίου – κυρίως στο Άκνταγ Μαντέν – υπέφερε από τις μεθοδεύσεις των κρατικών οργάνων κατά των
Κρυπτοχριστιανών. Βοηθούς του στην αντιμετώπιση του λεπτού και δύσκολου
αυτού προβλήματος, είχε τους εκάστοτε αρχιερατικούς του αντιπροσώπους στο
Άκνταγ Μαντέν, όπως βέβαια και τους εξάρχους του, που ζώντας μαζί με τους
Κρυπτοχριστιανούς - ταυριώτες, γνώριζαν καλύτερα από τον καθένα το ταυριωτικό Ζήτημα με τις διάφορες πτυχές τους.
Άξια αναφοράς είναι η τεράστια συμβολή του οικονόμου Παπακύριλλου Καρατζά τόσο στο ταυριωτικό, όσο και κυρίως στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
που, έστω και πολύ καθυστερημένα, έγινε στο Μεταλλείο του Άκνταγ από το 1890
και μετέπειτα με την πρωτοβουλία τοπικών παραγόντων.
Ο Γερβάσιος από την πρώτη στιγμή της ανάρρησής του στον επισκοπικό θρόνο της Φαλδίας, μέχρι και την παραίτησή του, αντιμετώπισε και πολλά άλλα προβλήματα. Αμφισβητήθηκε ευθύς εξ αρχής από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας της
Αργυρούπολης, που είχε διχαστεί μετά την εκδημία του Θεόφιλου, και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν του έγινε επίσημη υποδοχή, όταν μετά την εκλογή του έφτασε στην έδρα της Μητρόπολής του. Επίσης συκοφαντήθηκε στη συνέχεια από
διάφορους τοπικούς παράγοντες, ακόμα και από ανθρώπους του στενού του κύκλου (συγγενείς και συνεργάτες), και αυτό ήταν που τον πίκρανε πιο πολύ. Σο Οικουμενικό Πατριαρχείο όμως τον στήριξε σε κάθε περίπτωση, χαρακτηρίζοντας
συκοφαντίες τις σε βάρος του κατηγορίες.
Προβλήματα όμως είχε και με τους μητροπολίτες των όμορων εκκλησιαστικών
επαρχιών, όπως εξ άλλου και όλοι σχεδόν οι προκάτοχοί του, λόγω του ιδιότυπου
εκκλησιαστικού καθεστώτος που ίσχυε επί αιώνες για τους απανταχού μεταλλουργούς Πόντου και Μικράς Ασίας. το κεφαλαιώδες όμως αυτό ζήτημα, το δίκαιο
δεν ήταν με το μέρος των επισκόπων της Φαλδίας.
τα 40 χρόνια της αρχιερατικής του διακονίας, διετέλεσε 4 φορές μέλος της
Ιεράς υνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, περισσότερες από κάθε άλλον
μητροπολίτη της Φαλδίας,.
Έχει γραφτεί ότι ο επιστήθιος φίλος και συμμαθητής του στη Θεολογική χολή της Φάλκης, οικουμενικός πατριάρχης Νεόφυτος ο Η΄, 1891-1894, ο από Νικοπόλεως Ηπείρου (Πρώτη ερρών 1832 – Αντιγόνη Πριγκηποννήσων 1909),
που αμέσως μετά την εκλογή του τον κάλεσε κοντά του στην Κωνσταντινούπολη
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ως συνοδικό (1891), του πρόσφερε θέσεις ανώτερες (του πατριάρχη Αντιοχείας
και του μητροπολίτη Σραπεζούντας) και ότι ο Γερβάσιος τις αρνήθηκε, επειδή δεν
ήθελε να εγκαταλείψει το αγαπημένο του ποίμνιο και τη γενέτειρά του Αργυρούπολη1. Προηγουμένως πάντως, το 1889, ήταν ένας εκ των τριών υποψηφίων για την
κατάληψη της σημαντικότατης θέσης του μητροπολίτη Σραπεζούντος, μετά την
τοποθέτηση του Υιλάρετου (Σραπεζούντα 1888 - 1889) στη Μητρόπολη Καστορίας.
Οι άλλοι δύο ανθυποψήφιοί του ήταν, ο πρώην Βάρνης Γαβριήλ Ιατρουδάκης
και ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Λεύκης Λεόντιος. Σελικά η Ιερά ύνοδος συνελθούσα υπό τον οικουμενικό πατριάρχη Διονύσιο Ε΄ (1887 - 1891), τον από Νικαίας, εξέλεξε για τον μητροπολιτικό θρόνο της Σραπεζούντας τον Γαβριήλ (1889
- 1893)2.
Σο 1900, με απόφαση του οικουμενικού πατριάρχη Κωνσταντίνου Ε΄ (1897 1901) του από Εφέσου, προστέθηκε στη φήμη του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων
συνεχούς και γόνιμης ποιμαντορίας του στην ίδια Μητρόπολη και η φράση: «Τπέρτιμος και Έξαρχος παντός Ελενοπόντου».
Ο Ελενόποντος ήταν Επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διοικούμενος
από Κονσουλάριο (ύπατο). Εδαφικά καταλάμβανε το δυτικό τμήμα του Πόντου
μέχρι το Θερμώδοντα ποταμό (Σερμέ Σσάι), όπου σημαντικές πόλεις ήταν οι:
Αμάσεια, ινώπη, Ζήλα, Ευχάιτα, Ίβωρα, Άνδραπα (Νεοκλαυδιούπολη), Ζάλιχα
(Λεοντόπολη).
Ελεονόποντο ονόμασε την περιοχή – που ώς τότε λεγόταν Διόσποντος – ο
Μέγας Κωνσταντίνος προς τιμήν της μητέρας του Αγίας Ελένης3.
Κατά τον Ε΄ μ.Φ. αιώνα απονεμήθηκε ο τίτλος του εξάρχου σε αρχιερείς που
διοικούσαν σπουδαίες και μεγάλες Εκκλησιαστικές Επαρχίες, όπως οι αρχιεπίσκοποι και μετέπειτα πατριάρχες: Κων/πόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων αλλά και οι μητροπολίτες: Καισαρείας, Εφέσου, Ηρακλείας. ημειωτέον
ότι ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ονομαζόταν ήδη έξαρχος ως Βικάριος του
πάπα Ρώμης, από το τέλος του Δ΄ μέχρι και τις αρχές του Η΄ μ.Φ. αιώνα.

(συνεχίζεται)

Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης, Ξυνωρίς ήτοι βιογραφίαι των αοιδίμων και μεγίστων ευεργετών:
της επαρχίας Χαλδίας Γεωργίου Κ. Παπαδοπούλου Κυριακίδου και Γερβασίου Α. Σουμελίδου πρ.
μητρ. Χαλδίας και πραγματείαι περί του εν Αργυρουπόλει μεγαλουργού οίκου των Σαρασιτών, σελ.
144 – 145, εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000.
2
Φρύσανθος Υιλιπίδης, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Αρχείον Πόντου τόμ. 4ος - 5ος, σελ.
658, έκδοση Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 1933.
3
Φρύσανθος Υιλιπίδης, ό. π., σελ. 45 - 46.
1
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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)

Ο

ἱ κάτοικοι ἀνάλογα μέ τίς κομματικές τους ἐπιλογές εἴτε δυσφοροῦσαν
εἴτε ἐπικροτοῦσαν τίς δημόσιες προεκλογικές τοποθετήσεις τῶν
κληρικῶν καί ὁ Πολύκαρπος ἀναγκάσθηκε νά συστήσει στούς κληρικούς του, γιά νά μή γίνονται πρόξενοι διχασμοῦ τόῦ λαοῦ, νά ἀπέχουν ἀπό τίς
προεκλογικές δημόσιες τοποθετήσεις καί νά ἀσχολοῦνται μόνον μέ τά θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Σήν ἴδια ἐποχή καί συγκεκριμένα στίς 30 Ἀπριλίου 1933 ἔγιναν μέ λαμπρότητα τά ἐγκαί-νια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου στόν Ὲχῖνο, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθηκε
ἀπό τήν 9η Μεραρχία, στα ὁποῖα εἶχαν συρρεύσει και πλῆθος μουσουλμάνων
(Πομάκων) τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς γιά νά παρακολουθήσουν τά δρώμενα. Ἀλλά τόν
Ἰούνιο τόῦ ἴδίου ἔτους καταργήθηκε τό ὀρφανοτροφεῖο ἀρρένων, πού στεγαζόταν
στή μονή Σαξιαρχῶν, κάτι πού ἰδιαίτερα λύπησε τόν Πολύκαρπο, καί τά 105
ὀρφανά παιδιά μεταφέρθηκαν (τόν Ἰούλιο) στή Δράμα στό ἐκεῖ ὀρφανοτροφεῖο
παρά τίς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τοῦ μητροπολίτου Ξάνθης γιά παραμονή του
στήν ἕδρα του.
δῶ νά σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι ὅσο καιρό, δηλ. ἀπό τοῦ 1922 μέχρι το 1933
λειτουργοῦσε το ὀρφανοτροφεῖο ἀρρένων (ὅπως καί γιά τά κορίτσια) ὁ Πολύκαρπος εἶχε τήν ἀνύστακτη μέριμνα ὄχι μόνον τῆς διαμονῆς, διατροφῆς καί
ἐπαγγελματικῆς μορφώσεως καί καταρτίσεως τῶν ἀνηλίκων ὀρφανῶν, εἴτε σέ
εἰδικά ἐργαστήρια εἴτε σέ κοντά ἐπαγγελματοβιοτέχνες τῆς πόλεως ἀλλά καί ὅταν
αὐτά ἐνηλικιώνονταν φρόντιζε νά τούς βρεῖ ἀνάλογη ἐργασία μέσα στην πόλη,
ὥστε νά μποροῦν να ἐξασφαλίζουτν μόνοι τους πλέον τά πρός τό ζῆν μέχρι καί
τῆς διά γάμου ἀποκαταστάσεώς των.
Μέ τήν εἴσοδο τοῦ 1935 τά πολιτικά πάθη καί οἱ ἀντεγκλήσεις
ἀναζωπυρώθηκαν καί μάλιστα ὁδήγησαν τήν λλάδα σέ ἕνα νέο ὀλέθριο διχασμό
καί μιά ἐμφύλια σύρραξη. Δημιουργήθηκε στρατιωτικό κίνημα κατά τῆς κυβερνήσεως τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Παν. Σσαλδάρη καί ὑπέρ τόῦ λ. Βενιζέλου. τό κίνημα
αὐτό, πού ἐκδηλώθηκε ἔνοπλα τήν 1 Μαρτίου 1935, προσχώρησαν ὅλες οἱ στρατιωτικές δυνάμεις ἀνατολικά τοῦ τρυμόνος μέχρι τόν Ἕβρο, καθώς καί ὅλος ὁ
πληθυσμός, ὁ ὁποῖος στή μεγάλη του πλειονότητα, ὄντας προσφυγικός, ἦταν ὑπέρ
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τόῦ λ. Βενιζέλου, καί βάδιζαν πρός τή Θεσσαλονίκη. Οἱ ὑπέρτερες ὅμως κυβερνητικές δυνάμεις ἀντιπαρατάχθηκαν στή δυτική ὄχθη τοῦ τρυμόνος ἐνῶ οἱ
ἐπαναστατημένες στήν ἀνατολική. κεῖ ἔγιναν καί κάποιες μάχες, ὅπου νίκησαν οἱ
κυβερνητικές δυνάμεις καί οἱ κινηματίες ὑποχρεώθηκαν νά καταθέσουν τά ὅπλα
καί νά παραδοθοῦν στις 11 Μαρτίου 1935.
’αύτή τή διαμάχη, ἀναμφίβολα ὡς μή ὤφειλε, ἐμπλέχθηκε, ἑκών ἄκων, καί ὁ
μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, ὁ ὁποῖος, ὄντας ἐγνωσμένος φίλος τοῦ Βενιζέλου, κλήθηκε στό στρατόπεδο τῆς Ξάνθης καί ὥρκισε τούς κινηματίες, στίς 2
Μαρτίου 1935, ὅτι θά εἶναι πιστοί στήν ἀποστολή τους καί εὐλόγησε τά ὅπλα
αὐτῶν. Γιά τό λόγο αὐτό ὅταν ἀργότερα ἀναζητήθηκαν οἱ ὑπαίτιοι καί οἱ
ὑπεύθυνοι τῆς ἀνταρσίας, μεταξύ τῶν ἄλλων, κατηγορήθηκε καί ὁ Ξάνθης Πολύκαρπος γιά τή συμμετοχή του στό κίνημα τῆς 1ης Μαρτίου. ξ αἰτίας αὐτοῦ συνελήφθη καί κρατήθηκε σέ αὐστηρό κατ’ οἶκον περιορισμό (στό μητροπολιτικό
οἴκημα) καί δέν τοῦ ἐπιτράπηκε νά λάβει μέρος καί νά ἱερουργήσει οὔτε στίς
θρησκευτικές ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μ. βδομάδος οὐδέ καί τοῦ Πάσχα τοῦ
ἔτους ἐκείνου (28 Ἀπριλίου). Σαυτόχρονα ἡ Ἱ. ύνοδος ὥρισε τό μητροπολίτη
Μαρωνείας Ἄνθιμο ὡς τακτικό ἀνακριτή γιά νά διενεργήσει ἀνακρίσεις σέ βάρος
τοῦ Πολυκάρπου.
τήν πραγματικότητα ὅμως, ὅπως εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ἐπρόκειτο γιά λόγους πολιτικῆς ἀντεκδικήσεως, γιατί ὁ Πολύκαρπος, ὄντας καί ὁ ἴδιος πρόσφυγας,
ὄχι μόνον διέκειτο εὐμενῶς πρός τόν λ. Βενιζέλο ἀλλά, ὅπως προαναφέρθηκε,
καί τόν εἶχε φιλοξενήσει στό μητροπολιτικό οἴκημα, ὅπου μάλιστα εἶχε διανυκτερεύσει κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Ξάνθη τό 1929. Σελικά ἡ μέν προσωποκράτηση τοῦ Πολύκάρπου ἤρθη στίς 25 Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀλλ’ ἀνεμένετο καί τό
πόρισμα τῶν ἀνακρίσεως τοῦ Μαρωνείας Ἀνθίμου, τό ὁποῖον ἐπρόκειτο νά
κατατεθεῖ στίς 15 Ἰουλίου.
Υαίνεται δέ ὅτι τό ἐν λόγῳ ἀνακριτικό πόρισμα ἦταν ἐπιβαρυντικό γιά τόν
Πολύκαρπο καί γιά τό λόγο αὐτό πρίν ἤ ἀνακοινωθεῖ αὐτό ὁ Πολύκαρπος στις 10
Ἰουλίου ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ἀπό τό θρόνο τῆς Ξάνθης.
Σότε ὁ Πόντιος στήν καταγωγή καί τήν πατρίδα, φιλελεύθερος πολιτευτής Λεωνίδας Ἰασονίδης, γιά τόν ὁποῖον ἔγινε λόγος και προηγουμένως, πού εὑρίσκετο
φυλακισμένος μετά τό κίνημα τοῦ Μαρτίου τοῦ 1935 στίς φυλακές τοῦ Ὠρωποῦ
ἔγραψε στίς 12 Ἰουλίου 1935 «πρός τόν Μητροπολίτην Ξάνθης (πρώην Κοτυώρων)» τό ἑξῆς γράμμα.
(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)

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.1
ημαντική βοήθεια σε τρόφιμα έρχεται από την Αμάσεια, που στέλνει σιτάρι,
κριθάρι και καλαμπόκι, ενώ στην Αμισό οι έμποροι φέρονται απρόθυμοι να βοηθήσουν. Υυσικά στην περίοδο αυτή της ξηρασίας η τιμή του ψωμιού στην Αργυρούπολη διπλασιάζεται.
τις 9 Ιουλίου 1911, διαβάζουμε στο Υάρο της Ανατολής ότι «εις το κάτω
μέρος των Φαιριάνων ως εκ της ανομβρίας κατεστράφησαν ολοσχερώς πάντα τα
γεννήματα και ως εκ τούτου προμηνύεται εις τα μέρη εκείνα φοβερά σιτοδεία».2.
Ευτυχώς τον επόμενο μήνα, η τιμή του ψωμιού πέφτει στους 50 παράδες, αφού
παραλήφθηκαν άλευρα από τη Θεοδοσιούπολη.3
Σο 1919 στη Φαβίανα η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στα χωριά της επαρχίας, αφού οι Σούρκοι που επέστρεψαν μετά την αποχώρηση των Ρώσων «έπεσαν σαν τα κοράκια στα αμπάρια και στα κελάρια των Ποντίων και τα ρήμαξαν».
Δεν τους άφησαν ούτε την αναγκαία ποσότητα σπόρων. Αλλά και οι τζανταρμάδες
και οι τσέτες σφάξανε τα ζώα των χωρικών, αρπάξανε τα σιτάρια, τους καταλήστεψαν, σκοτώσανε, ρημάξανε, εξόρισαν... 4
Υυσικό επακόλουθο αυτών των γεγονότων σε συνδυασμό με την αύξηση των
τιμών των αγαθών αυτών, ήταν η εμφάνιση έλλειψης σιτηρών και φυσικά πείνας.
Ευτυχώς η πείνα που έπληξε την Αργυρούπολη αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους
Σραπεζούντιους που μέσα σε μία εβδομάδα συγκέντρωσαν 50 σακιά αλεύρι, 6000

Alpaslan Demir, Esat Aktaş, ό π. σελ. 40
Κάνις, "Σιτοδεία", Φάρος της Ανατολής, τεύχος 228, 9 Ιουλίου 1911, σελ. 3.
3 Κάνις, "Τιμή άρτου", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 236, 5 Αυγούστου 1911, σελ. 3.
4 ΚΔ, "Η σιτοδεία και η ακρίβεια στην Αργυρούπολη", Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 3, Μάρτιος –
Απρίλιος 1982, σελ 52.
1
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καρβέλια ψωμί και 8 σακιά ρύζι, τρόφιμα αρκετά για την άμεση ανακούφιση των
Αργυρουπολιτών.1
ε ορισμένα χωριά όμως η κατάσταση ήταν απελπιστική. Οι κοινότητες Φαβίανας, ίδης και Κορκοτά που μαστίζονται από την πείνα, απευθυνόμενοι στο Μητροπολίτη Σραπεζούντος Φρύσανθο ζητούν βοήθεια, ώστε ο απεσταλμένος τους
Ιωάννης Παπαδόπουλος να διευκολυνθεί να πάει στη Ρωσία και να τους προμηθεύσει με τρόφιμα, «διότι αποθάνομεν σχεδόν της πείνης». 2
Επίσης παραθέτουν στοιχεία για τα θύματα της πείνας αναφέροντας ότι στη
Φαβίαννα πέθαναν 30 - 35 άτομα, στο Κορκοτά 15 - 20 και στη ίδη 20 - 25.
σοι απέμειναν τρέφονταν με αλατισμένα χόρτα και λίγα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και συνεχίζουν «η αφόρητος αυτή πείνα μας κατέστησε ισχνούς, κάτισχνους,
ώστε μόνο κατά το σχήμα σκελετοί εμείναμε και όχι άνθρωποι».3
Σέλος σε άρθρο της με τίτλο «Ελεημοσύνη επικαίρως και ευσκόπως γενομένη» η
εφημερίδα της Σραπεζούντας Εθνική Δράσις, το 1921, αναφέρεται στην φιλανθρωπία των Σραπεζουντίων να συγκεντρώσουν τρόφιμα (αλεύρι και ρύζι) για τους
φτωχούς Αργυρουπολίτες που μαστίζονται από έλλειψη σιτηρών και ακρίβεια.

Επιδημίες
Η πείνα, η φτώχια και οι φυσικές καταστροφές όπως ήταν φυσικό ήταν το καλύτερο υπόβαθρο για την ανάπτυξη επιδημιών, που με τη σειρά τους συνέβαλαν
στη φυγή του πληθυσμού από τις εστίες του.
την εφημερίδα Εύξεινος Πόντος δίνονται οδηγίες αποφυγής της εξάπλωσης
της ευλογιάς η οποία «βαθμηδόν επαυξάνει». Οι γιατροί της Σραπεζούντας συνιστούν τον εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε να περιοριστεί η επιδημία.4. Σην ίδια
εποχή λόγω κακοκαιρίας και κρύου εμφανίζονται κρούσματα σκαρλίνας (οστρακιάς) και προειδοποιούνται οι κάτοικοι να προφυλαχθούν.5 τις περιοχές που συνέβησαν οι πλυμμήρες και σχηματιστήκαν έλη παρουσιάζονται κρούσματα ελονοσίας και τύφου, το χειρότερο όμως είναι ότι παρουσιάζονται κρούσματα χολέρας
(γουρζουλάς).
(συνεχίζεται)

ΚΔ, ό. π. σελ. 52
Καλλές Αριστείδης, «Η πείνα στη Φαβιάννα», Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 5, Ιούλ. – Αύγ.
1982, σελ. 63.
3 υλλογή Πόλυ Φάϊτα, «Η πείνα στα χωριά της Φαλδίας μετά την αποχώρηση των
Ρώσων και οι αρπαγές των Σούρκων», Ποντιακή Ηχώ, τεύχος 2, σελ. 19.
4 «Εσωτερικά», Εύξεινος Πόντος, τεύχος 38, 14 Υεβρουαρίου 1881, σελ. 600.
5 ιναρόπουλος Σρ. Ι., «Κανονισμός της εν Σραπεζούντι Ελληνικής κοινότητος», Εύξεινος
Πόντος, τεύχος 26, σελ. 412.
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Σα εγκλήματα των Σούρκων
κατά του Ποντιακού Ελληνισμού(1914 - 1923)
Ένα αφήγημα - ντοκουμέντο
Γράφει ο Γεωργιάδης Πολύκαρπος1

Κ

ατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλά άρθρα, ιστορικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις, έρευνες κ.λπ. στο περιοδικό Ποντιακή Εστία για τα
εγκλήματα των Σούρκων κατά του Ποντιακού Ελληνισμού. Σα δημοσιεύματα αυτά προέρχονται, είτε από εξέχοντα πρόσωπα του Ποντιακού χώρου,
είτε από απλά μέλη της Παναγίας ουμελά, είτε και από τον ευρύτερο Ποντιακό
χώρο. τις δημοσιεύσεις αυτές περιγράφονται γεγονότα και βιώματα από ανθρώπους που τα έζησαν, ή από άτομα που τα άκουσαν από τους οικείους τους, είτε
από ειδικούς ερευνητές, που πραγματοποίησαν έρευνες σε διάφορα αρχεία. λες
αυτές οι δημοσιεύσεις μιλούν για μύρια όσα δεινά και διώξεις που προκάλεσαν οι
Σούρκοι κατά του Ποντιακού Ελληνισμού την περίοδο 1914 - 1923. Πίσω από
τον αφανισμό των 353.000 θυμάτων των Ελλήνων του Πόντου κρύβονται αμέτρητες θηριωδίες και βασανιστήρια που διέπραξαν οι Σούρκοι εναντίον ενός ολόκληρου λαού.
μως όσα κι αν γράφτηκαν, όσα κι αν γραφτούν στο μέλλον, θα μένει χώρος
να γραφτούν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα... Γιατί οι βαρβαρότητες ήσαν τόσο πολλές,
τόσο φρικτές, που ο κατάλογος θα μένει πάντα ατελείωτος. Γι’ αυτό κι εγώ θέλω
να προσθέσω κάποια στοιχεία από αυτά που έζησε η μάνα μου.
Ένα από τα θύματα, που περιγράφονται παραπάνω, υπήρξε και η μάνα μου
Ησαΐα (αΐα) Γεωργιάδου το γένος Αβραμίδου. Μέχρι το τέλος της ζωής της
(1993) η αΐα δε σταματούσε να μιλά για όσα υπέφερε στην Σουρκία. Έζησε ως
τα μύχια της ψυχής της τα δεινά και τα εξοντωτικά βασανιστήρια των διώξεων από
τους Σούρκους.
Παρακάτω θα αφήσω να μιλήσουν κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο μου
«Μνήμη στις Ρίζες», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της, και που εκδόθηκε το
1996. Αντίτυπο του βιβλίου αυτού παραδόθηκε στο ωματείο Παναγία ουμελά
την 10 – 12 - 1996.
Η αΐα γεννήθηκε το 1898 στο χωριό Γουζούλ Σσουχούρ της περιοχής Αρτούχ - Σσάμπασι, 30 χιλιόμετρα νοτίως των Κοτυώρων. Σα παιδικά της χρόνια τα
έζησε αμέριμνη, χωρίς σκοτούρες και βάσανα. Η ξένοιαστη ζωή της τελείωσε τις
παραμονές των Φριστουγέννων του 1916, με τις εξορίες. ’ ένα γκρουπ εξόριστων,
την παραμονή των Φριστουγέννων, εντάχθηκε η εξαμελής οικογένειά της και ακο1

υνταξιούχος δάσκαλος
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λουθώντας την πορεία Αρτούχ – Μερκέζ – Μεσουντιέ - Νικσάρ (Νεοκαισάρεια) Σοκάτη, έφτασε στο χωριό αλτούχ, 6 - 7 χιλιόμετρα από την Σοκάτη. Η πορεία
κράτησε είκοσι ημέρες. Κατέλυσαν στο σχολείο του χωριού. Σο σχολείο αυτό
έγινε ο τάφος των περισσοτέρων αυτών υπάρξεων. Σο αφόρητο κρύο του χειμώνα,
οι κακουχίες, η ανέχεια και προπαντός ο τύφος και η δυσεντερία, θέριζαν καθημερινά τους άμοιρους και δυστυχισμένους εξόριστους. Σους έθαβαν άκλαυτους και
ασαβάνωτους, τις περισσότερες φορές
χωρίς παπά. Σις τελευταίες στιγμές της
ζωής τους δεν έβρισκαν αγαπημένο
πρόσωπο να τους δώσει ένα ποτήρι νερό ή να τους πει ένα γλυκό λόγο παρηγοριάς. Ποιος θα τα έκανε όλα αυτά;
Ήσαν όλοι κατάκοιτοι και ετοιμοθάνατοι. Κανένα προσφιλές πρόσωπο δεν
μπορούσε να τους προσφέρει το γλυκό
χάδι του παντοτινού αποχωρισμού ή να
τους κλείσει τα μάτια, λέγοντας το
στερνό αντίο. Εκεί, στον καταραμένο
αυτό τόπο της εξορίας, ο καθένας πάλευε μεταξύ ζωής και θανάτου.
Από την κόλαση αυτή, η αΐα βγήκε
ζωντανή και με την μικρότερη αδελφή
αΐα Αβραμίδου - Γεωργιάδου
της Κλωνάρα, καθώς και με τις εναπομείνασες 300 - 400 ψυχές από τους 2.000 περίπου άλλους εξόριστους της περιοχής
της. Μετά από 3 μήνες ξαναγύρισαν στο χωριό τους. το αλτούχ η αΐα άφησε
νεκρούς τη μάνα της - τον πατέρα της τον κρέμασαν οι Σούρκοι σαν φυγόστρατο
δύο μήνες νωρίτερα στη Νεοκαισάρεια - τη μεγάλη της αδελφή με την τετράχρονη κορούλα της και τον αδελφό της. Μόλις γύρισαν στο χωριό η Αστυνομία τους
συγκέντρωσε και τους ξανάστειλε πίσω στην εξορία, η οποία δεν είχε τελειώσει
ακόμη.
τη νέα φάση της εξορίας της η αΐα δραπέτευσε από το γκρουπ, έχασε όμως
την αδελφή της και εντελώς μόνη πια, άρχισε να ζητιανεύει. Σην περιμάζεψε μια
ελληνική οικογένεια. Κοντά στην οικογένεια αυτή, στο χωριό Παγτάτ, έμεινε 10
μήνες. το διάστημα αυτό έληξε ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος, οπότε γύρισε στο
χωριό της. Μόνη πια, την προστάτευε ένας θείος της. Σο 1920 παντρεύτηκε έναν
δάσκαλο, με τον οποίο έζησε μικρό χρονικό διάστημα και με τον οποίο το 1921
απέκτησε μια κόρη, την Μόρφη.
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Σην εποχή αυτή τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή για την Ελλάδα και τον
Μικρασιατικό Ελληνισμό. Σον άνδρα της τον πήραν οι Σούρκοι και τον έστειλαν
στα Αμελέ Σαμπουρού, όπου χάθηκαν τα ίχνη του. Μετά από λίγους μήνες άρχισε
η νέα μεγάλη και τελευταία εξορία. ε ένα από τα γκρουπ της νέας εξορίας προς
Ντιαρμπεκίρ και Φαλέπι βρέθηκε να πορεύεται η αΐα, φορτωμένη την τριών
μηνών κορούλα της και κρατώντας ένα μπογαλάκι στο χέρι. Βάδιζε, βάδιζε,
βάδιζε... τα αυτιά της συνεχώς αντηχούσαν οι λέξεις: «Γιουρουνούζ!
Γιουρουνούζ, γκιαούρ ολάν», «Προχωράτε! Προχωράτε, παλιοέλληνες».
τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα η ψυχούλα του μωρού της αΐας πέταξε στους
ουρανούς. Ήταν τόσο μικρό για να αντέξει τόσο μεγάλες ταλαιπωρίες. Η δύστυχη
μάνα ούτε που κατάλαβε ότι κουβαλούσε στην πλάτη της το κουφάρι του
πεθαμένου μωρού της. Κι όταν το κατάλαβε, ούτε βαρυγκώμησε, ούτε έκλαψε πού να βρει άλλα δάκρυα; Σο έθαψαν πρόχειρα και συνέχισαν τη μαρτυρική
πορεία.
Έτσι η αΐα, ξεριζωμένη από τις προγονικές της εστίες, όπως και εκατοντάδες
χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες της, που για τρεις χιλιετίες αποτελούσαν τον
Ελληνισμό του Πόντου, άφησε τους τόπους που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ίσως να
ένιωθε χαρούμενη για τη σωτηρία της από τα γαμψά νύχια ενός βαρβάρου και
αιμοσταγούς θηρίου, που συμπυκνώνεται στη λέξη «Σούρκος», αλλά και
αφάνταστα πικραμένη και θλιμμένη για το χαμό τόσων προσφιλών προσώπων.
Πορευόταν προς το Ντιαρμπεκίρ και Φαλέπι με αρκετούς συγχωριανούς της, υπό
την προστασία του θείου της.
Από το Φαλέπι οι ξεριζωμένοι μεταφέρθηκαν με την προστασία των
Οργανώσεων του Ερυθρού ταυρού και των Αμερικανών στη Βυρηττό, από όπου
το φθινόπωρο του 1922 έφτασαν στον Πειραιά και στη συνέχεια στη ταυρούπολη
Θεσσαλονίκης. Εκεί η αΐα γνώρισε τον Λάζαρο Γεωργιάδη — πρόσφυγα από το
Γούζερε Κερασούντας, πατέρα του γράφοντος, με τον οποίο παντρεύτηκε το
1924. Εγκαταστάθηκαν στην Βασιλίτσα (νυν Ποντοηράκλεια) του Νομού Κιλκίς
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
Η αΐα πέθανε το 1993 σε ηλικία 95 ετών, μιλώντας ως το τέλος της ζωής της
για τα βάσανα, που έζησε μέχρι τον ερχομό της στην Ελλάδα. Επίσης μιλούσε
συνεχώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της
εγκατάστασης της στη νέα της πατρίδα, για να μπορέσει να επιβιώσει.
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Σο αφήγημα του παππού μου
Σου Κωνσταντίνου Ιωαννίδη1

Μ

ια μέρα ήρθαν δυο χωροφύλακες και μου είπαν ότι με ζητούσαν στρατιώτη, να ετοιμαστώ. Βρήκανε και άλλους στρατεύσιμους από το χωριό μου και το πρωί ξεκινήσαμε για την αμψούντα. Εκεί θα καταταγόμασταν. τα μισά του δρόμου βράδιασε και πήγαμε σε ένα πανδοχείο. Οι χωροφύλακες κοιμόνταν κοντά στην πόρτα. Μόλις κοιμήθηκαν εγώ έριξα το σακίδιο
μου έξω από το παράθυρο και πήγα να το σκάσω από την πόρτα. Ο χωροφύλακας
ξύπνησε και με ρώτησε που πηγαίνω.
- Πάω προς νερού μου, του είπα.
Αλλά εγώ πήρα το σακίδιο μου από εκεί που το πέταξα και έφυγα για το χωριό. λη τη νύχτα περπάτησα. ταν ξημέρωσε
έμεινα σε ένα χωριό που
ήταν κοντά στο χωριό
μου. ταν νύχτωσε, πάλι
ξεκίνησα και νύχτα έφτασα στο χωριό μου. Πήγα
σπίτι, είδα τους δικούς
μου και πριν ξημερώσει,
έφυγα για το χωριό του
πεθερού μου. Δεν ήθελα
να με δουν οι χωριανοί,
για να νομίζουν ότι είμαι
χαμένος και αν με αναζητούσε η αστυνομία να
Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος με τη σύζυγό του Ελισάβετ
πουν ότι δεν ήρθα στο
και την κόρη τους οφία
χωριό. ε διαφορετική
περίπτωση οι τζανταρμάδες θα πήγαιναν στο πατρικό μου και θα βασάνιζαν τους
γονείς μου. Πήγα στου πεθερού μου. Εκεί δούλευα. Σις νύχτες, μερικές φορές,
πήγαινα σπίτι. Έτσι πέρασε ένας χρόνος. Οι στρατοχωροφύλακες με αναζητούσαν
στο χωριό μα δεν με έβρισκαν. Αλλά κάποια φορά με «τράκαραν» στο δρόμο. Με

1

Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης είναι τακτικός αναγνώστης της «Ποντιακής Εστίας». Σο κείμενο που δημοσιεύουμε αποτελεί απόσπασμα από τις αφηγήσεις του παππού του, από τη
μεριά της μητέρας του, του Ιωάννη Παπαδόπουλου.
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πιάσανε, με πήγαν και με παράδωσαν στο στρατώνα. Σην άλλη μέρα ξαναδραπέτευσα. Πάλι με συνέλαβαν και ενώ με ξαναπήγαιναν στον στρατώνα, τους ξέφυγα
στον δρόμο για τρίτη φορά. Όστερα από ένα χρόνο πάλι πιάστηκα μα πάλι έφυγα
για τέταρτη φορά. Πήγα στο χωριό. Έμεινα μια εβδομάδα και ένα πρωί σηκώθη-

Ο ορθόδοξος ναός της Αγίας Σριάδος αμψούντας και δίπλα του το ελληνικό
σχολείο σε φωτοκάρτα των αρχών του περασμένου αιώνα

κα και έφυγα για το χωριό του πεθερού μου πάλι, αλλά έξω από το χωριό αντάμωσα τους χωροφύλακες. Με πήραν και με πήγαιναν σε ένα άλλο χωριό. Έξω από το
χωριό συναντήσαμε έναν συμπατριώτη, φυγόστρατος και αυτός, ο Μιχαήλ.
-Πού πας, τον ρώτησαν.
-Είχα αναρρωτική άδεια και πριν λήξει πάω να καταταγώ, απάντησε αυτός.
Υυσικά ψέματα έλεγε. Επειδή τελείωναν οι μέρες της άδειάς του, έφευγε σε
άλλο χωριό, προσπαθώντας να αποφύγει τη στράτευση, μα για κακή του τύχη «έπεσε» πάνω στους τζανταρμάδες. Σον συνέλαβαν και αυτόν και τον πήραν μαζί
μας. τη συνέχεια περάσαμε από ένα τουρκικό χωριό όπου συνέλαβαν και έναν
τούρκο λιποτάκτη. Μας πήραν τους τρεις και μας πήγαν στη αμψούντα. Αυτή τη
φορά δεν μπόρεσα να φύγω. Μας κλείδωσαν σε μια αχυρώνα και στην πόρτα βάλανε σκοπό. Η αχυρώνα είχε χαραμάδες και έβλεπα έξω. Είδα να περνάει ένας
λοχίας, τον οποίο γνώριζα από πολίτης. Ερχόταν στο χωριό μας ως εφοριακός και
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έμενε σε εμάς. Σον φώναξα. Σσαούς - Μεμέτ τον έλεγαν1. ταν άκουσε, ήρθε και
άνοιξε την πόρτα. Ήρθε κοντά μου, μιλήσαμε. Πήγε, με ζήτησε από τον αξιωματικό και ήρθε. Με πήρε, με πήγε σπίτι του. Με ρώτησε πως με πιάσανε. Σου είπα
τα καθέκαστα και το ότι λιποτάκτησα και με συνέλαβαν για τέταρτη φορά.
-Αα, είπε αφού είσαι φυγάς για τέταρτη φορά, θα σε κρεμάσουν. Κάτι πρέπει να
κάνω για να σε δικαιολογήσω.
Έμεινα σπίτι του δυο μέρες. Σου έκοβα καπνό για τσιγάρα. Πήγε, έγραψε ένα
έγγραφο που έλεγε ότι είχε τελειώσει το χαρτζιλίκι μου και πήγα στο χωριό, ότι
πήρα χρήματα και ότι δήθεν ερχόμουν να καταταγώ και με πιάσανε στον δρόμο.
Σο χαρτί αυτό το έδωσε στους χωροφύλακες που με έπιασαν και εκείνοι το παρέδωσαν στο στρατοδικείο. Σην επομένη μας προσήγαγαν και εμάς. Σρεις αξιωματικοί ήταν οι στρατοδίκες. Σους χαιρετίσαμε και σταθήκαμε «κλαρίνο» στη σειρά.
Πήρε ο αξιωματικός το χαρτί που έκανε ο γνωστός μου λοχίας στο χέρι, το διάβασε προσεχτικά και με βλοσυρό ύφος με ρώτησε.
-Αλήθεια είναι αυτά που γράφει ο Μεμέτ - Σσαούς;
-Ναι, του απάντησα με σταθερή φωνή που απέπνεε σιγουριά.
Κούνησε το κεφάλι και μου είπε.
-Είμαι βέβαιος πως δεν είναι αλήθεια, αλλά τι να κάνω. Δεν μπορώ να αρνηθώ την
έγγραφη μαρτυρία ενός τούρκου αξιωματικού.
τον Μιχαήλ είπε.
-Εσύ γιατί έφυγες;
Εκείνος έβγαλε την αναρρωτική του άδεια και του την έδωσε. Ση διάβασε προσεχτικά και αφού είδε ότι απόμεναν ακόμα μέρες άδειας, του είπε.
-Μπράβο παιδί μου, είπε. Είσαι πράγματι πατριώτης.
Όστερα ρώτησε τον τούρκο, τον Αλή.
-Γιατί έφυγες, του είπε.
Ο Αλής δεν είχε καμιά δικαιολογία, δεν μίλησε. Σότε είπε στον Αλή.
-Αυτός ο Μιχαήλ τη μάνα σου να …….., τη γυναίκα σου να ……... Αυτός υπηρετάει την πατρίδα και εσύ γιατί έφυγες; Άμα θα έρθει ο Ρώσος και κακοποιήσει την
οικογένειά σου, τι θα κάνεις;
Έκανε νόημα. Ήρθαν δύο στρατιώτες, τον πλάγιασαν κάτω και άρχισαν να τον
χτυπάνε στα πέλματά του. Έσκασαν, μάτωσαν. Φαλούσε τον κόσμο από τις κραυγές του πόνου ο Αλής. ε κακή κατάσταση τον πήραν. Εμείς από τον φόβο μας
χλομιάσαμε. Δεν θα αργήσει και η δική μας σειρά, σκεφτήκαμε. Ψστόσο διάταξε
να μας πάνε στην μονάδα μας. Σο βράδυ φτάσαμε στο στρατώνα αλλά το ίδιο

1

τσαβούς ή τσαούς=λοχίας
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βράδυ δραπέτευσα και πάλι με τον Μιχαήλ. Πήγα στο χωριό, πήρα όπλο και βγήκα στο βουνό αντάρτης.
Μια μέρα πιαστήκαμε σε μάχη με τους Σούρκους ενός μεγάλου χωριού. Εκεί
σκοτώθηκε ο αδερφός μου. ταν νύχτωσε αποσυρθήκαμε. Σην άλλη μέρα πάλι
επιτεθήκαμε στο τουρκοχώρι. Ήμασταν κάπου τριάντα αντάρτες. Οι τούρκοι ταμπουρώθηκαν πίσω από πέτρες και δεν έφευγαν. Οι γραμμές μας είχαν πλησιάσει
πάρα πολύ. Βρισκόμασταν κάπου πενήντα μέτρα από τους εχθρούς. Εκεί που πολεμούσαμε, ένας Σούρκος φώναξε.
-Κιαούρ, (άπιστε) χθες έφαγα τον
αδερφό σου, σήμερα θα φάω εσένα.
Σότε εγώ έγινα σαν τρελός. ηκώθηκα όρθιος και άρχισα να τρέχω κατά
πάνω τους. Οι Σούρκοι τα έχασαν
και το έβαλαν στα πόδια. που φύγει
φύγει. Σους κυνηγούσα, πυροβολώντας σα μανιακός. Από πίσω οι δικοί
μου με φώναζαν
-Σι κάνεις, είσαι τρελός; Καλύψου
γρήγορα!
Αλλά εγώ έτρεχα ξοπίσω τους. Σότε
από το χωριό άλλοι Σούρκοι άρχισαν
να πυροβολούν. Μόνο τότε ήρθα στα
συγκαλά μου και καλύφτηκα πίσω
από ένα βράχο. Μετά από αυτή την
Σελίκαλης με τα ζίπκας και το όπλον
οπισθοχώρηση οι κάτοικοι του χωριού σήκωσαν λευκή σημαία και ζήτησαν με τον μουχτάρη τους (πρόεδρος του
χωριού) να συνθηκολογήσουμε. τη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στον μουχτάρη
και στον καπετάνιο μας μάς πρότειναν να μας δώσουν αυτά που θέλαμε «για να
μην σκοτωνόμαστε», είπαν.
Σην άλλη μέρα ήρθαν καμιά δεκαριά Σούρκοι μαζί με τον μουχτάρη τους. Ανάμεσά τους και αυτός που την προηγούμενη μου είπε ότι «έφαγε τον αδερφό μου».
Μου ζήτησε συγγνώμη, λέγοντάς μου.
-Εγώ δεν σκότωσα τον αδερφό σου. ,τι είπα, σε βρασμό ψυχής το είπα. Αν σκότωνα τον αδερφό σου, θα με «έπιαναν» οι σφαίρες που μου έριξες, είπε και μου
έδειξε το φέσι. Ήταν όλο τρύπες από τις σφαίρες που του είχα ρίξει, αλλά όλες
έφυγαν ψηλά και του τρύπησαν το φέσι στην κορυφή. Κάναμε συνθήκη και μας
έδιναν τρόφιμα. Φτυπούσαμε σε άλλα χωριά, στο χωριό αυτό δεν ξαναχτυπήσαμε,
αφού όταν είχαμε από κάτι ανάγκη μας το έδιναν.
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Ο συμπατριώτης μας στη Μελβούρνη πύρος Κοροσίδης
Σιμήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση
Σου τάθη Σαξίδη



το πλαίσιο των διακρίσεων που απονέμονται σε πολίτες, με την ευκαιρία
των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ, η κυβέρνηση της Αυστραλίας
τίμησε, μεταξύ άλλων, και τον συμπατριώτη μας κ. πύρο Κοροσίδη με
το μετάλλιο Medal in the General Division
of the Order of Australia (OAM).
Ο πύρος Κοροσίδης, από τη Μελβούρνη, ο οποίος είναι σήμερα 89 ετών και
εξακολουθεί να υπηρετεί εθελοντικά την
ομογένεια της Αυστραλίας μέσω διαφόρων
φορέων της εδώ και εξήντα χρόνια. Οι άνθρωποι του περιοδικού μας, ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο κ. Παναγιώτης Καΐσίδης και ο γράφων τον γνώρισαν από κοντά
στις επισκέψεις τους κατά καιρούς στην Αυστραλία. Υιλοξενήθηκαν στο φιλόξενο σπίτι
του και γεύτηκαν τα εξαίρετα ποντιακά φαγητά και εδέσματα της εκλεκτής συζύγου
του της κας Βέρας. Σο εκλεκτό ανδρόγυνο
απόκτησε τρία παιδιά, εννιά εγγόνια και μια
δωδεκάχρονη, ήδη, δισεγγονή.
Δεν αποτελεί για εμάς που τον γνωρίζουμε έκπληξη το ότι ο κ. Κοροσίδης είναι Η κυβερνήτης της Βικτώριας, Linda
μεταξύ αυτών οι οποίοι τιμήθηκαν με την
Dessau, απονέμει την διάκριση
ΟΑΜ στο πύρο Κοροσίδη
ευκαιρία των γενεθλίων της βασίλισσας. Για
την διάκριση του ΟΑΜ που του απονεμήθηκε, αλλά και για την παροικιακή του
δράση γενικότερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του για να τον συγχαρούμε, μας είπε:
«Γεννήθηκα στην Ελλάδα στις 22 Οκτωβρίου του 1928 και μετανάστευσα στην
Αυστραλία το 1954. Σο 1956 με μία ομάδα ατόμων ποντιακής καταγωγής ιδρύσαμε την Υιλανθρωπική Αδελφότητα «Παναγία ουμελά» με στόχο την ηθική
στήριξη και οικονομική βοήθεια σε διάφορα ευαγή, φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά
και σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Τπηρέτησα την Αδελφότητα «Παναγία ουμελά» ως γραμματέας και ως πρόεδρος.
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Σο 1959, με δική μου πρωτοβουλία, ιδρύσαμε τον Υιλανθρωπικό ύλλογο
Νομού Πέλλης «Ο Υίλιππος», τον οποίο και υπηρέτησα ως πρόεδρος για μία
τετραετία. Σο 1961 όλα τα Μακεδονικά ωματεία της Αυστραλίας ιδρύσαμε τον
Εθνικό Παμμακεδονικό Οργανισμό. Σο 1971 συμμετείχα στην ίδρυση της Παμμακεδονικής Ένωσης Αυστραλίας από όλους τους μακεδονικούς συλλόγους της
Αυστραλίας με έδρα τη Μελβούρνη. Σο 1973, στο 2ο υνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης Αυστραλίας, εκλέχτηκα ύπατος γραμματέας με θητεία δύο χρόνων,
ενώ το 1975, στο 3ο υνέδριο της της Παμμακεδονικής Ένωσης Αυστραλίας που
πραγματοποιήθηκε στο ίδνεϋ, εκλέχτηκα ύπατος πρόεδρός της για δύο χρόνια,
μέχρι το 1977, θέση την οποία υπηρέτησα και πάλι από το 1979 έως το 1982».
Ο κ. πύρος Κοροσίδης έχει τιμηθεί με απονομές τιμητικών διακρίσεων για
την μακρόχρονη προσφορά του από την Παμμακεδονική Ένωσης Αυστραλίας
καθώς και από διάφορους φορείς, ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία και κρατικές
υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Ελλάδας. υμμετείχε σε διάφορους ραδιοεράνους για τους πυροπαθείς της Βικτώριας, για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλονίκης και της Καλαμάτας, καθώς και για τους πυροπαθείς της Ολυμπίας.
Είναι μέλος της AHEPA (Australian Educational Progressive Association)
Βικτώριας πάνω από είκοσι χρόνια, υπηρετώντας τον εν λόγω οργανισμό ως πρόεδρος του τμήματος «Αριστοτέλης» για δύο χρόνια και ως πρόεδρος του State
Lodge AHEPA of Melbourne & Victoria. Τπηρέτησε το Ελληνικό Πράρτημα
του Ερυθρού ταυρού για πάνω από είκοσι χρόνια και ως πρόεδρός του επί μια
τριετία. Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος της υντονιστικής Επιτροπής Ποντιακών
ωματείων για τις εκδηλώσεις της Γενοκτονίας στη Μελβούρνη επί έξι χρόνια και
πρόεδρος της Ποντιακής Κοινότητας Μελβούρνης Βικτώριας.
πως μας δήλωσε ο κ. πύρος Κοροσίδης, ο πολύχρονος αγώνας του στους
κόλπους της ομογένειας και η συμμετοχή του στα κοινά δεν θα σταματήσει και θα
συνεχίζεται όσο θα τον «κρατούν τα πόδια του».
Να σημειώσουμε πως οι περισσότεροι Έλληνες ποντιακής καταγωγής που ήρθαν στην Αυστραλία, στα χρόνια της μαζικής μετανάστευσης, εγκαταστάθηκαν
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. την πολιτεία της Βικτώριας σήμερα ζουν περίπου 35.000 Πόντιοι. Ο κύριος όγκος αυτών είναι εγκατεστημένος
στην πρωτεύουσα της Πολιτείας δηλαδή στη Μελβούρνη και είναι οργανωμένοι σε
συλλόγους. Κυριότεροι από αυτούς είναι: η Ένωση Ποντίων «Παναγία ουμελά»,
η Κεντρική Ένωση Ποντίων «Ποντιακή Εστία», η Ένωση Ποντίων «Παναγία
ουμελά» Γουίτλισι, η Παμποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, η
Ποντιακή Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, ο σύλλογος Ποντίων Μελβούρνης «Ο Εύξεινος Πόντος».
204

Ποντιακή Εστία

Ποντιακή Ποίηση
Σο Παραμύθιν1
Σου Ηλία Σσιρκινίδη

’ σα πάλαια και τ’ άργυρα τα χρόνα και ’ς σ’ Αθήνας,
εζήν’νεν είνας άρχοντας καλός και τιμημένος.
Είχεν λόγον και νούνιγμαν καλοσυνορθαγμένα,
ιδέαν πρωτολάλετον και ýης φανερωσίαν.
Έναν βραδήν καλόν βραδήν ’ς σ’ αρχοντακόν τραπέζιν,
απάν’ ’ς σην διασκέδασην ατά τα λόγια είπεν:
Επήγα πέραν θάλασσας εδέβα πέραν τόπους,

έφθασα και με το καλόν ’ς σ’ έναν ηλφωταγμένον
άλλο ντο ’κ’ είδα ’ς σην ζωή μ’ έμορφον πολιτείαν.
Έρθεν εκεί, ’ς σην απαντή μ’, ο πρώτον τη καθέδρας.
Έρθεν και – ν - εγκαλιάστε με αδελφακά και είπεν:
«Έλλενος έρθεν!
Ανέλπιστον φως και χαρά τ’ οσημερ’νόν ήμερα!
Να στρώνετεν έναν τραπέζ’ ντο ’κ’ είδεν οικουμένη
και το χρυσόξανθον κρασίν να φέρ’νε τ’ ευλοημένον.
Και τραγωδάνος λαλετός τον κόσμον και μαγεύει
κι ασ’ όλεν το καλύτερον να λέει την τραγωδίαν.
Ο ξένον, ο καλόξενον και - ν ασ’ σ’ Αθήνας έρ’ται
κι ασ’ σα παιδότας εγνωρίζ’ τη νου και τη καρδίας,
ντο έν’ τραγώδιν χάρεμαν, απόκοσμον λαλίαν.

Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Σσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη,
σελ. 76. Σα καλλιγραφικά γράμματα αποτελούν έργο του Υώτη Κόντογλου και κοσμούν
την πρώτη έκδοση (1944) της ποιητικής συλλογής του Ηλ. Σσιρκινίδη «Ο Σραβωδάνον».

1
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Να φέρ’νε και τ’ ατίμετα τα πέτρας τα πιρλάντα,
τοπάζιν και -ν - αμέθυστον και τα μαργαριτάρα,
και το ζαφείριν τ’ ακριβόν και τ’ απαροθυμίας.
Ανάμεσα κ’ έναν τρανόν διαμάντιν ευρισκάται,
ονοματίζ’ ατο κ’ εγώ - καρδίας καλωσύνια’ς σον ξένον θα χαρίζ’ άτο. Εμέν να εθυμάται!»
Επήγα πέραν θάλασσας εδέβα πέραν τόπους,
’ς σα ξένα και τ’ αλλόξενα πολλά είδαν τ’ ομμάτα μ’,
έκ’σα πολλά και έμαθα, το πλέον εθυμούμαι,
το όνεμαν ντο έταξαν ’ς εκείνο το διαμάντιν.
Ο άρχοντας, οι άρχοντοι και τά αρχοντοπούλια
κι όσοι επαρευρέθανε ’ς εκείνο το τραπέζιν,
όλοι ατουν έζησαν καλά. Εμείς άλλο καλλίον.
Λεξιλόγιο.
αργυρά= ευτυχισμένα, πλούσια. νούνιγμαν (το)= σκέψη. καλοσυνορθαγμένα=
καλά ταιριασμένα, καλά συνταγμένα. πρωτολάλετος= πρωτοκαλεσμένος, επίσημος. ιδέα πρωτολάλετον= επίσημη εμφάνιση, θωριά. ηλφωταγμένον= ηλιοφώτιστο μέρος. απαντή (η)= προϋπάντηση. καθέδρα= θρόνος, κάθισμα για επισήμους. Έλλενος= Έλληνας. τ’ οσημερ’νόν ήμερα= η σημερινή μέρα. λαλετός
(ο)= διαλαλητής, ξακουστός. έρ’ται= έρχεται. κι ασ’ σα παιδότας= και από την
παιδική ηλικία. χάρεμαν (το)= χαρά. απόκοσμον λαλίαν= απόκοσμη φωνή. ατίμετα= ανεκτίμητα πανάκριβα. πιρλάντα (τα)= μπριλάντια. τοπάζιν (το)= πολύτιμος λίθος με διάφορα χρώματα (κίτρινο, μπλε, πράσινο, βαθύ κόκκινο). απαροθυμία (η)= παρηγοριά για τη νοσταλγία. εδέβα= διάβηκα, πέρασα (ρ. δαβαίνω).
αλλόξενα (τα)= τελείως ξένα, παράξενα
Εισαγωγή

Ο ποιητής του ποντιακού Ελληνισμού, ο αείμνηστος Ηλίας Σσιρκινίδης,
βρίσκει κάθε φορά τον τρόπο για να εκφράσει τον πλούτο της ψυχής του
και να προσφέρει στους αναγνώστες του ευχάριστα και διδακτικά συναισθήματα. Αυτήν την φορά το κάνει με ένα παραμύθι, μια φανταστική ιστορία με έντονα τα στοιχεία του εξωπραγματικού και διδαχτικού περιεχομένου. Είναι η παρουσία και υποδοχή του Έλλενου στο σπίτι του άρχοντα
στην Αθήνα.
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Ανάλυση του ποιήματος.
Σο ποίημα αποτελείται από 33 στίχους με μέτρο τον προσφιλή του δεκαπεντασύλλαβο ιαμβικό στίχο. Οι πρώτοι έξι στίχοι αποτελούν τον πρόλογο με τον οποίο ενημερώνεται ο αναγνώστης για το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Είναι ένα παραμύθι με συμβολισμό από την ανεξάντλητη
δεξαμενή της ποιητικής του φαντασίας. Αναφέρεται στην επίσκεψη ενός
Έλληνα σε κάποιο αρχοντικό σπίτι τα παλιά και ωραία χρόνια, στην Αθήνα.
Με το πλούσιο πάντα λεξιλόγιο υψηλής ποιότητας της ποντιακής διαλέκτου
επιχειρεί μέσα από μια φανταστική ιστορία να μας μιλήσει για την αγάπη
και την αφοσίωσή που νιώθει για τους Έλληνες. Θέλει και να εκφράσει το
συναίσθημα της υπερηφάνειας που τον κατέχει για την ελληνική του καταγωγή. Είναι ένα μυστικό που το κουβαλάει από τότε που ένιωσε τον εαυτό
του μικρό προσφυγόπουλο στην ξένη χώρα μακριά από τη γενέτειρα γη των
προγόνων του, τον Πόντο.
Με τους πρώτους στίχους (στίχοι 1 - 6 ) επιθυμεί να προετοιμάσει τον
αναγνώστη και να τον βοηθήσει στην κατανόηση του περιεχόμενου του
ποιήματος. Ζούσε, λοιπόν, μας λέει, στην Αθήνα τα παλιά ευτυχισμένα
χρόνια ένας ευγενής άρχοντας που απολάμβανε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων. Εξέφραζε με τον καλύτερο τρόπο το λόγο και τη σκέψη του,
έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση και την ψυχική διάθεση του επίσημου καλεσμένου. Ένα βράδυ ο άρχοντας στο πλούσιο τραπέζι που ετοίμασε στο
αρχοντικό του διηγήθηκε μια ιστορία.
Είπε, λοιπόν, στους καλεσμένους του (στίχοι 7 - 26): «Έκανα πολλά ταξίδια, με τα πλοία και απόκτησα πλούσια εμπειρία από τους πολλούς τόπους που γνώρισα. Κάποτε επισκέφτηκα έναν τόπο που μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση το πλούσιο φως του ήλιου και η ομορφιά της πολιτείας. Εκεί ήρθε ξαφνικά στην παρέα μας ένας ξακουστός πολίτης της χώρας. Με αγκάλιασε αδερφικά και με χαρά μου είπε: «Έλλενος έρθεν». Αισθάνθηκα μια
ανέλπιστη χαρά την ημέρα εκείνη με την άφιξή του. Και τότε ζήτησα να
ετοιμάσουν ένα πλούσιο τραπέζι τέτοιο που δεν γνώρισε κανείς στον κόσμο.
Γρήγορα να φέρουν στο τραπέζι το πιο εκλεκτό κρασί. Ζήτησα να έρθει
και ένας τραγουδιστής που θα τους μαγέψει με το τραγούδι του. Η χαρά
μου ήταν μεγάλη που ο φιλοξενούμενος ήρθε από την Αθήνα. Από παιδική
ηλικία γνώριζα πόση χαρά και συγκίνηση προκαλεί το τραγούδι στην ψυχή
και στην καρδιά του ανθρώπου. Ακόμα, είπε, να του φέρουν πολύτιμα και
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πανάκριβα πετράδια στολισμένα με μαργαριτάρια για τον ξένο. Είπε ακόμα, να του φέρουν και ένα δαχτυλίδι στολισμένο με πολύτιμους λίθους. τα
πλούσια δώρα να προσθέσουν και ένα διαμάντι για να το δωρίσω στο ξένο
ως έκφραση εγκάρδιας χαράς. λα αυτά θέλω να γίνουν για να με θυμάται».
το σημείο αυτό τελείωσε η υποδοχή και τα δώρα στον φιλοξενούμενο. Με
τους τελευταίους στίχους (στίχοι 27 - 33) ολοκληρώνεται η αφήγηση του
άρχοντα της Αθήνας. Σα πολλά ταξίδια που έκανε και με αυτά που άκουσε
στις χώρες που επισκέφτηκε απόχτησε νέες συναρπαστικές εμπειρίες στη
ζωή του. Από όλα αυτά θα θυμάται τη συντροφιά του πλούσιου εκείνου
τραπεζιού με τον καλεσμένο αλλά και το όνομα που έγραφε επάνω στο δαχτυλίδι.
Επίλογος
Η βαθιά ποιητική φαντασία του ποιητή πολλές φορές δυσκολεύει στην
απόδοση της ερμηνείας του ποιήματος. Ο Ηλίας Σσιρκινίδης άνθρωπος
αισθαντικός με τα ποιήματά του ζούσε το παρόν μέσα από το παρελθόν.
Ποτέ δε συμφιλιώθηκε με την ιδέα της διαγραφής και της λήθης του παρελθόντος. Με αυτό ζούσε και με αυτό ανάπνεε. Η μεγάλη φανταστική υποδοχή του Έλληνα μας οδηγεί στη συγκίνηση που ένιωθαν οι συμπατριώτες του στον Πόντο όταν μιλούσαν για την ιστορική τους πατρίδα και έκανε
την παρουσία του εκεί κάποιος ναυτικός από την Ελλάδα. Η φαντασία και
μόνο αρκούσε να συναρμολογήσει πατριωτικούς συνειρμούς. Η πλήρης
αφοσίωση των Ποντίων στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και την αίσθηση της καταγωγής τους από τη ρωμιοσύνη, συγκρατούσε σταθερή την
πυξίδα της προστασίας της αλλοίωσης με την ανάγκη συμβίωσης με τους
μουσουλμάνους.
Οι Πόντιοι μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα και τη στράτευσή
τους στον ελληνικό στρατό, συνήθιζαν να βγαίνουν φωτογραφίες με την ενδυμασία του τσολιά και να στέλνουν στους δικούς τους. Έτσι ένιωθαν υπερήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή. Η πληροφορία προέρχεται από
τον Ιωάννη Παπαδόπουλο από την Κερασούντα, τον πατέρα μου στρατιώτη πυροβολικού.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
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ΠΟΝΣΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ
Ο πρόεδρον τη χωρί’
Σου Δημήτρη Νικοπολιτίδη
Πρόσωπα του έργου
ΘΟΔΨΡΟ, ΘΤΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΛΟ δάσκαλος του χωριού, ΣΑΙΑ σύζυγος του τύλου, ΚΨΣΗ,
ΣΟΣΟ, ΣΑΘΟ, ΓΙΨΡΙΚΑ, ΛΕΤΣΕΡΣ, ΓΑΡΑ
ΚΟΜΑ, ΥΨΣΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΨ χήρα, ΣΟΥΟΡΟ
λυράρης, ΚΟΤΡΣΟΝ ΓΙΑΝΝΕ πρώην πρόεδρος, ΣΕΥΑΝΟ εξάδελφος του Θόδωρου, νομάρχης, αστυνόμος και
χωρικοί.
Περίληψη του έργου
Ο δάσκαλος ενός μικρού χωριού προτείνει, από συμπάθεια, έναν απλό
χωρικό, τον Θόδωρο, για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές. Ο Θόδωρος
αναλαμβάνει την προεδρία, αλλά διάφορα συμβάντα και αλλεπάληλες απαιτήσεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην ήσυχη μέχρι
τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο νομάρχης,
μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη μετατρέπεται
τελικά σε ποντιακό γλέντι.
ΘΟΔΨΡΟ: (Πηγαίνει ν’ αλλάξει ρούχα).
ΘΤΜΙΑ: (Μονολογεί) Πώς ερούξεν σο τουζάχ’, πώς ετσουβαλίασεν ατον ο δέσκαλον; Ατός αέτσ’ εύκολα ’κ’ εβάλ’νεν το κιφάλ’ν ατ’ σα πελάδας. (Προς τους
θεατές) Πολλά ζεστά επέραν το πράμαν.
ΘΟΔΨΡΟ: (Μπαίνοντας) Ντο πουστουρίεις εσύ η γαρή;
ΘΤΜΙΑ: Λέγω πώς ετσουβαλίασε σε ο δέσκαλον κ’ επέρεν τ’ αχούλα σ’;
ΘΟΔΨΡΟ: Ντο είπες;
ΘΤΜΙΑ: Είπα τ’ αχούλα σ’ επέραν αέραν.
ΘΟΔΨΡΟ: Φάσον τα εύκαιρα ντο λες και δος με αγλήγορα και το γραβάτο μ’
και τον τσύλινδρο μ’.
ΘΤΜΙΑ: Φωρίς ατά ’κ’ επορείς να πας;
ΘΟΔΨΡΟ: Φωρίς ατά ’κ’ επορώ να φανερούμαι σον Νομάρχην. Είπα σε, άμον
πρόεδρος που είμαι πρέπ’ να χωρίγουμαι.
ΘΤΜΙΑ: (Σου δίνει τη γραβάτα και τη ρεπούπλικα). Να κι ατά, ας τερούμ’ ντο
άλλο θα ψαλαφάς.
ΘΟΔΨΡΟ: Ποίσον ντο λένε σε και πολλά μη λαλείς.
ΘΤΜΙΑ: Καλά ατόσον τρανόν αξίαν έχ’ ατό το γραβάτον;
ΘΟΔΨΡΟ: Σην αξίαν αθες εγώ ηξέρω.
ΘΤΜΙΑ: ωστά λες, έχ’ ατόσον τρανόν αξίαν;
ΘΟΔΨΡΟ: Εσύ ντο χαπάρ’ έεις ας ατά.
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ΘΤΜΙΑ: Κι ατό το τσύλινδρον, να χέζ’νε απέσ’ τα σκυλία, ίσα κομεσί’ κιφάλ’. Να
μη λέγω και γαϊδιρί’.
ΘΟΔΨΡΟ: Εσύ τσιπ’ εχάσες την εντροπής. Αΐκα παλαλά πώς έρταν σο νου σ’
και λες ατα; Είπα σε, την αξίαν ατουν εγώ εξέρω, που ελάστα κ’ ελάστα κόσμα,
είδα κι είδα ανθρώπ’ς. Μη τερείς ντ’ ερούξα ατώρα σ’ αβούτο το ραχοχώρ’.
ΘΤΜΙΑ: Γιάμ’ θα λες μας έρθες κι αποπέσ’ σην Σραπεζούνταν; Ποία είν’ τα κόσμα ντ’ ελάστες;
ΘΟΔΨΡΟ: Μετ’ αβούτεν την γαρήν εύρα την πελά μ’.
ΘΤΜΙΑ: Σην πελά μ’ εγώ εύρα.
ΘΟΔΨΡΟ: Σα λόγια σ’ μετρεμένα, μάρσα, εγώ τηνάν λες ’κι είμαι.
ΘΤΜΙΑ: Να μη λέγω το σωστόν, αμάν παίρτς με και στέκ’ς.
ΘΟΔΨΡΟ: Μ’ εμπαίντς σα ρωθώνα μ’.
ΘΤΜΙΑ: Εσύ θα λες κ’ εγώ θα στέκω;
ΘΟΔΨΡΟ: Σσούρα το, είπα, τσούνας θαγατέρα. Εδώκα σε το πανίν, ψαλαφάς
και τ’ αστάρ’.
ΘΤΜΙΑ: Σο πανίν πα τ’ εσόν ας εσέν και τ’ αστάρ’ πα.
ΘΟΔΨΡΟ: (τους θεατές) Αβούτε η αφορισμέντσα, με το ’ινάτ’ν ατ’ς, εφτά
γαϊδίρα ευτάει και σπάν’νε.
ΘΤΜΙΑ: Εγώ εφτά γαϊδίρα κ’ εσύ οχτώ μουλάρα ευτάς και σπάν’νε.
ΘΟΔΨΡΟ: Μετ’ εσέν την γαρήν πάσ’ ’κι ’ίνεται.
ΘΤΜΙΑ: Καλά άλλο μη τσαΐεις. Έλα ας δένω το γραβάτο σ’, γιατί εφέκες ατο σο
γιάν’ απάν’ (Καθώς δένει τη γραβάτα, σφίγγει το λαιμό του Θόδωρου δυνατά).
ΘΟΔΨΡΟ: Αφορισμέντσα, γάλα γάλα, θα φουρκίεις με (Βήχει από το σφίξιμο).
ΘΤΜΙΑ: Μη φογάσαι, δεν ’κι παθάντς.
ΘΟΔΨΡΟ: Κ’ εφάνθεν κι ο δέσκαλον να λέει με τον λόγον.
ΘΤΜΙΑ: (Κρυφογελάει και συγχρόνως ρίχνει μια ματιά στο παράθυρο) Ο δέσκαλον έρται και στέκ’.
ΘΟΔΨΡΟ: Οράσον ευτάς τιδεν παλίν.
ΣΤΛΟ: (Μπαίνοντας) Θόδωρε, είσαι έτοιμος;
ΘΟΔΨΡΟ: πως ελέπ’ς, δέσκαλε, έτοιμος είμαι. Εσύ ετοίμασες τον λόγον;
ΣΤΛΟ: Έναν λόγον εποίκα σε, Θόδωρε, ντο να λέγω σε.
ΘΟΔΨΡΟ: Για κάθκα και πέει ατο δέσκαλε.
ΣΤΛΟ: Ο Νομάρχης πα, όντες ακούει ατο, θ’ απομέν’ με το στόμαν ανοιχτόν.
Αΐκον λόγον εποίκα σε.
ΘΟΔΨΡΟ: (Αγκαλιάζει το δάσκαλο και λέγει) Δέσκαλε, δέσκαλε, σωστά είν’
ατα ντο λες;
ΣΤΛΟ: Ναι, Θόδωρε, κι αν ερωτά σε, ποίος έγραψεν ατο, πέει ατον, αέτσ’
μυστικά, τεμάκ’ σ’ ωτίν καικά, πως έγραψεν ατο ο δέσκαλον εμουν. Να μη λες ατο
πα, εκείνος θα εγροικά το, γιατί αχύρα ’κι τρώει.
ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, για τ’ ατό ξάι μη στεναχωρεύκεσαι, θα ευτά(γ)ω όπως λες.
Σο δίκαιο σ’ ’κ’ επορώ να τρώγω.
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ΣΤΛΟ: Αρ’ δος ωτίν (άκ’σον). Και τέρεν, Θόδωρε, να λες ατα, όπως λέγ’ ατα
εγώ. Μαναχόν τέρεν να μη σασιρεύ’ς, να μη κορδυλάεται η γλώσσα σ’ και ’ίνουμες
ρεζίλ’.
ΘΟΔΨΡΟ: (Παίρνει ύφος και τεντώνει τ’ αυτιά του) Δέσκαλε, σα χείλα σ’ θα
κρεμάουμαι, εσύ μαναχόν πέει.
ΣΤΛΟ: (Διαβάζει με στόμφο, αφού λέει πιο μπροστά) Ας λέμε, Θόδωρε, πως
εσύ είσαι ο Νομάρχης (Ο Θόδωρος πετάει απ’ αυτά που ακούει) κ’ εγώ ο τύλον,
ο πρόεδρον ας λέμε, και λέγω τον λόγον. Κύριε Νομάρχα, μετά μεγάλης αγωνίας
και χαράς περιεμένομεν την άφιξίν σας, εις τον τόπον τούτον ένθα είμεθα συγκεντρωμένοι, άπαντες κάτοικοι του ηρωικού Πόντου.
ΘΤΜΙΑ: Δέσκαλε, ατά θα λέει ατα και τ’ εμόν ο Θόδωρον;
ΣΤΛΟ: Θα λέει ατα, Θύμια, γιατί να μη λέει ατα; Ο Κούρτον ο Γιάννες κι
άλλο καλός έν’ ας σον Θόδωρον;
ΘΟΔΨΡΟ: Ο Κούρτον ο Γιάννες κι άλλο καλλίαν έν’ ας εσόν τον Θόδωρον;
ΘΤΜΙΑ: Εγώ, δέσκαλε, ξάι τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα ας ατά ντο είπες.
ΣΤΛΟ: Ατά, Θύμια, είν’ βαθέα Ελληνικά.
ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, χάσον την Θυμίαν. Ατέ ντο χαπάρ’ έχ’ ας ατά.
ΘΤΜΙΑ: ’Κ’ έχω εγώ χαπάρ’, κ’ έεις εσύ ο ζούρτον. Ανάθεμα εγώ εμέν, αν εγροίκ’σες τιδέν.
ΘΟΔΨΡΟ: Νασάν ατά τα κοντά τ’ αχούλα σ’, εγώ ’κ’ εγροίκ’σα τιδέν; Νέκουτση, εφτά χρόνα καντηλανάφτης έμ’νε σην εγκλεσίαν τη χωρί’ εμουν. Αρ’ εγροίκα, ας όλων βαθέα τ’ εγκλεσίας είν’. Δέσκαλε, είπα σε, χάσον την Θυμίαν και
πέει. Και ντ’ έμορφα λες ατα.
ΣΤΛΟ: Κύριε Νομάρχα, η παρουσία σας εις το ακριτικόν τούτο χωρίον, ανεπτέρωσεν το ηθικόν των λίαν φιλοπόνων κατοίκων…
ΘΤΜΙΑ: (Διακόπτοντας) Δέσκαλε, ατά πώς θα λέει ατα ο Θόδωρον;
ΘΟΔΨΡΟ: Νέκουτση, εσύ ντο τσερίεσαι; Θα λέγ’ ατα και θα τερείς ντ’ έμορφα
θα λέγ’ ατα.
ΘΤΜΙΑ: Γιάμ’ θα λες ατα κι άλλο καλά κι ας σον δέσκαλον;
ΘΟΔΨΡΟ: Ντο να λέγω σε ατώρα; Ατό το στόμα σ’, στόμαν έν’; Δέσκαλε, πέει,
την Θυμίαν αν ακούμε, εχάθαμε. Ατά εμείς οι γραμματισμέν’ μαναχόν εγροικούμ’
ατα.
ΣΤΛΟ: Άκ’σον, Θόδωρε, ντ’ έμορφα λέγ’ ατα κι άλλο αφκά.
ΘΟΔΨΡΟ: Ακούω, δέσκαλε, ακούω. Πέει λελεύω την ψη σ’. Ατόν τ’ εσόν τον
Νομάρχην, θα ευτάμ’ ατον, όπως είπες, ν’ απομέν’ με το στόμαν ανοιχτόν.
ΣΤΛΟ: Κύριε Νομάρχα, εμείς οι κάτοικοι του ακριτικού τούτου χωρίου,
πρόσφυγες, ως προανέφερον, του ηρωικού Πόντου, διατηρηθέντες εν μέσω αλλοθρήσκων και αλλοπίστων, εδοκιμάσθημεν και περιεπλανήθημεν ως Ιουδαίοι μέχρις
ου…
ΘΟΔΨΡΟ: (Διακόπτοντας) Δέσκαλε, να λελεύω ατά τα χρυσά τα χέρα σ’ κι ατό
το χρυσόν το στόμα σ’. Ατόν τον Ιούδαν, τον προδότην και Iσκαριώτην, εγώ πα
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ξάι ’κι θέλ’ ατον. Πολλά καλά εποίκες και έγραψες ατο. Ν’ αγιάζ’ τη κυρού σ’ η
ψη.
ΣΤΛΟ: (Διαβάζει) Κύριε Νομάρχα, διά την ηρωικήν μας πατρίδα, την αθάνατον Ελλάδα, είμεθα πρόθυμοι να προτάξωμεν τα στήθη μας εναντίον κάθε επίβουλου εισβολέα, και να την υπερασπισθώμεν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός
μας.
ΘΤΜΙΑ: Παναΐα, Παναΐα, ατείν’ οι δύος πα εχάσαν ατα. Ντο μαρτουβάλα είν’
ατά ντο λένε;
Γ.ΚΟΜΑ: (Υωνάζει δυνατά) Θόδωρεεε, εεε Θόδωρε, ο Νομάρχης έχ’ κ’ έρται. Σ’ αυτοκίνητον εφάνθεν, έλα αγλήγορα.
ΘΟΔΨΡΟ: Έρχουμαι, έρχουμαι (το δάσκαλο) Εσύ, δέσκαλε, θα στέκ’ς οπίσ’ι-μ’ καικά και θα λες μ’ ατα. Μαναχόν τέρεν μη σασιρεύς.
ΣΤΛΟ: Εγώ ’κι σασιρεύω, εσύ τέρεν να μη κορδυλάεται η γλώσσα σ’.
ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, είπα σε, ξάι ανάγκην μ’ έεις. (τη Θυμία) Θύμια, για δος
με έναν ποτήρ’ νερόν, το στόμα μ’ εξεράθεν.
ΘΤΜΙΑ: Σο νερόν ατουκά σα ποδάρα σ’ έν’, βάλεν και πία. σον έναν τσιλάρ’
μουσκάρ’ πα ’κι είσαι; Εκείνο πάει σο πεγάδ’, πίν’ νερόν και κλώσκεται, κ’ εσύ σα
ποδάρα σ’ καικά το νερόν κι οκνείς να βάλτς και πίντς.
ΘΟΔΨΡΟ: Είπες ξαν το στρογγυλόν, ’κ’ επόρεσες να ευτάς αλλέως.
ΘΤΜΙΑ: (Δίνοντας στο Θόδωρο νερό λέει) Ας είπα κ’ εγώ έναν στρογγυλόν, ’κι
πειράζ’. Πία και να λες ατα έμορφα, να σασεύ’ και ο Νομάρχης.
ΣΤΛΟ: Θόδωρε, ας πάμε. Έλα κ’ εσύ, Θυμία. (Υεύγουν και κλείνει η αυλαία).
Λεξιλόγιο
ερούξεν σο τουζάχ’= έπεσε στην παγίδα. ντο πουστουρίεις= τι μουρμουρίζεις
(ρ. πουστουρίζω). τσύλιντρον= ρεμπούπλικα (καπέλο). ντο άλλο θα ψαλαφάς= τι
άλλο θα ζητήσεις (ρ. ψαλαφώ). ίσα κομεσί κιφάλ’= ίσα κεφάλι βουβαλιού. ελάστα= γύρισα (ρ. λάσκουμαι). ερούξα= κατέληξα, ξέπεσα (ρ. ρούζω). ραχοχώρ’=
βουνοχώρι. γιάμ’= μήπως. αποπέσ’= από μέσα. μάρσα= κακομοίρα. αμάν
παίρτς με και στέκ’ς= αμέσως με αποπαίρνεις (ρ. στέκω). αστάρ= φόδρα. πάσ’
’κι γίνεται= δεν τα βγάζει πέρα. εφέκες ατο σο γιάν’ απάν’= το άφησες στο πλάι
(ρ. αφήνω). γάλα γάλα= σιγά σιγά. θα φουρκίεις με= θα με πνίξεις (ρ. φουρκίζω). οράσον ευτάς τιδέν παλίν= πρόσεξε μη φανερώσεις τίποτε (ρ. οράζω, εράζω). σ’ ωτίν ατ’ καικά= κοντά στο αυτί του. αχύρα ’κι τρώει= δεν τρώει άχυρα. για τ’ ατό= γι αυτό. αρ’ δος ωτίν= λοιπόν άκουσε (ρ. δίγω, αόρ. εδώκα και
εδέκα, προστ. δος). να μη σασιρεύς= να μην τα χάσεις (ρ. σασιρεύω). να μη
κορδυλάεται= να μην μπερδευτεί (ρ. κορδυλάζω, μέσ. κορδυλάουμαι). ξάι τιδεν
’κ’ εγροίκ’σα= εντελώς τίποτα δεν κατάλαβα (ρ. εγροικώ). νασάν ατά τα κοντά
τ’ αχούλα σ’= χαρά σ’ αυτά τα κοντά τα μυαλά σου. ντο τσερίεσαι= τι χολοσκάς
[ρ. τσερίζω=σκίζω, μέσ. τσερί(γ)ουμαι]. γιάμ’ θα λες ατα= μήπως θα τα πεις.
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άκ’σον= άκουσε. κι άλλο αφκά= πιο κάτω. λελεύω την ψη σ’= να χαρώ την ψυχή
σου (ρ. λελεύω). οι δύος πα= και οι δύο. ντο μαρτουβάλα είναι ατά ντο λένε= τι
μωρολογίες είναι αυτές που λένε. ατουκά= αυτού κοντά.
●●●
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
Κλίση του ρήματος χάμαι= χάνομαι, εξαφανίζομαι
Ενεστώς
χάμαι
χάσαι
χάται
χάμες
χάσταν(ουν)
χάνταν

Παρατατικός
εχάμνε
εχάσνε
εχάτον
εχάμνες
εχάσταν
εχάνταν

Αόριστος
εχάθα
εχάθες
εχάθεν
εχάθαμε
εχάθετε
εχάθαν

Προστακτική
χάθ’

χαθέστεν

Σσοπάνε μ’, ντο γιοσμάς είσαι νασάν που έει σε άντραν
άφ’ς ατα κ’ έλα μετ’ εμέν τα πρόατα σ’ ’κι χάνταν
Υράσεις: Φάθ’ αγλήγορα απαδακέσ’ και σην πόρτα μ’ άλλο μη πατείς
Παροιμία: Η μερμήκα προτού χάται εβγάλ’ φτερά και πετά (λέγεται για τον προπέτη και τον αυθάθη ή για αυτόν που πέτυχε πύρρειο νίκη).
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Æην κατενόν
Γράφει ο Γιάννης Σερζίδης
(στο ιδίωμα της Ματσούκας)

Ο

ι μαύροι αθρώπ’, είκοσ’ χρόνια πα ’κι έτον ντο
έρθαν αδακέσ’. Εσκοτώθαν να χτίζ’νε και να
λιχτρεύ’νε. Σα παΐρα με τα χερόπα τουν, εχτά-

λεψαν και εποίκαν χωράφα. Αρ’ άντùακς εγερλέσεψαν και
είδαν έναν καλόν ημέραν και αχά ξάν’! ιφτέν τ’ Αλβανικόν
κι απ’ οπίσ’ έρθαν εγομώθαν απέσ’ οι Γερμανοί. Ντο να
εποίνανε; Σινάν εσκοτώθαν θα έκλαιαν, γιόξιμ τα χάταλα θ’
ενούνιζαν, ντο να φάζ’ν ατα πα ’κι είχαν. α χωρία ξάν’
Αντώνης
καλλίον έσαν. Αθρώπ’ είχανε βίον κι αέτσ’ πα βαρέα ’κι
Παπαδόπουλος
επείνασαν. Σιδέν πα αν ’κι έτον, έθριφταν ολίγον γάλαν και
έτρωαν. ην Αθήναν αθρώπ’ επεθάναν ασό λιμόν. Άχαροι εξέβαν σα χωρία κι επούλ’ναν, ότι είχαν. Εδούναν ατα για τ’ έναν βούραν κοκκίν κι έναν βούκαν ψωμίν.
Οι χωρέτ’ ερούζ’ναν εκεί και έρπαζαν ατα. Μίαν η οφία η Ποπαδιτσίνα πα,
εσ’κώθεν θα πάει και λέει τον Αντών’1.
- Θα πάω τερώ ντο πουλούνε. Αν πεγνεύκουμε τιδέν…
- Κόφτω τα ποδάρα σ’! Ατά χεράμα είν’! Δώσ’ ατ’ς ολίγον κοκκίν κι έναν ψωμίν
και ρυτά κλώστ’.
Η οφία επά(γ)ωσεν κι επέμ’νεν. Πασ έτον κακέσσα; Για ενέσπαλεν τα καριπίας και τα γεσιρλούκια ντο έσυραν; ’Κι επεγροικήστεν και είπεν ατο. Άμον ντο είπεν ερίφ’ς, αέτσ’ εποίκεν. Επήεν σο σαρπίν, εγόμωσεν έναν πακρατσόπον, επέρεν
και έναν κοτσά ψωμίν και επήεν έγκεν ατ’ς. Και όντες εκλώστεν νε είνας και νε άλλος, είπανε τιδέν. Άμον ντο λες εσύ, ατείν’ πα κατ’ κουσούρ’ είχαν. Ετούλωσαν κι
ετέρ’ναν. Έλεπαν τη χώρας και έρχουσαν σον νουν ατουν ντο έσυραν εκείν’. Ση
οφίας η μάνα σην στράταν επέθανεν, σίτ’ έρχουσαν ασην Πατρίδαν. Αντώντζ
ζατί, ορφανός και έρημος και ξενητέας και μοατσίρτς! Αδακέσ’ πα που έρθαν ολίγα έσυραν; Μιγκίν ’κι έτον να μη εγροικούν το χάλ’ τ’ αθρωπί’. Εκάτσαν έπεϊ
αέτσ’, άμον ντο ’κι είχαν τακάτ’ να λαταρίζ’νε. Κι όντες εσ’κώθεν η οφία θα πάει
αποδουλίζ’ επουστούρτσεν:
- Φεράμα είναι, κιαμντό είναι…
- Ε, μαύ’σα, κόσμος…
Αντώνης Παπαδόπουλος ή Ποπαδίτσογλης [Άγουρσα Ματσούκας 1879 – Κομνηνά
(Ούτσανα) Πτολεμαΐδας 1984.

1
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Σ’ εμόν ο πάππον και η καλομάνα!!! ον Παράδεισον είν’! Κιάμ’ πού είν;
Λεξιλόγιο
αδακέσ’= προς τα εδώ. λιχτρεύ’νε= σκάβουν και αναδεύουν το χώμα με τη λίχτρεν (από το αρχ. λίστρον = σκαπάνη, ειδικό σκαπτικό εργαλείο, σαν οδοντωτό
πατόφτυαρο). παΐρα (τα)= πλαγιές βουνού ή λόφου. χερόπα (τα), χερόπον (το)=
υποκοριστικό της λέξης χέρα= χέρια. εχτάλεψαν= έσκαψαν (ρ. αχταρεύω ή αχταλεύω, από το τουρκ. ahtarmak). εποίκαν= έκαναν (ρ. ποιώ). άντùακς= μόλις.
εγερλέσεψαν= ησύχασαν, ηρέμησαν, εγκαταστάθηκαν. αχά ξάν’= να πάλι. σιφτέν= πρώτα, αρχικά. εγομώθαν απέσ’= εισέβαλλαν, χίμησαν μέσα (ρ. γομούμαι= εισβάλλω, επιτίθεμαι, ορμώ). γιόξιμ= ή (από το τουρκ. yoksa). χάταλα
(τα)= παιδιά (από το αρχ. αταλός= απαλός, τρυφερός και το τουρκ. δεικτικό μόριο ha και την έκφραση χα αταλόν παιδίν). ενούνιζαν= σκέφτονταν (ρ. νουνίζω).
έθρυφταν= κομματιάζω ψωμί μέσα στο γάλα, στη σούπα (ρ. θρύφτω). ασό λιμόν= από την πείνα. έναν βούραν κοκκίν= μια φούχτα στάρι. ερούζ’ναν= έπεφταν, ορμούσαν (ρ. ροΐζω και ρούζω). αν πεγνεύκουμε τιδέν= αν βρω κάτι να μ’
αρέσει (ρ. πεγνεύκουμαι ή πεγιανεύκουμαι, από το τουρ. beyenmek). ατά χεράμα είν’= αυτά είναι άδικα, με αισχροκέρδεια αποκτηθέντα. ρυτά κλώστ’= γρήγορα γύρισε (ρ. κλώσκουμαι). πασ= μήπως. ενέσπαλεν= ξέχασε (ρ. ανασπάλλω).
καριπίας (τα), καριπία (η)= το να είσαι ξένος και φτωχός και να στερείσαι φιλοξενία. γεσιρλούκια= ταλαιπωρίες, κακουχίες. έσυραν= τράβηξαν (ρ. σύρω). ’κι επεγροικήστεν= το πήρε αψήφιστα, δεν το κατάλαβε καλά (ρ. απογροικίσκουμαι).
άμον= όπως. σαρπίν (το)= η αποθήκη γεωργικών προϊόντων. πακρατσόπον (το),
υποκορ. της λ. πακράτζιν ή πακράτσ’= μεταλλικό σκεύος μεταφοράς τροφίμων
με χειρολαβή και καπάκι. κοτσά= μεγάλο. έγκεν= έφερε (ρ. φέρω). ετούλωσαν=
σιώπησαν (ρ. τουλώνω). ετέρ’ναν= κοίταζαν (ρ. τερώ). τη χώρας= των ξένων.
σίτ’ (σίτα)= καθώς. ζατί= άλλωστε. μοατσίρτς (ο)= πρόσφυγας. μιγκίν (το)= δυνατότητα. το χάλ’= την εξαθλίωση. έπεϊ= αρκετά. τακάτ’= κουράγιο, δύναμη,
αντοχή. λαταρίζ’νε= κουνηθούν (ρ. λαταρίζω). να αποδουλίζ’= να τελειώσει τις
δουλειές (ρ. αποδουλίζω). επουστούρτσεν= σιγοψιθύρισε, σιγομουρμούρισε (ρ.
πουστουρίζω). κιαμ ντο είναι= μήπως τι είναι. ε, μαύ’σα, κόσμος= ε, δύστυχε
(μαύρε) κόσμε (μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το πρωτόγνωρο για μας γεγονός
της σύνταξης του θηλυκού γένους (μαύρεσα) του επιθέτου «μαύ’σα» με το ουσιαστικό «κόσμος». Ψστόσο ο Γιάννης Σερζίδης μας διαβεβαίωσε πως έτσι άκουγε
τους παππούδες και τις γιαγιάδες να το προφέρουν. Ουδέποτε το συναντήσαμε ή
το ακούσαμε να χρησιμοποιείται είτε για ουδέτερα ουσιαστικά ούτε για ουσιαστικά αρσενικού γένους.
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ύγχρονη Ποντιακή Ποίηση

Ο

Μιχάλης Δημητριάδης (Μεσαρέτες)

Μιχάλης Δημητριάδης είναι συνταξιούχος Ηλεκτρονικός και κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Γεννήθηκε στο
Ρυάκιο Κοζάνης το 1943 με προγονική καταγωγή
από τη Μεσαρέα Σραπεζούντας. Μόνιμος κάτοικος
Θεσσαλονίκης από το 1979. Σακτικό μέλος του
ωματείου «Παναγία ουμελά». Πρόεδρος της
Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΒ Δυτικής
Μακεδονίας στην περίοδο 1976 - 81. Ιδρυτικό στέλεχος της Α.Ε. Ποντίων Κοζάνης. Παντρεμένος με την επίσης ποντιακής καταγωγής Κυριακή Μαρμαρίδου. Πατέρας δύο παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονών.
Έγραψε τις ποιητικές συλλογές «Ο ΠΟΝΣΟΝ Ο ΜΟΝΑΦΟΓΙΟΝ», «ΠΟΝΣΙΑΚΟΙ ΣΟΦΑΜΟΙ», και «ΠΟΝΣΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Ηρώων, Αγίων
και Υιλοσόφων Γη». Σα ποιήματά του καθώς και άλλες του εργασίες για τον Πόντο βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Mesaretes.blogspot.gr

Πού πας πουλί μ’;
Πού πας πουλί μ’! Πού πας γιαβρί μ’,
πού πας ατού σα ξένα;
Έλα πουλόπο μ’, κλώστ’ οπίσ’ και σ’ άλλο μέρος δέβα.
Εκεί σα ξένα σα μακρά και σα ’πιδεβασέας
καμίαν ’κι ’ίνεται χαρά, πάντα σκοτεινασέα.
Σσιμπούσιν ’κι γουρέφκεται, ποτίν ’κι ποτισκάται,
ήμποιος καντουρέφκεται, ν’ αϊλί σ’ ατόν θα χάται !
Εκεί τ’ άθα μαραίντανε, τα μάραντα χλομαίν’νε,
τα μανουσάκια τ’ έμορφα, τη γης το χρώμαν φέρνε.
Εκεί χλοάδα ’κι φυτρών’ παντού τσοκεύ’ η δείσα
σον Άδ’ καμμίαν ’κι μερών’ πάντα σκοτία πίσσα.
Εκεί ο Φάρον κυβερνά, που ’κι γελά καμμίαν,
εκεί ’κι γίνεται χαρά, ’κι ακούς πουθέν λαλίαν.
Αχάτος έρθεν εμπροστά σ’, εσέναν λογισκάται,
τέρεν και μ’ ανασπάλτς πουλί μ’, κανέναν ’κι λυπάται
Ο Φάροντας ’κι μασχαρεύ’, ’κι σ’κών’ τιμήν και τάμαν
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τινάν κομπών’ και καντουρεύ’, θα πέρ’ ατον εντάμαν!
Εσύ ’κ’ εκαντουρέφκουσ’νε και πώς εκαντουρέφτες;
ση Φάρονος σα ψέματα, εσύ πως επλανέθες;
Π’ εχπάστες, ρίζα μ’ και θα πας, άμον Θεού πουλόπον;
εσύ εκεί ντο θα ευτάς, τσεχέλτς σ’ αΐκον τόπον.
ον δρόμον τον αγύριστον, εσύ γιατί εσέβες;
την στράταν γιάμ’ ελάθεψες και εμάς όλτς επιδέβες;
Ραχόπο μ’ ατεβίρευτον και πώς ετεβιρεύτες;
λιθάρι μ’ απελέκετον και πώς επελεκέθες;
Ήλιε μ’, ντο εβασίλεψες και εμαύρηνες τον τόπον;
Ντο είδες και εζέλεψες, αφκά σον Άδ’ πουλόπο μ’;
Αρνί μ’, γιατί ’κι καλατùεύ’ς, γιατί ’κι δις λαλίαν,
γιατί εμάς τιδέν ’κι λες και σύρτς την μαναχίαν;
Πουλί μ’, τ’ εσόν η καμονή, βαρύν τυραννισία,
βραστόν νερόν η χαμονή σ’, έκαψεν την καρδία μ’.
Δόσ’ με Θεέ μ’ το γιατρικόν και απάλυνον τα πόνα μ’ ,
αλλέως με θανατικόν λιγόστεψον τα χρόνα μ’.
-Κανείς σον κόσμον ’κ’ εγροικά, πόσον πονεί η Μάνα,
όντας ακούει λυπητερά να κρούγ’νε την καμπάναν!
Και κρούει αργά, θανατικά και άχαρα η καμπάνα!
Ο Φάροντας ευτάει χαράν, ν’ αϊλί σ’ ατέν’ τη Μάναν!
Λεξιλόγιο
κλώστ’= γύρισε (ρ. κλώθω και κλώσκουμαι). δέβα= πήγαινε (ρ. δαβαίνω) ’πιδεβασέας= τα απομακρυσμένα μέρη. ’ίνεται= γίνεται [ρ. (γ)’ίνουμαι. σκοτεινασέα
(η)= σκοτάδι. γουρεύκεται= στήνεται (ρ. γουρεύκουμαι και κουρεύκουμαι).
ποτίν= πιοτό. ποτισκάται= πίνεται (ρ. ποτίζω και ποτίσκουμαι ή ποτισκούμαι).
ήμποιος= όποιος, οποιοσδήποτε. καντουρέφκεται= πείθεται (ρ. καντουρεύω και
καντουρεύκουμαι). χάται= χάνεται (ρ. χάνω και χάμαι). άθα= άνθη. χλομαίν’νε= χλομιάζουν (ρ. χλομαίνω). μάραντα= αμάραντα. μανουσάκια= άγριες
βιολέτες, μενεξέδες. τσοκεύ’= πέφτει πάνω (ρ. τσοκεύω). δείσα= ομίχλη. μερών’= ξημερώνει (ρ. μερώνω). ανασπάλτς= ξεχνάς (ρ. ανασπάλλω). ευτάς= κάνεις [ρ. ευτά(γ)ω. μασχαρεύ’= αστειεύεται (ρ. μασχαρεύω). σ’κών’= σηκώνει (ρ.
σ’κώνω). κομπών’= ξεγελά (ρ. κομπώνω). Π’ εχπάστες= για πού ξεκίνησες (ρ.
αχπάσκουμαι). τσεχέλτς= άπειρος. ατεβίρευτον= αυτό που δεν ανατρέπεται, που
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δεν αναποδογυρίζεται. ετεβιρεύτες= αναποδογυρίστηκες, ανατράπηκες (ρ. τεβιρεύω και τεβιρεύκουμαι). σύρτς= υποφέρεις (ρ. σύρω και σύρκουμαι).
μαναχίαν= μοναξιά. καμονή= βαρύς καημός. εγροικά= καταλαβαίνει (ρ. εγροικώ). κρούγ’νε= χτυπούν (ρ. κρούγω). ευτάει= κάνει [ρ. ευτά(γ)ω

ΣΙΑ Α’ Ο ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ
Σου Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου

Ο

Η Απαντή

Υάσον και ο Σότον, ούντες επέναν ς σο σχολείον τη χωρί’, έταν κάποτε ’ς σο ίδιον την τάξην
και εκάθουνταν ς σ’ έναν θρανίον οι δύος ατουν
και ο Πέπης τη Κομέλ’ τρεί’. Ο Υάσον επαίρνεν
γολάα τα γράμματα και ετάπεψεν ’ς σ’ ατά και εμπροδέβεν.
Ας είχεν το γιοσουζλούχ’ ’ς σην ράχαν. Κάποτε εξιώθεν και
εγέντον καθηγητής και τακ – τουκ έρχουτον ’ς σο χωρίον.Ο Σότον ’κ’ εσόχρεψεν
ατα. Με τα χίλα ζόρα επήρεν κα’ το δημοτικόν κι εκείνο πα ούντες εγέντον γοτζά
παιδάς. Εγροίκα, τα συνέλ’κα τ’ ’ς σο χωρίον εκορόιδευαν ατον κι έλεγαν «ο Σότον επήρεν αναβολήν ασ’ σο στρατόν, λόγω σπουδών».
Ο Σότον, καλόκαρδον παιδίν, ετσάλεψεν ατ’ς. Ατός εκράνεν το παιδικόν τη φιλίαν, άμον ντ’ εποίναν βάιρουχ’, όλα τη χωρί’ τα παιδία, ούς να εγέραναν. Σα
μασχαρέτας και τα τιτέματα ’κ’ επιδεβήναν χωρίς να τικλαεύ’νε το μυτίν π’ είχαν
αξιώματα και να γαπαρεύ’νε εμπροστά ς ση χωρί’ τα παιδία.
Μετ’ ατό την αέραν ο Σότον έτρεχεν ’ς σην απαντήν τη Υάσονος ούντες έρχουτον ’ς σο χωρίον, σην ιδέαν και αρτούχσουν ερχίνεναν τα παλαιά, σάνκιας να
είχαν α’ τάμαν.
’Κ’ έν’ πολλά καιρός ντ’ ευρέθαν αλλομίαν απάν’ ’ς σ’ έναν στράταν τη χωρί’. Άμα,
αδά ’ς ση φορήν, ο Σότον εκράτ’νεν έναν παστόν και η πορπατεσία τ’ εναξά βαρύν
έτον. Ο Υάσον, όσον να έν’, έτσουξεν ατον.
-Νε παι Σότο, ατό το στουράκ’ ντο κρατείς α’ ’ς σα χέρα σ’; Φαμάν εγέρασες,
ανάθεμά το; ’κώσον και σύρον χάσον α’.
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-Έϊκιτι Υάσο, χωρίς ατό έναν ατλαμάν ’κ’ επορώ να ευτάγω. ’Κ’ είδες; Σα χρόνα
έρθαν και εστάμπωσαν. Αέτσ’ έρθαν και εδέβαν κι εμείς πα ’κ’ επεγένουμ’νες α’.
Σα αρρώστιας, ζατί μη ρωτάς, έρθαν κι εγόνεψαν ’ς σ’ ωμία μ’. Σα πράματα ’κ’
ελέπ’ ατα καλά. Εσούμωσεν, παρέρται με, να πάω κι εγώ ’ς ση Σσούλονος το χωράφ’!
-’ ση Σσούλονος το χωράφ’ ντ’ αραεύ’ς; Γιάμ’ πας ακόμαν κι ευτάς μερ’καμάτα;
-Νε παι, όχι. Υαίνεται ’κ’ εγροίξες ντο λέγω. Έν’ πολλά καιρός ασσό ’κ’ έρθες ’ς
σο χωρίον και ’κ’ εξέρτς. Απαλλοτρίωσαν το χωράφ’ τη Σσούλονος ντ’ έν’ σουμά
’ς σο σχολείον και εποίκαν α’ νεκροταφείον. Σα παλά τα ταφία επήρεν ατα το σέλ’.
-ους, νέπρε, σους! Αέτσ’ πα να έν’ εμείς ακόμαν ντο είμες να τάγουμες για τ’ εκεί
μέρ’ λές;
Επεκεί ο Υάσον εκλώστεν κ’ ετέρεσεν τάχ’ ’ς σα καινούρα τα ταφία μερέαν και
άμον υπνασμένος κι άμον δίκλωπος ερχίνεσεν να μερδελίζ’ κάτ’ άμον προσευχήν:
«Σεμάκ ’ς ση Σσούλονος, πη μάλα πολλά επλάγχθη, επεί… ιερόν πτολίεθρον έπερσεν, πολλών δ’ ανθρώπων άστεα ίδεν και νόον έγνω, πολλά δ’ ο γε πόντω (ελάστεν σε κάποια αιγαιοπελαγίτικα νησία, στρογγυλά, τσαγκαλάρα, ξιφαράρα και
μακρόστενα) πάθεν άλγεα ον κατά θυμόν, αρνύμενος ην τε ψυχήν και νόστον εταίρων, αλλ’ ούδ’ ως εταίρους ερρύσατο, ιέμενος περ… και ατά, τσίνκις από μικρός
πολλά εμάλαζεν τα τσακούτσα και τα καγάνα…»
Ο Σότον απ’ ατά τιδέν ’κ’ εγροίξεν. Άντζα εζάρωσεν την γούλαν, εσούφρωσεν τ’
οφρύδα και ετέρεσεν τον Υάσον απέσ’ ’ς σην πίστ’.
-Νέπρε, ντο σεφτελέσα είν’ ατά ντο μουρδουλί’εις; Παρέρται με ασ’ σα πολλά τα
γράμματα εταγκτίρεψεν τ’ αχούλι σ’ και ερχίνεσες να εξωδί’(εις). Έλα ’ς σα ήμαρτα σ’!
-Νέπρε Σότο, ορθά λες. Ντο καλά εποίκες εσύ και ’κ’ εσέγκες το κιφάλι σ’ ’ς σα
ζϊάτα. Επέμνες άμον ντ’ ήξερα σε ασ’ σο δημοτικόν το σχολείον. Θυμούμαι ούντες έσ’κωσες το δάχτυλο σ’ απέσ’ σην τάξην και ο δέσκαλον εθάρεσεν ντο ήξερες
το μάθεμαν κι εδέκε σε το λόγον. Εσύ εξεροκούρτεσες, σίτα εκάθουσ’νε ’ς σο
παλέν το θρανίον, και ερώτεσες: «Δέσκαλε, αβούτα αδαφκά ’ς σο θρανίον ντο είν’;
Γιάμ’ είν’ περιστερί’ φωλέας;». Επεΐ εκείν’ η δαβρέα ντ’ εδέκε σε ο δέσκαλον ’ς σο
κιφάλ’, ας εξέρτς, από πολλά βάσανα εγουρτάρεψε σε.
Μετ’ ατό αγκά ο Σότον εβουράστεν το παστόν μετ’ έναν το χέρ’ και τ’ άλλο
εδέβασεν ’ς σο γολτούχ’ τη Υάσονος και εκούντεσεν ατον να πάν’ αντάμαν ’ς σο
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καφενείον. Κανείται το λάφ’ ντ’ εποίκαν. Έχ’νε να γονουσεύνε για πολλά και με τ’
άλλ’ τ’ς τοι χωρέτας.
Λεξιλόγιο
απαντή= συνάντηση, προϋπάντηση. ούντες= όταν. οι δύος ατουν= οι δυο τους.
γολάα= εύκολα. ετάπεψεν= κοπίασε (ρ. ταπεύω). γιοσουζλούχ’= στέρηση, φτώχεια. τακ – τουκ= κάπου κάπου, πότε πότε. ετάπεψεν= κοπίασε (ρ. ταπεύω).
εμπροδέβεν= προόδευσε (ρ. εμπροδαβαίνω). ’κ’ εσόχρεψεν ατα= δεν τα κατάφερε (ρ. σοχρεύω). επήρεν κά’= τελείωσε, περάτωσε (ρ.παίρω). εγέντον γοτζά
παιδάς= έγινε μεγάλο παιδί. τα συνέλ’κα τ’= οι συνομήλικοί του. ετσάλεψεν
ατ’ς= δεν τους έδωσε σημασία (ρ. τσαλεύω). βάιρουχ’= ως γνωστόν. μασχαρέτας= αστεία. τιτέματα= πειράγματα. κ’ επιδεβήναν= δεν παραμελούσαν (ρ.
απιδαβαίνω, αποδαβαίνω). να τικλαεύ’νε το μυτίν= να σηκώνουν τη μύτη (ρ.
τικλαεύω). γαπαρεύ’νε= κομπάζουν (ρ. γαπαρεύω). ιδέα= άδεια, επίσκεψη. αρτούχσουν= πρωταρχικά. σάνκιας= σαν να. αλλομίαν= πάλι. αδά ς ση φορήν=
αυτή τη φορά. εναξά= λίγο. στουράκ’= στήριγμα, μπαστούνι, ραβδί. έτσουξεν
ατον= τον λυπήθηκε (ρ. τσούζω, τσίζω). χαμάν= αμέσως. ατλαμά= βήμα. εστάμπωσαν= συγκεντρώθηκαν (ρ. σταμπώνω). κ’ επεγένουμ’νες α’= δεν το καταλάβαμε [ρ. απογίνο(υ)μαι]. ζατί= φυσικά. εγόνεψαν= εγκαταστάθηκαν (ρ. κονεύω, γονεύω). παρέρται με= μου φαίνεται, διαισθάνομαι (ρ. παρέρχομαι). ντ’
αραεύ’ς= τι ζητάς (ρ. αραεύω). γιάμ’= μήπως. ευτάς μερ’καμάτα= κάνεις μεροκάματα [ρ. ευτά(γ)ω]. ασσό= αφότου. σέλ’= πλημμύρα. σους= σώπα (και σος).
τάχ’= πέρα, μέχρι. υπνασμένος= υπνωτισμένος. δίκλωπος= διπρόσωπος. να
μερδελίζ’= να ψελλίζει, να τραυλίζει (ρ. μερδελίζω). τεμάκ’= δηλαδή.
τσαγκαλάρα= αυτά που έχουν μυτερές προεξοχές. ξιφαράρα= μυτερά. τσίγκις=
επειδή. εμάλαζεν= έπιανε στα χέρια του (ρ. μαλάζω). τσακούτσα= σφυριά. καγάνα= δρεπάνια. άντζα= μόνο. εζάρωσεν= στράβωσε (ρ. ζαρώνω). εσούφρωσεν
τ’ οφρύδα= κατσούφιασε (ρ. σουφρώνω). απέσ’ ς σην πίστ’= μεταφ. κατάματα.
ντο σεφτελέσα= τι κουταμάρες, ανοησίες. ντο μουρδουλίεις= που μουρμουρίζεις (ρ. μουρδουλίζω).. εταγκτίρεψεν= έχασε την ισορροπία του (ρ. ταγκτιρεύω).
τ’ αχούλι σ’= το μυαλό σου. να εξωδί(εις)= να χαζολογάς (ρ. εξωδίγω, εξωδίω).
ζιάτα= ζόρια, δοκιμασίες. απέσ’= μέσα. εθάρεσεν= νόμισε (ρ. θαρρώ, εθαρρώ).
εξεροκούρτεσες= ξεροκατάπιες (ρ. ξεροκουρτώ). σίτα= καθώς, ενώ. αβούτα
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αδαφκά= αυτά εδώ κάτω. επεΐ= αρκετά. η δαβρέα ντ’ εδέκε σε= η ραβδιά που
σου έδωσε (ρ. δίγω). εγουρτάρεψε σε= σε γλύτωσε ( ρ. γουρταρεύω). μετ’ ατό
αγκά= συγχρόνως, τότε. εβουράστεν= άρπαξε (ρ. βουράζω, μέσ. βουράσκουμαι). γολτούχ’= μασχάλη. εκούντεσεν= έσπρωξε (ρ. κουντώ). το λάφ’=
το κουβεντολόι. έχ’νε να γονουσεύνε= έχουν να συζητήσουν (ρ. γονουσεύω). τοι
χωρέτας= τους συγχωριανούς.

ΠΟΝΣΙΑΚΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ

Σο ανέκδοτο της Αϊσέ1
Γράφει η Αϊσέ Σουρσούν
(Ιδίωμα φεως)

Ό

σταρο από πολλά χρόνια δύο παλαιοί φίλοι ευρέθαν σο Ινσταμπόλι.
Απ’ οπίσ’ εβόισαν και τση (γ)υναίκους ατουν σο Καπαλί- τσαρσί για να
τρώγουν και εγνωρίσκουνταν ούλοιν εντάμα. Οι (γ)υναίκοι σίτα έρχου-

σαν εχάθαν σην Πόλην απεσκέσ .
Αρ οτότες είπεν ο Σεμέλης:
-Ας πάμε αραεύουμε τ’ (γ)υναίκους έμουνα.
Ο Σουρσούνης πα είπεν ατον.
-Σ’ εσόν (γ)υναίκα ουκ εγνωρίζω, λάγα να αραεύ’ ατενα;
Ο Σεμέλης πα εκλώστεν και είπεν ατον.
-Σ’ εμόν (γ)υναίκα έν’ όμον φυτρούκα, το πόιν ατ΄ς συρτόν, κ’ η στέση ατ΄ς άμον
σταλαμίταν, τα μαλλία τ’ς πλεθούμενα κχύουν σ’ ωμία τ’ς, μελίξανθον και καθαρόν
η θωρέα τ’ ς, ψηλέσα όμον ελάτ’, τα τσιτσίας τ’ς ορθά όμον Κιμισχανάς μηλόπα,
το πετσί’ ατ’ς όμον άναλον βούτορον, παχαία τα βριχείλια τ’ς και μελεσσιδί’ χρώμαν ομμάτια έχ’. Υορεί ένα μαύρον κοντόν φιστάν’ και από πάν’ έναν κόκκινον
όμον άψιμον παλτόν. Σ’ εσόν (γ)υναίκα λάγεσα έν’;
Ο Σουρσούνης τσαπούγα τσαπούγα λέει ατον:

το ανέκδοτο, με την ευγενική άδεια της Αϊσέ, έγιναν προσθήκες από τον τάθη Σαξίδη
(οι προσθήκες στο ιδίωμα της Ματσούκας), ο οποίος έκανε και τη μεταγραφή του από το
λατινικό αλφάβητο στο ελληνικό, καθώς επίσης και το λεξιλόγιο.

1
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-Φάσον, χάσον τ’ εμόν τ’ (γ)υναίκαν! Οι δύοιν πα τ’ εσόν ας σκοτούμες και αραεύουμε.
Λεξιλόγιο
εβόισαν= βούιξαν, κάλεσαν τηλεφωνικά. Καπαλί - τσαρσί= η σκεπαστή αγορά
της Πόλης. ούλοιν εντάμα= όλοι μαζί. σίτα= καθώς. απεσκέσ’= ανάμεσα. αραεύουμε= γυρεύουμε (ρ. αραεύω από το τουρκ. aramak). έμουνα= τις δικές
μας. ατόν= αυτόν. τ’ εμόν= η δικιά μου. τ’ εσόν= η δικιά σου. ουκ= δεν (προφέρεται ούτσ). λάγα= πώς. ατένα= αυτήν. εκλώστεν= γύρισε (ρ. κλώθω και κλώσκουμαι). το πόιν= το μπόι, το ύψος. φυτρούκα (η)= βλαστάρι. συρτόν= πεταχτό, λυγερό. στέση (η)= κορμοστασιά. σταλαμίτα (η)= σταλαματιά, μτφ. ίσια
κορμοστασιά. πλεθούμενα= πληθωρικά. κχύουν= χύνονται (ρ. κχύνω από το
αρχ. εκχύνω). μελίξανθον= στο χρώμα του μελιού, ξανθό. θωρέα (η)= η θωριά, η
όψη. Κιμισχανάς μηλόπα= μήλα Αργυρούπολης (ήταν φημισμένα και παρομοιάζονταν με τα στήθη της γυναίκας κατά πως διαλαλεί και το παραδοσιακό δίστιχο:
αφκά σο σπαλερόπο σου ντο είν’ ατά ντο κείνταν/Κιμισχανάς μηλόπα είν’,
εμέν και εσέν κανείνταν). πετσί (το)= δέρμα. άναλον βούτορον= βούτυρο χωρίς
να έχει γίνει επεξεργασία με αλάτι. παχαία= χοντρά. βριχείλια= τα χείλη. μελεσσιδί’= μέλισσας. φιστάν’ (το)= φουστάνι. ομμάτια (τα)= μάτια. άψιμον (το)=
φωτιά. λάγεσα έν’= τι λογιά είναι, πως είναι. τσαπούγα τσαπούγα= βιαστικά βιαστικά. χάσον= άφησε, παράτα (ρ. χάνω). ας σκοτούμες και αραεύουμε= ας τσακιστούμε να ψάξουμε.

Ο

Άλλα πάνε και άλλα ’κι πάνε

Πάντùον, τη Πολόχ Μαρίας ο γιον, ας σα πολλά τα γράμματα ετάγγεψεν ο νους ατ’. Ο καημένον για να ζει, ετάχεψεν (εκρέμασεν) σην
γούλαν ατ’ έναν κασελόπον, εσέγκεν απέσ’ εκκλεσίας πράματα (θυμίαμαν, φιτίλα, εικονίσματα) κ’ επέρεν τα στράτας να πουλεί ατα. που
επένεν έλεεν τα παράδας για το μαναστήρ’ είν’ και ίσως να εμπαίνω και εγώ σο
μαναστήρ’.
Έναν ημέραν ερώτεσεν ατον ο Υόλον τη ουρουμίνας:
-Νέπε Πάντùο, σωστά λες πως τα παράδας πάνε σο μαναστήρ’;
-Ντο να λέγω σε, θείο Υόλο, άλλα πάνε και άλλα ’κι πάνε.
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Λεξιλόγιο
Πάντùον= Παναγιώτης. ετάγγεψεν ο νους ατ’= χάζεψε. ετάχεψεν= κρέμασε (ρ.
ταχεύω και τακεύω). σην γούλαν ατ’= στο λαιμό του. κασελόπον= κασελάκι,
μικρό κιβώτιο. εσέγκεν= έβαλε (εσέγκεν= αόρ. του ρ. βάλλω). ίσως να εμπαίνω
και εγώ σο μαναστήρ’= ίσως να γίνω καλόγερος κ’ εγώ. Υόλος= Θεόφιλος.
Αφήγηση: Γεώργιος οφιανίδης, Ντόρτμουντ
Επιμέλεια: Δημήτριος . Νικοπολιτίδης

Η

Εσέν δέκα ποτάμα ’κι κατενίζ’νε σε

Μελπομένη τη Κούσονος επήεν να ξαγουρεύκεται σον ποπά - Νικόλαν.
-Πάτερ, είπεν ατον έχω πολλά αμαρτίας.
-Ντο αμαρτίας έεις, τέκνον μου;
-Πάτερ, ίστε επήγα με τον έναν και τον άλλον. Επήγα με τον Κάκον τη Μαραντίνας, με τον Μούχον τη Σσουφράκας, με τον Αλέξην τη ’στάπαση, με τον Νάστον
τη Ζουρνατσή…
-Άναυα με τ’ ατείντς τηνάν είπες, άλλο με την κανάν επήες;
-Επήγα και με τον ποπάν α σο Αφκατοχώρ’.
-Έξ’ απαδαπέσ’ αγλήγορα. Να πας ρούεις σο βαθύν το ποτάμ’ και να φουρκίεσαι.
Εσέν δέκα ποτάμια ’κι κατενίζ’νε σε.
-Γιάτι, πάτερ;
-Εφέκες εμέν τον γιοσμάν τον ποπάν κ’ επήες μετ’ εκείνον τον τσαμουρόχτιστον
και ’κ’ εντρέπεσαι πα και λες ατο.
Λεξιλόγιο
να ξαγουρεύκεται= να εξομολογηθεί (ρ. εξαγορεύω, ’ξαγουρεύω και εξαγουρεύκουμαι). έεις= έχεις (ρ. έχω). άναυα= εκτός. ατείντς= αυτούς. τηνάν= τους
οποίους. με την κανάν= με κανέναν άλλον. έξ’ απαδαπέσ’= έξω από εδώ μέσα.
να πας ρούεις= να πας να πέσεις (ρ. ροΐζω, ρούζω). ’κι κατενίζ’νε σε= δεν σε
ξεπλένουν (ρ. κατενίζω). εφέκες εμέν τον γιοσμάν= άφησες εμένα τον λεβέντη.
τσαμουρόχτιστος= ο φτιαγμένος από λάσπη, ο άσχημος.
Επιμέλεια: Δημήτριος . Νικοπολιτίδης
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ
Ατατούρκ και Ναζί
Δάσκαλος και μαθητές στην εφαρμογή του ολοκληρωτισμού

Σου Stefan Ihring
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
«Ο ρόλος τον οποίον διαδραμάτισε ο Κεμάλ Ατατούρκ ως ιδεολογικό πρότυπο
και παράδειγμα για τους Ναζί έχει παραμείνει άγνωστος. λοι πιστεύουν ότι ο
Φίτλερ εμπνεύστηκε την ολοκληρωτική ιδεολογία και στρατηγική του από τον
Μουσολίνι, όμως ο αρχηγός των Ναζί
παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον
τις εξελίξεις στην Σουρκία, ήδη από το
1919. Και ο λόγος ήταν ο μεγάλος θαυμασμός που ένιωθε για τις προσπάθειες
του Ατατούρκ να δημιουργήσει ένα νέο
τουρκικό κράτος μέσα από τις στάχτες
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σόσο,
που βάσισε το δικό του (αποτυχημένο)
πραξικόπημα του Μονάχου, το 1923,
στην επανάσταση του Ατατούρκ στην
Άγκυρα.
»Αργότερα ο Φίτλερ έλεγε ότι ο Ατατούρκ ήταν ο δάσκαλος και ο ίδιος και ο
Μουσολίνι οι μαθητές. Και ο ενθουσιασμός του για το δάσκαλο επρόκειτο να
διαρκέσει: ο Ατατούρκ αποτέλεσε την έμπνευση του Φίτλερ προκειμένου αυτός να
διαμορφώσει το ναζιστικό κράτος του με βάση τα εθνικιστικά, αντιθρησκευτικά,
ολοκληρωτικά και μισαλλόδοξα σχέδια του “Σούρκου Υύρερ” – με κύρια σημεία
αναφοράς τις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ελλήνων, τους οποίους επιφανείς
Ναζί συνέκριναν άμεσα με τους Γερμανούς Εβραίους...», είναι τα λόγια που συνοψίζουν στο οπισθόφυλλο περιληπτικά το περιεχόμενο του βιβλίου «Ατατούρκ και
Ναζί – Δάσκαλος και μαθητές στην εφαρμογή του ολοκληρωτισμού» του Stefan
Ihring.
Ο συγγραφέας είναι ιστορικός που ασχολείται με διάφορα θέματα που αφορούν στην ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Κύρια ενδιαφέροντά
του τα περίπλοκα διακρατικά, η έρευνα των δημόσιων ομιλιών, των αντιλήψεων και
των πολιτικών ιδεών. Ο Stefan Ihring είναι κάτοχος πτυχίου στις Νομικές και
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Πολιτικές Επιστήμες από το Queen Mary College του Λονδίνου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου επικεντρωμένες στην
Ιστορία, την Σουρκολογία και την Πολιτική Επιστήμη και διδακτορικό στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. ήμερα κατέχει θέση ερευνητή στο
Van Leer Jerusalem Institute, ενώ διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του
Regensburg και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Αφοσιωμένος μελετητής της Ιστορίας αποκαλύπτει την οξυδερκή και ερμηνευτική ματιά του μέσα
από τις σελίδες του βιβλίου του και τον τρόπο ανάλυσης του υλικού του.
Ο Ihring έχοντας ως αφετηρία τη δήλωση του Αδόλφου Φίτλερ πως ο Κεμάλ
Ατατούρκ ήταν ο δάσκαλος και εκείνος και ο Μουσολίνι οι μαθητές, συμπληρώνει
τα κενά συνθέτοντας το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο βρίσκουν σημείο συνάντησης και συναρμογής οι πολιτικές σκοπιμότητες των γενοκτονιών, ο φονταμενταλισμός και η οικοδόμηση νέων αυταρχικών και απολυταρχικών κρατών.
Είναι γνωστή στους ασχολούμενους με την ιστορία της περιοχής της ύστερης
οθωμανοκρατίας η συμμετοχή δεκάδων γερμανών επιτελικών αξιωματικών στην
εκπαίδευση, ανασυγκρότηση, ακόμα και έστω και «συγκεκαλυμμένα» στη διοίκηση
κατά τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού. Σα παραδείγματα πολλά με κορυφαία αυτά των Κόλμαρ φον ντερ Γκολτς πασά, του Λήμαν φον άντερς πασά, του
Ίμχοφ πασά. Ψστόσο οι λεπτομέρειες που προκύπτουν από την εν λόγω λεπτομερή και επισταμένη έρευνα του Ihrig είναι συναρπαστικές. Εντύπωση στον αναγνώστη προκαλεί το γεγονός πως ένας έφηβος από το Μπάντεν – Μπάντεν – δεκαεξαετής και ψευδόμενος για την ηλικία του - κατατάσσεται στον τουρκικό στρατό,
πολεμά μέσα από τις τάξεις του τους Βρετανούς, Νεοζηλανδούς και Ινδούς στο
ιρακινό μέτωπο, βρίσκεται στις περιοχές όπου διαπράχθηκε το έγκλημα της γενοκτονίας των Αρμενίων και παρόλα αυτά στα απομνημονεύματά του δεν αναφέρει
λέξη για αυτό. Η έκπληξη έγκειται στο γεγονός του ονόματος αυτού του εφήβου
που δεν είναι άλλος από τον Ρούντολφ Ες, διοικητή αργότερα του Άουσβιτς!
Εκτός όμως από τον Ες πολλοί Γερμανοί αξιωματικοί - Γερμανούς Οθωμανούς τους ονομάζει ο συγγραφέας, αφού κάποιοι από αυτούς ήδη πριν από το
Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχαν απλά ενσωματωθεί στον τουρκικό στρατό, αλλά
είχαν «τουρκέψει», υιοθετώντας το οθωμανικό ντύσιμο, έφεραν τον τίτλο του πασά
και κρατούσαν τον οθωμανικό τίτλο μέχρι το θάνατό τους στη Γερμανία την εποχή του Μεσοπολέμου στο Γ΄ Ράιχ – μνημονεύονταν με τον τουρκικό τους τίτλο
(πασάς), παρά με τον γερμανικό στρατιωτικό τίτλο που κατείχαν. Φαρακτηριστικό
το παράδειγμα της αναφοράς σε έγγραφα της Προεδρίας της Ομοσπονδιακής
Γερμανίας, ακόμα και κατά τη δεκαετία του 1960, προς τον Γκολτς ως «von der
Goltz pasha».
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Μέσα από τις σελίδες του εξαιρετικού αυτού βιβλίου αποκαλύπτεται ότι οι
σχέσεις και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο χωρών υπήρξε εντονότατη και πολυεπίπεδη. Βέβαια «η κολώνια αυτή κρατούσε χρόνια, αφού η Πρωσία από πολύ
νωρίς είχε συνάψει ισχυρές διπλωματικές σχέσεις με τους Οθωμανούς, ενώ ο Γουλιέλμος ο Β΄ τους θεωρούσε ζωτικής σημασία παράγοντα για τα γερμανικά σχέδια. Με μια σειρά από στοχευμένες πολιτικές που σχετίζονταν με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία – ιδηρόδρομος Βαγδάτης και άλλα σιδηροδρομικά έργα, ενθάρρυνση και ενίσχυση γερμανικών επιχειρήσεων για οικονομική διείσδυση στην Ανατολία – το γερμανικό Ράιχ έδειχνε τις προθέσεις και τις φιλοδοξίες του να εξελιχθεί σε Μεγάλη Δύναμη με την σχεδιασμένη «πολιτική παγκόσμιας εξάπλωσης»
(Weltpolitik). Επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σχέση της χώρας του με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Γουλιέλμος Β΄κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Δαμασκό στα 1898 – τότε έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – δήλωνε ότι οι
μουσουλμάνοι μπορούσαν να τον θεωρούν «προστάτη τους». τα τέλη της πρώτης
δεκαετίας του 20ου αιώνα το Βερολίνο επέχαιρε για την επανάσταση των Νεότουρκων σε σημείο που κάποιοι συγγραφείς να αναφέρουν πως η Γερμανία είχε
κυριευτεί μετά το 1908 από «τουρκικό πυρετό», ο δε Εμβέρ πασάς να αποκαλείται
«Σούρκος Μόλτκε» και ο Σαλαάτ πασάς «Σούρκος Βίσμαρκ». Η φυσιογνωμία του
Εμβέρ ήταν τόσο αναγνωρίσιμη στη Γερμανία εκείνης της εποχής που χρησιμοποιήθηκε σε διαφημίσεις τσιγάρων, φιγουράροντας σε λεωφορεία, ενώ το όνομάτου δόθηκε και σε γέφυρα στο Πότσναμ. Αξιοσημείωτο του θαυμασμού προς τα
τεκταινόμενα στη Μικρά Ασία είναι το γεγονός πως στα βαγόνια των γερμανικών
αμαξοστοιχιών που προορίζονταν για το μέτωπο της Ανατολής έφεραν στο πλάι
τους γραμμένο με κιμωλία την επιγραφή «Εμβερλάνδη».
Ο πόλεμος που διεξάγει ο Μουσταφά Κεμάλ από το 1919 απασχολεί με ιδιαίτερες και συνεχείς πρωτοσέλιδες αναφορές τα συντηρητικά και εθνικιστικά γερμανικά έντυπα, που μεταβάλλουν τον Κεμάλ σε σύντομο χρονικό διάστημα στον
«δικό μας Μουσταφά Κεμάλ». Σα επόμενα χρόνια είναι απίστευτος ο αριθμός των
άρθρων και των αναλύσεων των γερμανικών εφημερίδων που ο συγγραφέας τις
χαρακτηρίζει ως «ακούσιο γραφείο δημοσίων σχέσεων» των κεμαλιστών. Η απόβαση του Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 1919 στην Αμισό, κατά πως λέει η επίσημη
τουρκική ιστοριογραφία, σηματοδοτεί τον «Πόλεμο της Σουρκικής Ανεξαρτησίας» - την τελική φάση του οργανωμένου εγκλήματος της Γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου. Με τον επιτυχή αγώνα, από τα μέσα του 1919
έως τα μέσα του 1923, εναντίον του ελληνικού στρατού, των συμμαχικών δυνάμεων και κάποιες φορές και κατά του οθωμανικού στρατού οι τούρκοι εθνικιστές
διασφάλισαν τα εδάφη για τη χώρα τους με τη συνθήκη της Λωζάννης, καταπατώντας και πετυχαίνοντας την αναθεώρηση της συνθήκης των εβρών (1920). Σο
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γεγονός αυτό στα μάτια της ηττημένης, απελπισμένης και ρημαγμένης Γερμανίας
από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φάνταζε ως η «πραγμάτωση ενός εθνικιστικού
ονείρου, ή μάλλον κάτι σαν υπερεθνικό πορνογράφημα», ως παράδειγμα για μίμηση για την αποτίναξη της συνθήκης των Βερσαλλιών. Ο συγγραφέας αναφέρει πως
οι Ναζί «μεγάλωσαν με την Σουρκία, ήταν ενθουσιασμένοι με τις εξελίξεις σε αυτήν και με τα «τουρκικά διδάγματα» που θα μπορούσε να αντλήσει η χώρα τους.
Σέτοια διδάγματα άντλησε από την κεμαλική τουρκική εμπειρία και ο Φάινριχ
Φίμλερ, αρχηγός των SS, ο συντονιστής του Ολοκαυτώματος των Εβραίων, όταν
σε ομιλία του τον Ιανουάριο του 1944 είπε πως το Ισλάμ αποτελεί πρακτική και
γοητευτική θρησκεία για τους στρατιώτες, αφού υπόσχεται σε αυτούς που θυσιάζουν τη ζωή τους στον ιερό αγώνα και γίνονται μάρτυρές του τον παράδεισο με τα
«ουρί» του. Και αυτό τόνισε πως «είναι ένα είδος γλώσσας που καταλαβαίνουν οι
στρατιώτες».
Η γερμανοτουρκική ιδεολογική συνάφεια και αλληλεξάρτηση είναι εμφανής
στα προπαγανδιστικά άρθρα του Hans Tröbst στην εφημερίδα Heimatland το
1923, τα οποία εξυμνούν την πολιτική των Νεότουρκων και των κεμαλικών απέναντι στις μειονότητες της Αυτοκρατορίας, Έλληνες και Αρμένιους, χαρακτηρίζοντάς τους «αιμοβόρους και παράσιτα» και συμπληρώνοντας πως «οι Σούρκοι κατόρθωσαν να εξαγνίσουν το έθνος τους από τα ξένα στοιχεία σε μεγάλη κλίμακα»,
άρθρα που ενίσχυσαν τον αντισημιτισμό στη Γερμανία.
Και βέβαια είναι πασίγνωστη η ρήση του παράφρονα που αιματοκύλισε τον
πλανήτη, το «ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμένιους». Ψστόσο ο Φίτλερ είχε επίσης πάντα στο μυαλό του την τουρκική εμπειρία και επαίρονταν ότι ήταν μαθητής
του Μουσταφά Κεμάλ.
υμπερασματικά στον αναγνώστη, μέσα από την εκτενή και επισταμένη έρευνα
του συγγραφέα στο γερμανικό τύπο των δεκαετιών του 1920 και του 1930, καθίσταται πασιφανής και πασίδηλη η σύνδεση ανάμεσα στην καταπάτηση της υνθήκης των εβρών (1920) από το κίνημα των Νεότουρκων και των κεμαλικών - η
οποία αποτέλεσε παράδειγμα και πηγή έμπνευσης για τους Γερμανούς εθνικιστές
– και στην αντίδραση των Γερμανών στη υνθήκη των Βερσαλλιών (1919), γεγονός που ενίσχυσε την άνοδο του Φίτλερ και την συνακόλουθη έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου. Η σύνδεση δε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, Μουσταφά Κεμάλ και Αδόλφο Φίτλερ σε τόσες πολλές διαστάσεις και επίπεδα φανερώνει την οξυδερκή ματιά
του ερευνητή, που με διορατικότητα και με πρωτοτυπία «δάμασε» τον τεράστιο
όγκο του υλικού του, το ανέλυσε και το ερμήνευσε, καταθέτοντας στην ιστοριογραφία μια σημαντική συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Σουρκίας,
στην άνοδο του Ναζισμού, στα αίτια πρόκλησης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
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στην αλληλεπίδραση κεμαλισμού, φασισμού, ναζισμού και στη διαδραστική ιδεολογική σχέση Μουσταφά Κεμάλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφου Φίτλερ.
τάθης Σαξίδης

Η ίμικλη της Φαλδίας
Σου σεβασμιότατου μητροπολίτη Δράμας
Παύλου Γ. Αποστολίδη

Ο

σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας και
διδάκτωρ Θεολογίας Παύλος Γ. Αποστολίδης
μας εκπλήσσει ευχάριστα τακτικά. Διάπυρος
προς τον Κύριον ευχέτης και εξαίρετος ποιμενάρχης,
αινεί τον Κύριον «εν χορδαίς και οργάνοις». Εκτός όμως
των καθαρώς ποιμαντικών καθηκόντων του, και υμνωδός
γέγονεν της πατρώας γης του Πόντου, απαγγέλοντας κατά τρόπο θαυμάσιο – μαζί με τον εκλεκτό Κώστα Διαμαντίδη – τους στίχους από την «Καμπάνα του Πόντου»
του Υίλωνα Κτενίδη στην ομώνυμη παράσταση λόγου
και μουσικής. Πρόσφατα, μάλιστα, το κοινό της Θεσσαλονίκης είχε την τύχη να
την παρακολουθήσει σε μια και μοναδική εκδήλωση στη μονή Λαζαριστών, τη
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016. Πέραν όμως τούτων ο σεβασμιότατος Δράμας διακονεί και τη μνήμη, συνεισφέροντας «ουκ ολίγα» στον έρανό της. Αγλαοί καρποί
του κόπου του τα βιβλία: «Η Μητρόπολις Ροδοπόλεως – Σο Ζήτημα των Εξαρχιών του Πόντου», εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, «Ο μητροπολίτης Σραπεζούντος Φρύσανθος Υιλιππίδης (1913 - 1923)», εκδόσεις αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008, συμμετείχε με το άρθρο του "Η Ιερά Μονή της
Τπεραγίας Θεοτόκου ουμελά", στον συλλογικό τόμο «Ο Πόντος των Ελλήνων»,
εκδόσεις Έφεσσος, Αθήνα 2003, ενώ έγραψε κατά καιρούς δεκάδες άρθρα, ομιλίες
και μελέτες για τον αλησμόνητο Πόντο. Ακάματος και αεικίνητος, το 2016 μας
παρέδωσε ένα ακόμη βιβλίο από τις εκδόσεις Κυριακίδη, το «Η ίμικλη της
Φαλδίας», χωριό των προγόνων του, αφού εκεί γεννήθηκε ο εκ πατρός πάππος του
Αλέξανδρος Αποστολίδης. ε αυτόν αλλά και στη λατρευτή του μάμμη υμέλα
Κωτσίδου - Αποστολίδη, η οποία γεννήθηκε στην Αλούτζαρα, παροικία της ίμικλης, είναι αφιερωμένη η έκδοση, ως ευλαβικό μνημόσυνο.
Σο βιβλίο, ευαγγέλιο μνήμης για αυτούς που κατάγονται από την περιοχή –
και όχι μόνον – στο πρώτο κεφάλαιό του τοποθετεί τον αναγνώστη στον γεωγραφικό χώρο του Μεσοχαλδίου (πρωτεύουσα η Άρδασσα, το Σορούλ) και ειδικότερα στην περιοχή του Κιουρτούν, όπου βρίσκονται και τα χωριά ίμικλη, Δέσμαι228
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να (Soguteli), αρή – παπά ή αρούμ – παπά (Saribaba), το Ακτσαλ1 (Akal),
Πέκτελα, Γαργάενα. Αναφέρεται ακροθιγώς στην ιστορία της περιοχής καθώς και
στην εκκλησιαστική διοίκησή της.
το δεύτερο κεφάλαιο ο αναγνώστης μπορεί να βρει πλήθος στοιχείων για τη
ίμικλη. Για τον εποικισμό, την ονομασία, την τοπογραφία, τα βουνά, τα παρχάρια, τα ποτάμια, τους βοσκότοπους και τις θερμές πηγές, τους μύλους, τις ασχολίες των κατοίκων και εν γένει στοιχεία για την οικονομία του χωριού.
το τρίτο κεφάλαιο ο συγγραφέας πραγματεύεται στοιχεία που αφορούν στη
θέση του οικισμού και στους κατοίκους του, στους μαχαλάδες του, στα αλώνια
του, στην ύδρευσή του, στον τύπο της κατοικίας, στα σχολεία, στη διοίκηση, στα
εκκλησιαστικά, στους ναούς και τα μοναστήρια του, στα κοιμητήριά του.
Σο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει της παροικίες της ίμικλης, την κατάσταση κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων στον Πόντο, τα μαρτύρια που υπέστησαν οι κάτοικοι της ίμικλης καθώς και
το τέλος του οικισμού. το κεφάλαιο αυτό υπάρχει και ο ονομαστικός κατάλογος
των οικογενειών της ίμικλης. Μόνο και μόνο αυτός ο κατάλογος μπορεί, κατά
την ταπεινή μου γνώμη, να χαρακτηρίσει το εν λόγω βιβλίο ως αγιολόγιο – μαρτυρολόγιο. Ο κατάλογος αυτός, καταρτίστηκε από τη συνεργάτιδα του Κέντρου
Μικρασιατικών πουδών Φαρά Λιουδάκη2 το 1963 με βασικό πληροφορητή εκ
ιμικλής καταγόμενο, που δυστυχώς δεν διασώθηκε το όνομά του. τον κατάλογο καταγράφονται ονομαστικά 216 οικογένειες, 1395 άτομα, το 70% περίπου, των
2000 κατοίκων της ίμικλης. ε κάποιες από αυτές, στις 58, υπάρχει ο τραγικός
χαρακτηρισμός «έσβησεν η οικογένεια». Γιατί, άραγε; Ο συγγραφέας αναρωτιέται,
ρητορικώ τω τρόπω, το «γιατί». Και απαντά: «Οι περισσότερες θύματα των διωκτών. λοι αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον αφανισμό κατόπιν καλά οργανωμένου σχεδίου από τους Νεότουρκους, τη ανοχή, επινεύσει και υποδείξει χριστια-

Φωριό των εκ μητρός προγόνων μου οι οποίοι μετά το στέρεμα των μεταλλείων της
Φαλδίας στα μέσα του 19ου αιώνα το εγκατέλειψαν για να εγκατασταθούν στο ου – σεχρή
της περιοχής Απέσ. ύμφωνα με τη γιαγιά μου, Πελαγία Ακριτίδου – Καραγιαννίδου
(ου – σεχρή 1902 – Μεσόβουνο/Πύργοι Πτολεμαΐδας 2002), η ανάμνηση της
καταγωγής τους από το Ακτσάλ’ ήταν έντονη ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα όταν
απεύθυναν σκωπτικά τραγούδια στους άλλους οικιστές του ου – σεχρή, τους
Σùουνουβουζάντας (Σζινιβίζηδες εκ του Genovese) τους οποίους μέμφονταν με το εξής
δίστιχο: Αχτσαλώτ’ φορούν πασμάδες και χορεύ’νε άμον γιοσμάδες, Σùουνοβουζάντ’
φορούν παρτάλα και χορεύ’νε άμον γαρτάλα. τάθης Σαξίδης.
2 Άφησε τεράστιο έργο μεταξύ άλλων και το βραβευμένο βιβλίο της από την Ακαδημία
Αθηνών «Σα Μεταλλεία της Μικρασίας και του Πόντου», καθώς και πλήθος εργασιών.
1
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νικών κρατών της Δύσεως, διότι θεωρήθηκαν εμπόδιο στα γεωπολιτικά συμφέροντα και τους σχεδιασμούς τους».
τάθης Σαξίδης

Kutsal Ikona
Σου Turgay Bostan

Μ

ε τίτλο «Kutsal Ikona», δηλαδή ιερή εικόνα, και με εξώφυλλο που εντυπωσιάζει, κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Σουρκία (Νοέμβριος 2016)
το νέο βιβλίο (μυθιστόρημα) του συγγραφέα Turgay Bostan (Σουργκάι Μποστάν) που κατάγεται από την Άρδασσα (Torrul)
της Αργυρούπολης του Πόντου.
Είναι η πρώτη φορά που η εικόνα της βρεφοκρατούσας εικόνας της
Παναγίας κοσμεί εξώφυλλο βιβλίου
στην γειτονική χώρα και το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με το περιεχόμενο προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση.
Σο μυθιστόρημα ξεκινά με τη
ρωσική κατάκτηση της Αργυρούπολης (Gumushane) το 1829 και φτάνει μέχρι την περίοδο των μεγάλων
μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα μέσα του 19ου αιώνα, τότε
που δόθηκαν, κάτω από την πίεση των μεγάλων δυνάμεων, δικαιώματα σε όλες τις
εθνότητες και θρησκευτικές ελευθερίες. Είναι η εποχή του Σανζιμάτ, η εποχή της
αποκάλυψης των κρυφών χριστιανών. Ένας από αυτούς είναι ο κεντρικός ήρωας
του βιβλίου που από Εφραίμ γίνεται Θόδωρος, φανερώνοντας τη χριστιανική του
πίστη.
Ο παππούς του με το ίδιο όνομα ήταν κρυφός παππάς στην Κρώμνη και ακολούθησε το ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του το 1829 μέχρι το Καρς της
Ρωσίας. Μαζί του κατά τη φυγή του από την Κρώμνη πήρε από την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου και την εικόνα της Παναγίας (αυτή είναι η ιερή εικόνα του βιβλίου). ταν έφτασε στην τελευταία του πατρίδα παραδίδει αυτήν την εικόνα στον γιο
του Κώστη εκφράζοντάς του ως τελευταία επιθυμία την επιστροφή της εικόνας
στην εκκλησία που ανήκει. Σο 1842 ο γιος του επιστρέφει στην Σραπεζούντα με
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την εικόνα και αποφασίζει να βαφτίσει τον γιο του, δίνοντάς του το όνομα του
παππά Θόδωρου.
Έτσι αρχίζει η μυθιστορηματική ζωή του Θόδωρου, ο οποίος σαγηνεύεται από
την ιστορία των προγόνων του, αποκαλύπτεται ως χριστιανός και αποφασίζει να
γίνει αγιογράφος και να επιστρέψει μια μέρα στην Κρώμνη να χτίσει και να αγιογραφήσει μια εκκλησία και ένα σχολείο. Κοντά σε όλα αυτά έρχεται και ο μεγάλος
έρωτας με τη αφιγέ, κόρη του αΐτ – αγα, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του
αναγνώστη.
Μια μεγάλη αγάπη, μια πικρή ιστορία στα αλησμόνητα βουνά της Κρώμνης
και ένα απροσδόκητο τέλος συνθέτουν ένα απρόσμενο βιβλίο με σεβασμό στην
ιστορία. Θα ήταν εξαιρετική τύχη για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό το βιβλίο να
κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιου έλληνα εκδότη και να μεταφραστεί στα ελληνικά.
Ο συγγραφέας Turgay Bostan (Σουργκάι Μποστάν) γεννήθηκε το 1961 στην
Άρδασσα της Αργυρούπολης του Πόντου, όπου και πέρασε τα μαθητικά του χρόνια. Μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές
προσλήφθηκε στην δημόσια τηλεόραση όπου
εργάζεται ως σκηνοθέτης. Οι πρωταγωνιστές και
το περιεχόμενο των βιβλίων του αναφέρονται στα
δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε που χιλιάδες χριστιανοί αλλαξοπίστησαν
ή όπως εν προκειμένω προσποιούνταν ότι είναι
μουσουλμάνοι ενώ στην πραγματικότητα ήταν
πιστοί χριστιανοί.
Σο πρώτο του μυθιστόρημα «Son Krifos»
O Turgay Bostan
κυκλοφόρησε το 2008 και διαδραματίζεται στα γνώριμα μέρη της Αργυρούπολης
και στα χωριά της κοιλάδας της Κρώμνης κατά την περίοδο της ρωσικής κατοχής
του Πόντου το 1916 – 18.
Σο νέο του μυθιστόρημα με τίτλο «Kutsal Ikona» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο
του 2016 και από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του προξένησε μεγάλη αίσθηση στη γείτονα χώρα. Είναι η πρώτη φορά που στη τουρκική λογοτεχνία η
εικόνα της Παναγίας κοσμεί εξώφυλλο βιβλίου και μάλιστα υπό τον τίτλο «Ιερή
Εικόνα». Ένας άλλος ισχυρός συμβολισμός είναι ο σταυρός που εικονίζεται στο
εξώφυλλο του βιβλίου, πάνω αριστερά από την εικόνα, και μάλιστα μέσα σε αγχόνη. Η επιλογή ακόμη του αρχικού ήρωα, του δίπιστου Εφραίμ, να φανερώσει τη
χριστιανική του πίστη είναι αποκαλυπτική της αντικειμενικής προσέγγισης του
συγγραφέα καθώς και της βαθιάς του γνώσης για το λησμονημένο σήμερα ζήτημα
των κρυφών χριστιανών του Πόντου.
Παναγιώτης Πουλτίδης
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Η Δημοκρατία του Πόντου
Ένα ανέφικτο όνειρο ή μια ρεαλιστική επιδίωξη;
Σου Ευριπίδη Γεωργανόπουλου
Έκδοση Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

Ο

συγγραφέας της μελέτης αυτής
είναι μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, πολύ γνωστός στους
παρεπιδημούντες στην Ποντιακή βιβλιογραφία από την ασχολία του με θέματα της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού ήδη από το
2001, με το βιβλίο του «Σο νεοτουρκικό κίνημα και οι επιπτώσεις του στον ελληνισμό
του Πόντου (1908 – 1914) του όποιου βιβλιοκρισία μας έχει καταχωρισθεί στον 50° τόμο
του «Αρχείου Πόντου» (2003 - 2004, σ. 299308). Έτσι με την ανωτέρω μελέτη του «δεν
κομίζει γλαύκα εις Αθήνας» ως πρωτοφανέρωτος επιστήμων, αφού ήδη, κρίνοντας το βιβλίο
του εκείνο, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για
συγγραφέα αξιόλογο, που παρουσίασε και παρουσιάζει θέματα της ποντιακής μας
ιστορίας πρωτότυπα, εξετάζοντας τα με μεγάλη προσοχή και εξονυχιστική διερεύνηση, που για πρώτη φορά βλέπουν το φως, διευκρινίζοντας άγνωστες πτυχές της
ιστορίας της αλησμόνητης προγονικής μας κοιτίδας.
Είναι γνωστό ότι μετά το τέλος του Α' παγκοσμίου πολέμου στο «Παμπόντιο υνέδριο» που συγκλήθηκε στη Μασσαλία στις 22 Ίανουαρίου/4 Υεβρουαρίου 1918
με πρωτοβουλία του δραστηριότατου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, Πόντιου εμπόρου, είχε σταλεί στον τότε Επίτροπο (Τπουργό) Εξωτερικών Σρότσκυ της
Ρωσίας τηλεγράφημα να συνηγορήσει στο θέμα του δικαιώματος των Ποντίων για
τον σχηματισμό Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου, σύμφωνα με τις διακηρύξεις του ίδιου του Σρότσκυ για την αυτοδιάθεση των λαών.
Επειδή το θέμα αυτό το διαπραγματεύθηκε για πρώτη φορά ο Ελευθέριος
Παυλίδης πρώην βουλευτής Αθηνών με το βιβλίο του «Πώς και διατί εματαιώθη η
Δημοκρατία του Πόντου», Αθήναι 1956, εκθέτοντας τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν τότε, και επειδή από την όλη εξιστόρησή του παρουσιάζονται αρκετά
κενά στην όλη υπόθεση, ο Ευριπίδης Γεωργανόπουλος έρχεται τώρα με τη νέα
του μελέτη για τις προσπάθειες των Ελλήνων του Πόντου για αυτοδιάθεση κατά
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το τέλος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, να διασαφήσει πλείστα όσα σημεία του
θέματος αυτού και γι’ αυτό επιβάλλεται, όχι μόνο να εκδοθεί η μελέτη του αυτή,
που τόσα νεότερα στοιχεία προσθέτει, αλλά και να επαινεθεί από την Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών για την προσπάθειά του αυτή.
Σο βιβλίο αποτελείται από 560 σελίδες, ενώ υπάρχει και πολυσέλιδο παράρτημα με φωτογραφίες, χάρτες και έγγραφα.

Φρήστος Γ. Ανδρεάδης

Δραστηριότητες της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Clayton της Μελβούρνης
Σου Φαράλαμπου Προδρομίδη

Κ

υκλοφόρησε πριν λίγο καιρό στη Μελβούρνη το βιβλίο του Φαράλαμπου Προδρομίδη, πανάξιου στελέχους του παροικιακού ελληνισμού
της Αυστραλίας αλλά και
του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού της μακρινής αυτής ηπείρου. Σο
βιβλίο, κατά το συγγραφέα του, αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των
λόγων ίδρυσης της ελληνικής κοινότητας Clayton στην περιοχή Oakleigh
της Μελβούρνης και τη δράση της
από την ίδρυσή της μέχρι το 1993.
Ψστόσο στοχεύει και να διατηρήσει
τη μνήμη αυτών που την υπηρέτησαν
και να τιμήσει όλους εκείνους που
στήριξαν και στηρίζουν το έργο της.
Μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την ανάγκη
δημιουργίας ελληνικής κοινότητας στο
Clayton, όταν το 1972 είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.500 ελληνικές οικογένειες στη συγκεκριμένη
περιοχή. Ελληνικές οικογένειες οι οποίες ένιωθαν την ανάγκη υπηρεσιών πνευματικής διαποίμανσης, ελληνομάθειας για τα παιδιά τους και διατήρησης των ελληνικών τους παραδόσεων και των εθίμων. Μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης
κατανοεί πως μια μικρή κοινότητα, έχοντας συνοχή και συνεχή εθελοντική προ233
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σφορά κατορθώνει και δημιουργεί έργα και υπηρεσίες για τα μέλη της. Ο Φαράλαμπος Προδρομίδης εντέλει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του μας κάνει
γνωστή την ιστορία και τα πρόσωπα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Clayton της Μελβούρνης, καταγράφοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της παροικιακής ιστορίας των Ελλήνων της Αυστραλίας.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Φαράλαμπος Αναστασίου Προδρομίδης, γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή Κιλκίς το 1934. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες
Ελληνοπόντιοι και ο πατέρας του κατάγονταν από
το Γιαγπασάν της επαρχίας Κάβζα της αμψούντας. Η μητέρα του, Ευδοκία, καταγόταν από το
Φατζήντετε της Ορντούς.
την Αγία Κυριακή ο Φαράλαμπος έζησε την
πολεμική κατάσταση 1940 - 45. Σο 1945 σημάδεψε
με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη ζωή του Φαράλαμπου
και της οικογένειάς του. Οι παρακρατικές οργανώσεις δολοφόνησαν τον πατέρα του και το 1946 οι
ίδιες οργανώσεις ξεκλήρισαν την οικογένεια της αδερφής του Ελένης Παπαδοπούλου, δολοφονώντας την ίδια, τον άνδρα της και το γιο της που ήταν μόλις δυόμισι
χρονών.
Μετά από αυτά τα φριχτά γεγονότα η οικογένειά του βρήκε καταφύγιο στην
Εξοχή Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης. Σο 1947 με τη μεσολάβηση του προέδρου
της Εξοχής, ο Φαράλαμπος μπαίνει στο ορφανοτροφείο «Αριστοτέλης» Καλαμαριάς. Σο 1950, μαζί με άλλους έντεκα συμμαθητές, μεταφέρονται στην Γεωργοτεχνική σχολή Μέσης Εκπαίδευσης Πτολεμαΐδας. Σο 1953, μετά την αποφοίτηση
απ τη σχολή επιστρέφει στην Εξοχή και πιάνει προσωρινά δουλειά ως εισπράκτορας στα υπεραστικά λεωφορεία. Σα χρήματα όμως είναι λίγα και με τη συμπαράσταση της αδερφής του ταυρούλας μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για εξεύρεση
εργασίας με καλύτερες αποδοχές.
Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα για να βρει κανείς δουλειά. Παρότι μεγάλωσε
μέσα στα ορφανοτροφεία κουβαλούσε το «στίγμα» του πατέρα του. Σο «αμάρτημα» του πατέρα του ήταν ότι πολέμησε το Γερμανό κατακτητή μέσα απ τις γραμμές Αντίστασης του ΕΛΑ. Σο 1956, και εφόσον το «χαρτί κοινωνικού φρονήματος» ήταν δύσκολο να εκδοθεί, βρίσκει δουλειά στα κεραμοποιεία. Δύσκολη εποχιακή εργασία με καλύτερες όμως αποδοχές. Σο χειμώνα εργάζεται φορτοεκφορτωτής σε εργοστάσιο παραγωγής λαδιού από βαμβακόσπορο. Σα καλοκαίρια συνεχίζει την εργασία στα κεραμοποιεία. Σο 1956 εκλέγεται στο διοικητικό συμβούλιο του υνδικάτου Κεραμοποιών Θεσσαλονίκης. Σο ταμείο των Πλινθοκεραμοποιών ήταν απ τα πιο πλούσια ασφαλιστικά ιδρύματα, μετά το ΙΚΑ. τη Διοίκηση
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του ωματείου παρέμεινε μέχρι το 1963, οπότε και αναχώρησε με την αρραβωνιαστικιά του, και σύζυγό του σήμερα, για την Αυστραλία μέσου της ΔΕΜΕ.
Σον Ιανουάριο του 1964 φθάνει στη Μελβούρνη και εγκαθίσταται στην περιοχή Fitzroy και το 1965 γίνεται μέλος στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας όπου αναπτύσσει έντονη δράση. Σο 1975 μετακομίζει στην
περιοχή Clayton της δημαρχίας Oakleigh, και γίνεται ταυτόχρονα μέλος στην
νεοϊδρυθείσα Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητά του Clayton. Σο 1977 εκλέγεται
στο Δ.. της Κοινότητας Clayton και αναλαμβάνει υπεύθυνος της χολικής Επιτροπής, ενώ το 1983 εκλέγεται πρόεδρος της Κοινότητας Clayton μέχρι το 1987.
Σο 1985 επί προεδρίας του και με τις δικές του άοκνες προσπάθειες ιδρύεται η
Νεολαία της Κοινότητας «ΑυστρΕλλάς». ήμερα ο Φαράλαμπος Προδρομίδης
συνεχίζει να έχει ενεργή συμμετοχή στην παροικία ιδιαίτερα μέσα από τα Ποντιακά ωματεία, από όπου πρωτοστατεί στην υπόθεση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Ο Αντώνης Πάσχου, διακεκριμένο μέλος της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης, γράφει για τον Φαράλαμπο Προδρομίδη ότι «είναι ένας απ’ τους λίγους
συμπάροικους που πρόσφερε τόσα πολλά στην παροικία και στους αγώνες για να
αναγνωριστεί ο πολυπολιτισμός στην Αυστραλία και η συνεισφορά στην ανοικοδόμηση αυτής της χώρας των καταγόμενων πολιτών από μη αγγλόφωνες χώρες.
Είναι πάντα μαχητικός, ακούραστος και υπόδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς για
το κοινωνικό σύνολο. Εκεί που συνέχεια έδινε τα πάντα ήταν η προσφορά του
στην ελληνομάθεια, η προσφορά του στα δίκαια εθνικά θέματα της πατρίδας μας,
στη λευτεριά της Κύπρου και η συνεχής δράση του για την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. υνεπής υποστηρικτής του Κοινοτικού Θεσμού και του δίκαιου αγώνα των Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων της Αυστραλίας. Άνθρωπος με ―Άλφα‖ κεφαλαίο, ο Μπάμπης, είναι ο δικός μας φίλος, που
πάντα δίνει, κι αυτό πηγάζει απ’ το χαρακτήρα του, από την αγάπη του για την
πατρίδα μας και από τις δημοκρατικές, τις αριστερές του καταβολές».
Ο Φαράλαμπος Προδρομίδης είναι φίλος του σωματείου «Παναγία ουμελά»
και κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα δεν παραλείπει να επισκεφτεί τα γραφεία
του σωματείου, αλλά και να πραγματοποιήσει το προσκύνημά του στην Ιερή Μονή της ουμελιώτισσας στο Βέρμιο. Η δε προσωπική μας σχέση κρατάει από το
1996, όταν πραγματοποιήσαμε προσκυνηματική εκδρομή στον Πόντο, συνεχίστηκε με τις επισκέψεις μου στην Αυστραλία το 1997 και το 2007, κάθε που έρχεται στην Ελλάδα, αλλά και με τακτική τηλεφωνική επικοινωνία.

τάθης Σαξίδης
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Από την Σσιμερά του Πόντου στην Ελλάδα
Σου Ευσταθίου Ιωάν Σαξίδη1
Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη

Α

νάμεσα στα διάφορα ποντιακά έντυπα που έχουν κυκλοφορηθεί εσχάτως,
σημαντική είναι η έκδοση ενός βιβλίου, που, εκδεδομένο ήδη από το
2007 σε άριστη εκτύπωση, αρτιότατα δεμένο, αναφέρεται σε μιαν αξέχαστη περιοχή της προγονικής μας κοιτίδας, την Σσιμερά του Πόντου, μια περιοχή που πολύ αμφιβάλλω αν θα την έχουν ακούσει πολλοί συμπατριώτες μας.
Και όντως έτσι είναι. Γνωρίζουμε όλοι
οι Πόντιοι πάρα πολλά για τις κύριες
μεγαλουπόλεις του Πόντου, την Σραπεζούντα, την Κερασούντα, τη ινώπη,
την Αμισό, την Αμάσεια, την Σρίπολη
και άλλες. χετικά με θέματα διάφορα
τόσο της γενικής ιστορίας του Πόντου
όσο και ειδικότερα λεπτομερειακά. Πολύ αμφιβάλλω όμως, αν κάποιος από
εμάς, όσο και αν είναι καταρτισμένος με
τη γενική ιστορία του Πόντου, θα γνωρίζει τι είναι η Σσιμερά, ένα τοπωνύμιο,
άγνωστο στην πλειονότητα των Ποντίων αδελφών μας. Γι’ αυτό και θερμότατα, ως
ιστορικός, ασχολούμενος επί σειρά δεκαετιών με την ιστορία του Πόντου απονέμω a priori τα εύσημα στον αγαπητό μας εν Φριστώ αδελφό, το τάθη Σαξίδη,
που με τόση φιλοπονία, άκραν εργατικότητα και μεράκι αξιοζήλευτο, ποντιακό,
1 Ο Φρήστος Γ. Ανδρεάδης, πνευματικός άνθρωπος μεγάλου αναστήματος, ο οποίος ανάλωσε χρόνον και χρήμα ερευνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου – και όχι μόνον – μου κάνει την τιμή να παρουσιάσει το βιβλίο μου «Από την Σσιμερά του Πόντου στην Ελλάδα». έβομαι και θαυμάζω απεριόριστα τον άνδρα για το ογκώδες και ποιοτικό έργο του, τους αγλαούς καρπούς του οποίου συχνά πυκνά μας προσφέρει.
Ο Φρήστος Γ. Ανδρεάδης άλλωστε αποτέλεσε και αποτελεί για μένα αξιομίμητο φωτεινό
παράδειγμα εκπαιδευτικού και συμπατριώτη. Σον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την
τιμή που μου επιδαψιλεύει. Προς άρση κάθε παρεξήγησης αναφέρω πως το βιβλίο που
παρουσιάζεται δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, αφού έχει εξαντληθεί. Επιπροσθέτως να
αναφέρω πως η έκδοση συμπεριελάμβανε και ψηφιακό οπτικό δίσκο (DVD) με ντοκιμαντέρ για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, ο οποίος θα διέλαθε της προσοχής του
αγαπητού μου κ. Φρήστου. τάθης Σαξίδης.
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προέβη στην έκδοση ενός ογκώδους τόμου αρίστης εκτυπώσεως για έναν ποντιακό
οικισμό του μεσόγειου Πόντου, την Σσιμερά.
Σο βιβλίο, σελίδων 448, του εκδοτικού οίκου των αδελφών Κυριακίδη, στον
οποίο και αξίζει να απονείμουμε τα εύσημα, χαρτόδετο, αρίστης εμφανίσεως, κατανέμεται σε 16 μεγάλα πολυσέλιδα τμήματα, τα οποία και αντιγράφουμε ως έχουν με βάση τον πίνακα περιεχομένων ως εξής: 1. Φαιρετισμός του διοικητικού
συμβουλίου του Εκπολιτιστικού υλλόγου Πέντε Βρυσών (οι Πέντε Βρύσες, χωριό της επαρχίας Λαγκαδά – Θεσσαλονίκης) σ. 11. 2. Εισαγωγή σ. 13. Ο Πόντος
ανά τους αιώνας σ. 25. Σοπογραφία της Σσιμεράς σ. 35. Ιστορική περιγραφή σ.
59. Η οργάνωση και η καθημερινή ζωή στον οικισμό της Σσιμεράς κατά το τέλος
του 19ου και την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα σ. 90. Σα τελευταία πριν την
έξοδο χρόνια (1900 - 1923) σ. 216. Η Έξοδος σ. 242. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα σ. 257. Σόποι εγκατάστασης κατά οικογένεια σ. 290. Η Σσιμερά σήμερα σ.
309. Παράρτημα σ. 311. Μνημεία Λόγου σ. 313. Λεξιλόγιο σ. 371. Αλφαβητικό
Ευρετήριο σ. 391. Παράρτημα φωτογραφιών και χαρτών σ. 407. Κατάσταση Σσιμεριτών κατά μαχαλάδες σ. 445. Φάρτης του οικισμού της Σσιμεράς σ. 449.
Προσπαθώντας να σχολιάσω ορισμένα τμήματα του καταπληκτικού σε λεπτομέρειες ιστορικές, γλωσσικές, εκπολιτιστικές, λαογραφικές και παντοίες άλλες ειδήσεις του βιβλίου αυτού, επισημαίνω ορισμένα τμήματα του χαιρετισμού του
Διοικητικού υμβουλίου του υλλόγου αυτού και χωρίς κανένα ενδοιασμό απονέμω τα εύσημα στο Διοικητικό υμβούλιο, το οποίο και εγκάρδια συγχαίρω για
τα γραφόμενά του, και μάλιστα τα προεισαγωγικά του Προέδρου του υλλόγου 1,
που χαρακτηριστικά γράφει τα εξής: «Αν και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο πάντα ήταν μεγάλη η αγάπη για το χωριό και τους συγγενείς μου και μέσα σ’
αυτό το πλέγμα των οικογενειακών σχέσεων μυήθηκα στον κόσμο των Ποντίων
προσφύγων. Δίπλα σ’ έναν παππού γλαφυρό αφηγητή, σε θείους και γονείς που
μιλούσαν και συνεχίζουν να μιλούν συχνά την ποντιακή, να μαγειρεύουν τα ποντιακά φαγητά, να ζουν με μια παραδοσιακή αντίληψη και νοοτροπία, πολύ διαφορετική από τη νοοτροπία της αστικοποιημένης πυρηνικής οικογένειας, δεν μπορεί
παρά να είμαι κι εγώ η συνέχεια μιας ρίζας που δίνει ακόμη κλώνους.»
Υυλλομετρώντας τις σελίδες του καταπληκτικού αυτού βιβλίου, το περιεχόμενο του οποίου περιέγραψα παραπάνω, κείμενα, η αξία των οποίων είναι αδύνατον
να περιγραφεί με κάθε λεπτομέρεια, ιδιαιτέρως θα σταθώ στην «Εισαγωγή» του
βιβλίου (σελ. 13 – 24), η οποία, άκρως ενδελεχής, αποκαλυπτική, κατατοπιστική
Πρόεδρος τότε του Εκπολιτιστικού υλλόγου των Πέντε Βρυσών ήταν ο φίλτατος Γρηγόρης Ανανιάδης, που πρόωρα και αδόκητα έφυγε από τη ζωή πριν από τρία, περίπου,
χρόνια. Ας είναι η δημοσίευση αυτή ένα κερί στη μνήμη του και στους άοκνους αγώνες
που κατέβαλε μέσα από τους συλλογικούς φορείς για το κοινό καλό.
1
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και ουσιώδης, μας εξοικειώνει με το μέγεθος της αξίας του βιβλίου αυτού, που με
τόσην αγάπη, ακρίβεια και υπέρμετρη σχολαστικότητα το περιέβαλε ο συγγραφέας του Ευστάθιος Σαξίδης, πολλών επαίνων και συγχαρητηρίων άξιος, «γιγνόμενος
υπόδειγμα» για μέλλοντες συγγραφείς και δη ιστορικούς, τους «τα πάτρια αγαπώντας» και δη υπερμέτρως.
Είναι ποτέ δυνατόν η ψυχή σου, φίλε αναγνώστη, να παραμείνει ψυχρή, παγερή
και αδιάφορη, διαβάζοντας κείμενα, σαν αυτό που παραθέτω αμέσως παρακάτω;
Είναι ποτέ δυνατόν να μην συγκινηθείς, να μην πονέσεις και κλάψεις, να μην θρηνήσεις;
«για τις μυριάδες των ηρώων και μαρτύρων που από σπαθί και από φωτιά και από
αρρώστια και από εξαθλίωση και από αγχόνη και από σταύρωση και από ανασκολοπισμό και από ατίμωση και από ακρωτηριασμό, στα παράλια και στα μεσόγεια,
στα βουνά και στις σπηλιές και στις τρύπες της γης και στη θάλασσα του αλησμόνητου Πόντου, βρήκαν τραγικό τέλος, νεκροί χωρίς τάφο;»
«Θεέ μου, τόση φρίκη και τόσο πόνο πώς τα άντεξαν; Πώς δεν τρελάθηκαν, δε
σάλεψε ο νους τους; Ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει το τι πάθανε. Κι’ όμως, δε λύγισαν… κούπισαν βιαστικά με την ανάστροφη του χεριού τους τα δάκρυα που
κυλούσαν στα σκαμμένα από τον πόνο πρόσωπά τους, ανασήκωσαν τα μανίκια και
ρίχτηκαν με πάθος στη δουλειά… Κι έγινε η απόγνωσή τους ελπίδα κι απαντοχή,
ο πόνος και το δάκρυ τους παρηγοριά και προσμονή, η πίκρα τους δύναμη και
κουράγιο, το μοιρολόι τους μακρόσυρτο λυπητερό τραγούδι. Σα ξεριζωμένα βλαστάρια του Ποντιακού Ελληνισμού ρίζωσαν βαθιά στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα και
βλάστησαν θαλερά στα χώματά της…»
Ναι, αγαπητοί αδελφοί μου. Αυτοί είναι οι Πόντιοι πατέρες μας, ασυναγώνιστοι ήρωες, δόξα και καύχημα του ελληνισμού, οδηγοί μας αθάνατοι, παράδειγμα
προς μίμηση, οδηγοί μας αξεπέραστοι «σε ό,τι ωραίο, μεγάλο και αληθινό»!
Είναι οι ήρωες εκείνοι, για τους οποίους κάλλιστα ο ιμωνίδης ο Κείος θα μπορούσε να επαναλάβει τους αθάνατους στίχους του: «Ἄσβεστον κλέος οἵδε φίλῃ
περὶ πατρίδι θέντες κυάνεον θανάτου ἀμφεβάλοντο νέφος·οὐδὲ τεθνᾶσι θανόντες,
ἐπεί σφ’ ἀρετὴ καθύπερθε κυδαίνουσ’ ἀνάγει δώματος ἐξ Ἀίδεω». Και σε μετάφραση δική μας: «Ατέλειωτη δόξα αφού άφησαν αθυτοί που πέθαναν για την αγαπημένη τους πατρίδα, τυλίχθηκαν το γαλάζιο σύννεφο του θανάτου. μως, δεν
έχουν πεθάνει κι ας τους θαρούμε πεθαμένους,˙γιατί η αρετή τους και το ήθος
τους, τούς ανεβάζει δοξασμένους πολύ ψηλά κι απ’ τα ανάκτορα του Άδη».
Φρήστος Γ. Ανδρεάδης
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Αναστορώ

Εισιτήρια από τον κινηματογράφο «Μακρίδη» στα Κοτύωρα (Ορντού»
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ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΡΟΜΗΣΕ
Αγαπητοί συνδρομητές,
Η «Ποντιακή Εστία», το μακροβιότερο ποντιακό έντυπο, συμπλήρωσε
φέτος εξήντα έξι έτη έκδοσης. Στις χιλιάδες σελίδες της αποθησαυρίστηκαν
και συνεχίζουν να αποθησαυρίζονται, παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές, οι ψηφίδες που συγκροτούν την ιστορική, λαογραφική και γλωσσική μας
κληρονομιά. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την κιβωτό διάσωσης του ποντιακού πολιτισμού.
Η συμβολική τιμή των 5 ευρώ για την ετήσια συνδρομή της ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα έξοδα αποστολής της (συσκευασία σε νάιλον φάκελο, ετικέτα, μεταφορά από τα γραφεία του συλλόγου στο Ταχυδρομείο, ταχυδρομικά
έξοδα). Στους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής δυσπραγίας το σωματείο μας
επέλεξε να διατηρήσει αυτή τη στοιχειώδη συμβολική συνδρομή, κρατώντας
μαζί σας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μέσα από τις στήλες της.
Για να συνεχιστεί, λοιπόν, απρόσκοπτα η έκδοση και αποστολή του περιοδικού μας, μη λησμονείτε να στείλετε τη συνδρομή σας ταχυδρομικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310271812, 2310271336, για να σας
διευκολύνουμε στέλνοντας άνθρωπο του σωματείου μας να την εισπράξει.
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