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Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός 
Σου τάθη Σαξίδη 

 

 αρχή είναι το ήμισυ του παντός, λέει μια πανάρχαια ελληνική παροιμία 

που σημαίνει  ότι η κάθε αρχή αποτελεί το μισό του όλου, το μισό του 

όλου εγχειρήματος. Πρόκειται για μια αρχαία έκφραση και τη χρησι-

μοποιούμε για να δηλώσουμε ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε να κάνει κάποιος 

κάτι είναι σαν να έχει φτάσει κιόλας στη μέση του έργου. Η έκφραση αυτή συνα-

ντάται και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, αλλά και σε πολλούς μεταγενέστε-

ρους συγγραφείς. Ο Ιάμβλυχος την αποδίδει στον Πυθαγόρα, ενώ άλλοι συγγρα-

φείς στον Ησίοδο. 

Εμείς κάνουμε τη χρήση της εν προκειμένω για τη δημιουργία και λειτουργία 

της έδρας Ποντιακών πουδών στο Α.Π.Θ., τα εγκαίνια της οποίας τελέστηκαν 

την Σετάρτη, 31 Μαΐου, στην κατάμεστη από επισήμους, ακαδημαϊκούς και πλή-

θος κόσμου αίθουσα Σελετών του Αριστοτέλειου. την τελετή πρεξήρχε ο μητρο-

πολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ενώ παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων  η υπουργός 

Μακεδονίας-Θράκης Μαρία Κόλλια -Σσαρουχά, ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-

τερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Ζουράρις, οι 

βουλευτές του ΤΡΙΖΑ Αλέξανδρος Σριανταφυλλίδης και Μάρκος Μπόλαρης, ο 

δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, πολλοί εκπρόσωποι του οργανω-

μένου ποντιακού ελληνισμού, μεταξύ των οποίων και πολυμελής αντιπροσωπεία 

του σωματείου και του ιδρύματος «Παναγία ουμελά» με επικεφαλής τον πρόε-

δρο κ. Γεώργιο Σανιμανίδη.  

Σο όλο εγχείρημα πραγματοποιείται σε μια εποχή υποχρηματοδότησης των 

Πανεπιστημίων, λόγω της οικονομικής κρίσης, ωστόσο η Έδρα Ποντιακών που-

δών, καθώς και το Κέντρο Ποντιακών Μελετών που θα δημιουργηθεί στο ΑΠΘ, 

αποτελούν εξαίρεση και παίρνουν «σάρκα και οστά» χάρη στη χορηγία του Ιβάν 

αββίδη, ο οποίος σε άψογα ποντιακά, μεταξύ άλλων, παίρνοντας το λόγο, είπε 

ότι: «σο ζω, θα συμβάλλω στην ανάδειξη της Έδρας Ποντιακών πουδών. Θα 

την αφήσω παρακαταθήκη στα παιδιά μου». Ενώ στη συνέχεια πρόσφερε και μια 

εικόνα της Παναγίας ουμελά, στον καθηγητή της Έδρας Ποντιακών πουδών 

Κυριάκο Φατζηκυριακίδη, ο οποίος να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των 

σπουδών, κάποια περίοδο, υπήρξε υπότροφος του ιδρύματος Παναγία ουμελά. 

Οι στόχοι της Έδρας Ποντιακών πουδών, όπως δήλωσε ο κ. Φατζηκυριακίδης, 

θα συμπεριλαμβάνουν την διδασκαλία της ιστορίας του γεωγραφικού Πόντου τους 

νεότερους χρόνους (!) και η δημιουργία «φυτωρίου» επιστημόνων οι οποίοι θα 

ασχολούνται με τα επί μέρους θέματα του Ποντιακού Ελληνισμού. Ακόμη η Έ-

δρα θα καθοδηγεί και θα συστηματοποιεί την έρευνα για τον ποντιακό ελληνισμό, 

Η 
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ενώ θα συγκεντρώνει και το αρχειακό υλικό για την εκπόνηση διδακτορικών δια-

τριβών. το πλαίσιό της ήδη υλοποιείται πενταετές πρόγραμμα ψηφιοποίησης 

αρχειακού υλικού για τη Μαύρη Θάλασσα, τον Πόντο, τον Καύκασο, την Τπερ-

καυκασία και τη χερσόνησο της Κριμαίας, τη δράση των ελληνικών κοινοτήτων 

από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Επίσης, η Έδρα θα αναπτύξει συνεργασίες 

με πανεπιστήμια, ερευνητικά 

κέντρα και επιστήμονες του 

εξωτερικού, ενώ θα συμμετέ-

χει σε διεθνή συνέδρια, σε 

ανταλλαγές φοιτητών, θα 

επικοινωνεί με την ελληνική 

διασπορά και κυρίως θα δη-

μοσιεύει θέματα για τη Γενο-

κτονία σε επιστημονικά περι-

οδικά. 

Ένας αιώνας συμπληρώ-

νεται οσονούπω από τα τρα-

γικά γεγονότα της γενοκτονί-

ας του Ποντιακού Ελληνι-

σμού και της εξόδου των 

προγόνων μας από τον αλησμόνητο Πόντο. Ένας αιώνας πέρασε για να δημιουρ-

γηθεί η Έδρα Ποντιακών πουδών σε Πανεπιστήμιο και αυτό χάρη στην επιμονή 

ενός ιδιώτη. Να μη λησμονούμε, επίσης, πως και κατά τη δεκαετία του ’90 χάρη 

στην επιμονή άλλων ιδιωτών – των Αδελφών Κυριακίδη - χιλιάδες φοιτητές από 

διάφορες Πανεπιστημιακές σχολές διδάχτηκαν, στο πλαίσιο των πουδών τους, 

Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Ας ενεργοποιήσουμε, ως οργανωμένος Ποντιακός Ελληνισμός, τα ανακλαστι-

κά μας, για να μη χρειαστεί να περάσει ένας ακόμα αιώνας για να παρουσιάσουμε 

παρόμοια επιτυχία. Ας ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και ας συνδράμουμε 

στην επιτυχία και στη διεύρυνση της έδρας Ποντιακών πουδών. Άλλωστε αυτό 

αποτελούσε και βασικό στόχο του διεκδικητικού πλαισίου και των αποφάσεων του 

Β΄ Παγκοσμίου υνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη 31 Ιουλίου – 7 

Αυγούστου 1988), ενός πραγματικού Παγκοσμίου Ποντιακού Ελληνισμού, που 

στη δεύτερη θέση των πορισμάτων του αναφέρεται «Να ιδρυθεί έδρα ιστορίας του 

Ελληνισμού της Ανατολής και Ινστιτούτο ποντιακών μελετών». Γιατί αν θέλουμε 

να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας την ιστορική μνήμη και μια ταυτότητα πρέπει 

να αγωνιζόμαστε συγκροτημένα, να διεκδικούμε και να απαιτούμε συντονισμένα. 

Η αρχή έγινε και είναι το ήμισυ του παντός. 
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Η Γιορτή των Γραμμάτων στην Έδεσσα 
Σου τάθη Σαξίδη 

 

ο ωματείο «Παναγία ουμελά» στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινω-

νικών εκδηλώσεών του, οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο τη 

Γιορτή των Γραμμάτων με την ευκαιρία της εορτής των Σριών Ιεραρχών, 

κατά τα πατροπαράδοτα έθιμα του Ποντιακού Ελληνισμού. Γιατί όπως είπε και ο 

αείμνηστος Παναγιώτης Σανιμανίδης «Για μας η πατροπαράδοτη γιορτή των 

Γραμμάτων είναι μια ιερή κληρονομιά, που κάθε τόσο μας υπενθυμίζει το χρέος 

μας προς τους Σρεις Μεγάλους Δασκάλους και. Παιδαγωγούς του Έθνους που 

πέτυχαν ένα θαυμάσιο αγκάλιασμα Γολγοθά και Παρθενώνα, Ελληνισμού και 

Φριστιανισμού, που γέννησε το Φρυσό αιώνα των πρωτοβυζαντινών χρόνων. Η 

γιορτή αυτή. μας δίνει την ευκαιρία να εξάρουμε το ανεκτίμητο έργο των 

εκπαιδευτικών, διότι “τι γάρ ίσον του ρυθμίσαι ψυχήν και διαπλάσαι νέου 

διάνοιαν;” Και ακόμη να βραβεύουμε την επίδοση και το ήθος της σπουδάζουσας 

νεολαίας, να προκαλέσουμε ευγενή άμιλλα και σεβασμό στην παράδοση του 

Γένους. Νέοι με έφεση στα γράμματα και στην πρόοδο, με σεβασμό στην 

Ορθοδοξία και τα πατροπαράδοτα και την ευγενή άμιλλα, μπορούν πράγματι να 

γίνουν παράγοντες εθνικής προκοπής και επιβίωσης μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη». 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η Γιορτή αυτή πραγματοποιείται τις 

περισσότερες φορές σε διαφορετική πόλη, όπου τιμώνται με απονομή αναμνηστι-

κού διπλώματος και πακέτου βιβλίων οι αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες της 

Ε΄ και Σ΄ τάξης των Δημοτικών χολείων της συγκεκριμένης πόλης, αδιακρίτως 

καταγωγής. 

Υέτος ήταν η σειρά της Έδεσσας όπου σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο 

ποντίων «Άγιος Θεόδωρος Γαβράς» και υπό την αιγίδα του σεβασμιότατου μη-

τροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ βραβεύτηκαν εκατό (100) μα-

θητές της Ε΄και τ΄τάξης των δημοτικών σχολείων τη πόλης της Έδεσσας, των 

γειτονικών κοινοτήτων που ανήκουν στο Δήμο της Έδεσσας καθώς και παιδιά με-

λών του συλλόγου.  

Αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου και των φορέων της Έδεσσας που κατέ-

κλυσαν την αίθουσα τελετών του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως 

Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, για να παρα-

κολουθήσει τη Γιορτή βράβευσης των εκατόν μαθητών των Δημοτικών χολείων 

της πόλης. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εκκλησιαστικούς ύμνους από την βυζαντινή χορωδία 

Ιεροψαλτών της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Άγρα με χοράρχη τον κ. Παππού. 

Σ 
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Ακολούθως χαιρετισμούς απηύθυναν: ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Έδεσσας 

αιδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Ζουμής, ο δήμαρχος της 

πόλης κ. Δημήτριος Γιάννου, οι βουλευτές Πέλλας κα. Θεοδώρα Σζάκρη και κ. 

Γιώργος Καρασμάνης, ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. 

Νικόλαος Σσαλικίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Έδεσσας κ. Πέτρος 

Κριαρίδης και ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανι-

μανίδης. 

τη συνέχεια έγινε απονομή τιμητικής διάκρισης από το σωματείο «Παναγία 

ουμελά» στον πρωτοπρεσβύτερο και συνταξιούχο δάσκαλο π. Αβραάμ Σουμπί-

δη για την προσφορά του στην εκπαίδευση αλλά και στην πνευματική διαπαιδαγώ-

γηση του ποιμνίου. Σην απονομή έκανε ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία 

ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης. 

 

Ο πατήρ Αβραάμ Σουμπίδης 

Ο πατήρ Αβραάμ Σουμπίδης γεννήθηκε στη Δροσιά Έδεσσας το 1937 από 

γονείς ποντιακής καταγωγής τον Θεόφιλο και τη οφία. Αποφοίτησε από το Γυ-

μνάσιο της Έδεσσας και εισήχθη κατόπιν εξετάσεων στην Ανωτέρα Εκκλησιαστι-

κή Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοίτηση του από την 

Ακαδημία χειροτονείται ιερέας το 1964 από τον τότε μητροπολίτη Εδέσσης Πέλ-

λης και Αλμωπίας κ. Διονύσιο και τοποθετείται ως εφημέριος στη γενέτειρά του 

Δροσιά. Μετά από τρία χρόνια, το 1967, διορίζεται ως δάσκαλος στο δημοτικό 

σχολείο του χωριού του. Είκοσι χρόνια διακόνησε τη Δροσιά ως παπαδάσκαλος 

Κατάμεστη από επισήμους και πλήθος κόσμου η αίθουσα τελετών του Πνευ-
ματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας 
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και το 1987 μετατίθεται ως δάσκαλος στο τρίτο δημοτικό σχολείο Έδεσσας και 

τοποθετείται ως ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της πόλης. Σο 1997 συ-

νταξιοδοτείται ως δάσκαλος αλλά συνεχίζει το λειτούργημα του ιερέως. Έγγαμος 

ιερέας μέχρι το 2013, όταν απεβίωσε η αξιοσέβαστη πρεσβυτέρα του, η Ζηνοβία, 

η οποία ξεχώριζε με το ήθος της, με την προσφορά της και με το καλό της αγα-

πητικό λόγο. Άξια συμπαραστάτης και στήριγμά του στη ζωή και στη διακονία 

του. Μαζί της απέκτησε τρία παιδιά. 

σοι τον είχαν δάσκαλο, όσοι τον είχαν συνάδελφο και όσοι τον είχαν ιερέα 

στην ενορίας τους, τον αγαπούν γιατί ξεχωρίζει για την ζωντάνια του, για την ειλι-

κρίνεια του, για το ζεστό του χαμόγελο, για την αγάπη που είχε για τους μαθητές 

του. Οι μαθητές του παπα - Αβραάμ, οι συνάδελφοί του αλλά και οι ενορίτες του, 

του εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για όλα όσα τους προσέφερε και συνε-

χίζει να τους προσφέρει ακόμα. 

Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση ήταν παρών και ο συγγραφέας κ. Κωνστα-

ντίνος Νικολαΐδης, γιος του Οικονόμου Παπανικόλα Νικολαΐδη (Κουλίκ Τοσγά-

της 1900 – Μελίσσι Γιαννιτσών 1985) ο οποίος είχε βαφτίσει τον πατέρα Αβραάμ 

Σουμπίδη στην Άρνισσα Πέλλας. Μάλιστα ο κ. Νικολαΐδης προσέφερε τιμητικά 

στον πατέρα Αβραάμ το βιβλίο του «Οι Ρωμιοί της Τοσγάτης και του Μεταλλείου 

Άκνταγ». 

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
απονέμει την τιμητική διάκριση στον πρωτοπρεσβύτερο και συνταξιούχο 

δάσκαλο π. Αβραάμ Σουμπίδη. τη φωτογραφία διακρίνεται και ο ομιλητής 
της εκδήλωσης τάθης Σαξίδης 
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Οι παραδοσιακοί χοροί 

Ακολούθησαν ποντιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα του συλλόγου ποντίων 

Έδεσσας «Άγιος Θεόδωρος Γαβράς». Σα παιδιά του συλλόγου απέδωσαν θαυμά-

σια τους χορούς «Εμπροπίσ’», «Ομάλ’ Ίμερας» και «Ομάλ’ Κάρς» και αποχώρη-

σαν με το χορό «Κοτσαγγέλ’». Σην ευθύνη της προετοιμασίας του χορευτικού 

τμήματος έχει ο χοροδιδάσκαλος κ. Λάζαρος εμερτζίδης, ενώ την επιμέλεια της 

μουσικής είχαν οι λυράρηδες κ.κ. Βαγγέλης Καραγιαννίδης και Γιώργος Φαραλα-

μπίδης και ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης με το νταούλι του. 

 

Η σημασία της Γιορτής 

Σην αναφορά στη σημασία της Εορτής των Σριών Ιεραρχών και των Γραμμά-

των έκανε ο δάσκαλος και επιμελητής της «Ποντιακής Εστίας» κ. τάθης Σαξίδης, 

ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε δύο αγνοημένες προσωπικότητες του 

Ποντιακού Ελληνισμού που έδρασαν στην Έδεσσα, λέγοντας: «Θέλω όμως να 

κάνω ιδιαίτερη μνεία σε δύο εκλεκτές και πολυσύνθετες 

φυσιογνωμίες του παρελθόντος. τα πρόσωπά των συνα-

ντήθηκε ο Πόντος, η Έδεσσα, ο Ελληνισμός και η Παι-

δεία. Και όχι μόνον αυτά. 

Πρώτη από αυτές της προσωπικότητες είναι ο Νεό-

κοσμος Γρηγοριάδης με καταγωγή από την αμψούντα. 

Ο Γρηγοριάδης διορίστηκε στην διάρκεια του Μακεδο-

νικού Αγώνα διευθυντής του Αρρεναγωγείου της Έδεσ-

σας (1907 -1909) ως μυστικός απεσταλμένος του Ελλη-

νικού Κράτους. Πήρε μέρος στην απελευθέρωση της 

πόλης ενώ στα 1916 επικεφαλής του 29ου συντάγματος πεζικού που έδρευε στην 

Έδεσσα, προσχώρησε με την δύναμή του στον στρατό της Εθνικής Άμυνας, ανα-

λαμβάνοντας την διοίκηση της περιοχής. Μετά την αποστράτευσή του (1923) διε-

τέλεσε βουλευτής και κατόπιν γερουσιαστής Έδεσσας με το κόμμα των Υιλελευ-

θέρων. Ο Γρηγοριάδης που αργότερα συμμετείχε και στην αντίσταση κατά των 

Γερμανών μας άφησε και πλούσιο συγγραφικό έργο με αρκετά βιβλία πολιτικού, 

λογοτεχνικού, ποιητικού και ιστορικού περιεχομένου. 

Μια άλλη σημαντικότατη, εξέχουσα και πολυσχιδής φυσιογνωμία ήταν ο Παύ-

λος Φαρτοματζίδης. Ο Φαρτοματζής των παιδικών μου χρόνων. Έτσι άκουγα να 

προφέρουν στην οικογένειά μου το όνομά του με θαυμασμό και σεβασμό για την 

Νεόκοσμος 
Γρηγοριάδης 
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πολυμάθειά του. Καταγόταν από το ίδιο σιμοχώρι της Σραπεζούντος με τον παπ-

πού μου. Άνθρωπος με πολλές δεξιότητες γνώσεις και ευαισθησίες.  

Η οικογένεια του Παύλου Φαρτομαζίδη έχει βαθειά τις προγονικές ρίζες, φτά-

νει μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. Απόμακροι προγονοί του γύριζαν στην εποχή 

των Κομνηνών, ως μεταλλωρύχοι ή μεταλλειολόγοι 

στις μεταλλοφόρες περιοχές της Φαλδίας. Ο παππούς 

του Αντώνιος Φαρτοματζής είχε τελειώσει το ελληνικό 

Γυμνάσιο και ενστερνίστηκε τη Μεγάλη Ιδέα. Η γενιά 

του από την πλευρά της μητέρας του είχε σόι παπάδες, 

καλογέρους και δεσποτάδες. Και από το σόι του παπ-

πού του είχε παπάδες και καλογήρους στη μονή της 

Παναγίας ουμελά και του Αγίου Γεωργίου Περιστε-

ρεώτα. ημαντική είναι και η φιλανθρωπική δράση του 

Αντωνίου Φαρτοματζίδη στον σκλαβωμένο Πόντο. 

Έδωσε χρήματα στο Υροντιστήριο της Σραπεζούντας, στο ελληνικό σχολείο του 

Νοβορωσίσκ, στο Ελληνικό Προξενείο της ίδιας πόλης, στο ελληνικό κράτος. Για 

τη δράση του τιμήθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Α' με το παράσημο του ωτή-

ρος. 

Ο Παύλος Φαρτομαζίδης που γεννήθηκε στα 1897 στο Μαντρανόι Σραπεζού-

ντος και πρόσφυγας καταφτάνει στην Ελλάδα. Με την πατρική του οικογένεια ε-

γκαθίσταται αρχικά στην Κόρινθο. Ο πατέρας του Ιωάννης καταφέρνει να περι-

σώσει σημαντικό μέρος της περιουσίας του. Ψστόσο ο μεγάλος του αδελφός παίρ-

νει το μεγαλύτερο μέρος της και φεύγει στην Ελβετία. Σα υπόλοιπα μέλη της οι-

κογένειας καταφτάνουν στην Έδεσσα όπου αγοράζουν σημαντική ακίνητη περιου-

σία στο Κιουπρί. 

Ο Παύλος Φαρτοματζίδης είναι μια αξιόλογη πνευματική μορφή. Μια πολύ-

κρουνη βρύση πνευματικών χαρισμάτων. Είχε μια πολύπλευρη πολυμέρεια ικανο-

τήτων. Ήταν ένας στωικός φιλόσοφος. Διδάχτηκε από τους δασκάλους του στο 

περίφημο Υροντιστήριον της Σραπεζούντας τον αρχαίο ελληνικό θησαυρό. Αγα-

πημένοι του συγγραφείς ο μηρος, ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. Παρά την 

κατατρεγμένη ζωή του στη συζήτηση επικαλούνταν για ισχυρισμό πειστικό χωρία 

ολόκληρα από αρχαίους συγγραφείς. αν μαθητής υπήρξε σοβαρός, διάβαζε και 

ποτέ δεν ατακτούσε. Οι καθηγητές του τον λέγανε γέρο, για όλες τις ενέργειες και 

τη γνώμη του. Γνώριζε πέντε γλώσσες: ρωσική, τουρκική, αγγλική, γαλλική, ιταλι-

κή και στοιχεία της ανσκριτικής. 

Παύλος 
Φαρτοματζίδης 
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Μαθήματα ζωγραφικής παρακολούθησε στη Νοβορωσίσκ από τον ζωγράφο 

Κων. Κουβάκιν. Ο ίδιος, αργότερα, στην Ελλάδα ασχολήθηκε με την ζωγραφική 

και έργα του πουλήθηκαν στην Αθήνα από το βιβλιοπωλείο του Ρέκου και ένας 

πίνακάς του βρίσκεται στο ξενοδοχείο των αδελφών Συμπανίδη στην Αριδαία. 

Προπολεμικά διοργάνωσε εκθέσεις ζωγραφικής και πιστός μαθητής του στην αγι-

ογραφία αναδείχθηκε ο ιερέας I. μπιλής. Μαθητής του στη ζωγραφική υπήρξε 

και ο εξαίρετος πόντιος λυράρης, ο Φρήστος Φρυσανθόπουλος από το Γραμματι-

κό, που  πρόωρα εγκατέλειψε τα εγκόσμια. 

ταν οι μπολσεβίκοι στη Νοβορωσίσκ καταπίεζαν και κατάκλεβαν τα τρόφιμα 

ο Παύλος Φαρτομαζίδης αναγκάστηκε για να ζήση να κάνει τον ερασιτέχνη φωτο-

γράφο. τα είκοσι του χρόνια μόνος κατασκεύασε μηχανή, φωτογράφιζε και μό-

νος του πάλι εμφάνιζε. την προσφυγιά στην Ελλάδα θα ξαναφτιάξει μεγάλη μη-

χανή και θα εργάζεται φωτογράφος στην Έδεσσα. Δεν στάθηκε σ’ αυτό. Κινημα-

τογράφησε τα αξιοθέατα της Έδεσσας, κοπέλες ντυμένες με ντόπιες φορεσιές, χο-

ρούς και την κηδεία του Μητροπολίτη Κωνστάντιου και τα προσάρμοσε σε ταινία 

που την προβολή της στον κινηματογράφο «Βέρμιον» είδαν πολλοί Εδεσσαίοι. 

Κομμάτια της ταινίας σώζονται στα χέρια του κ. Γ. Σσορμπατζόγλου. 

την Ελλάδα εργάστηκε επί μία δεκαετία ως δάσκαλος στα χωριά Λουτροχώ-

ρι, Μαρίνα και Πέλλα. Δεν στάθηκε ο τυπικός δάσκαλος γνώσεων, αλλά βοήθησε 

τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών να αποκτήσουν πρακτικές και κοινωφελείς 

γνώσεις. Σους έμαθε να αγαπούν τα δένδρα, να τα φροντίζουν και να τα εμβολιά-

ζουν. Και για πρακτική εξάσκηση έβγαιναν στα γειτονικά δάση κι εμβολιάζαν α-

γριαχλαδιές και αγριομηλιές. Σους μύησε στη διάδοση της μελισσοκομίας, της 

ορνιθοκομίας και της σηροτροφίας. 

Αλλά και στην αρχαιολογική έρευνα διέπρεψε και στην περισυλλογή αρχαιο-

λογικών ευρημάτων. Από τα χωριά που πέρασε ως δάσκαλος συγκέντρωνε αρχαι-

ολογικά ευρήματα και δημιουργούσε σχολικά μουσεία. την Πέλλα η ανεύρεση 

μεγάλου αριθμού αρχαιολογικών αντικειμένων και η περισυλλογή αυτών δημιούρ-

γησαν τον πυρήνα για την αναγνώριση μουσείου. Γύρω στα 1.000 αρχαιολογικά 

αντικείμενα υπολόγιζε ότι άφησε φεύγοντας από την Πέλλα ο Παύλος Φαρτομαζί-

δης και όλα αυτά καταγραμμένα λεπτομερώς από τον ίδιο. Ένα δωμάτιο του κοι-

νοτικού καταστήματος, ήταν το Μουσείο του οποίου τα αρχαιολογικά ευρήματα, 

επί κατοχής, σύλησαν οι Γερμανοί. 
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Ο Παύλος Φαρτομαζίδης ασχολήθηκε και με την λογοτεχνία κι έγραψε ένα 

βιβλίο με τον τίτλο «Σο ναυάγιο του φιατογόρ» 1934. Σο βιβλίο είναι 

αυτοβιογραφικό και διηγείται την παιδική και σχολική του ηλικία, το φευγιό του 

από το Βατούμ για την Σραπεζούντα και το ναυάγιο του πολεμικού μεταγωγικού 

φιατογόρ.  

Για κείνο που θα θυμούνται οι μεγάλης ηλικίας Εδεσσαίοι, τον Παύλο 

Φαρτομαζίδη, είναι για τις απλόχωρες γνώσεις του που τις έσπερνε αφειδώλευτα 

σε κάθε διψασμένη ψυχή. τον καθένα προθυμότατα αφηγούνταν για όποιο θέμα 

ρωτούσε. Ήταν ικανός να αφήσει για ώρες τη δουλειά του για να ενημερώσει τον 

ενδιαφερόμενο. Γύρω του μαζεύονταν λαϊκοί άνθρωποι, εργάτες, οδηγοί 

αυτοκινήτων, επαγγελματίες, για να ακούσουν και να φωτιστούν από τις γνώσεις 

του. Ο ακούραστος δάσκαλος, ο ωκράτης της Εδεσσαϊκής πνευματικής ζωής 

μιλούσε για τη θρησκεία, την αστρονομία, την γεωλογία, την αρχαιότητα, την 

αρχαιολογία, την γεωπονία, την παιδαγωγική, την φιλοσοφία, την ζωολογία, τη 

ζωγραφική, τη φωτογραφική τέχνη, ήταν μια πηγή ακένωτη, μια βρυσομάνα 

γοητευτικών γνώσεων. Ήταν ένας πολιτισμένος συζητητής, θυμόσοφος κι 

ανεκδοτολόγος. Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Έδεσσα και τον πνευματικό της 

κόσμο το ότι ονόμασε το πρώτο Λύκειο της πόλης με το όνομά του. Ο Παύλος 

Φαρτοματζίδης πέθανε αγνοημένος και ενδεής το 1976. Ίσως θα έπρεπε να 
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διοργανωθεί μια ημερίδα για τη μεγάλη αυτή πνευματική μορφή του Ποντιακού 

Ελληνισμού και της Έδεσσας, την αγνοημένη εν πολλοίς. 

 

Οι απαγγελίες και η βράβευση 

τη συνέχεια η μαθήτρια Αλεξάνδρα Ματζηρίδου απήγγειλε το ποίημα 

«τους Σρεις Ιεράρχες» και ο μαθητής Νίκος Παπαντωνόπουλος το ποίημα 

«τους Εργάτες του Πνεύματος», ενώ ακολούθησε η απονομή των τιμητικών 

διακρίσεων στους εκατό μαθητές που συμπεριλάμβανε εκτός του τιμητικού 

διπλώματος και δύο βιβλία. Σους τίτλους απένειμαν οι παρόντες επίσημοι καθώς 

και μέλη της διοίκησης του σωματείου «Παναγία ουμελά» και του συλλόγου 

ποντίων «Άγιος Θεόδωρος Γαβράς». Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό 

μας Όμνο. 

Σην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο στρατηγός της 2ης 

Μηχανοκίνητης Μεραρχίας κ. Δημήτριος Γλιμής, η προϊσταμένη εκπαιδευτικών 

θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Αντωνία Πολυξενίδου, ο 

σχολικός σύμβουλος κ. Φριστόδουλος Βανιόπουλος και ο κ. Νικόλαος Σσακίρης 

τ. Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. 

Να επισημάνουμε πως η εκδήλωση ήταν άρτια οργανωμένη, αποσπώντας τα 

συγχαρητήρια του προϊστάμενου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Νικό-

λαου Σσαλικίδη καθώς και όλων των επισήμων και παρευρισκομένων. Σο γεγονός 

της άρτιας οργάνωσης οφείλεται στην επιμελημένη, συντονισμένη και άοκνη προε-

τοιμασία και προσπάθεια που καταβάλλουν τα στελέχη της διοίκησης του σωμα-

τείου «Παναγία ουμελά» καθώς και οι εργαζόμενοι στο σωματείο. Σην πολυμελή 

αποστολή του σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος στην πόλη της Έδεσσας 

με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Σανιμανίδη αποτελούσαν: ο αντιπρόεδρος 

κ. Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, η κα Δέσποινα Φουζανά, η κα Αθηνά Παπαδάκη, ο 

κ. Φαράλαμπος Ναθαναηλίδης, ο κ. Κωνσταντίνος ωτηριάδης, ο κ. άββας Φα-

ριτωνίδης και ο κ. Γιώργος Κυριακίδης. Άοκνα εργάστηκαν και τα στελέχη των 

γραφείων: ο Κ. Γιώργος Κουκούτσης, η κα Γεωργία Ιωαννίδου, η κα. Δώρα Πα-

παλαζάρου, η κα Κική Ιμιρτζίδου, ενώ το «καλλίφωνο» παρών έδωσε και ο κ. Βα-

σίλης Υωτιάδης. 
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ε κλίμα ομόνοιας και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε  

η Γενική υνέλευση του ωματείου «Παναγία ουμελά» 
Σου τάθη Σαξίδη 

ε κλίμα ομόνοιας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Διοικητικού υμ-

βουλίου και των μελών του ωματείου και με τη συμμετοχή της πλειονό-

τητας των εγγεγραμμένων μελών πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική 

γενική συνέλευση του σωματείου «Παναγία ουμελά», την Κυριακή, 19 Υεβρουα-

ρίου 2017. Σων εργασιών της Γενικής υνέλευσης προηγήθηκε, μέσα σε εορτα-

στικό κλίμα, η κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου. Μέλη και φίλοι του συλλόγου 

με το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής συναθροίστηκαν στην αίθουσα 

«Υίλων Κτενίδης» του ωματείου για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Ο 

ιερέας από τον παρακείμενο ναό του Αγίου Μηνά ευλόγησε την βασιλόπιτα, ενώ 

οι προικισμένοι με το θείο δώρο της καλλιφωνίας και διακεκριμένα στελέχη του 

συλλόγου, οι κκ. Φαράλαμπος Αποστολίδης, Κωνσταντίνος ωτηριάδης και Βα-

σίλειος Υωτιάδης, έψαλαν τα απολυτίκια του Μεγάλου Βασιλείου και της Παναγί-

ας ουμελά. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, ως οικοδεσπό-

της, έκοψε την πίτα και διαμοίρασε τα κομμάτια στους προσκεκλημένους και 

στους παριστάμενους προέδρους των αδελφών ποντιακών σωματείων. Ατομικά 

πιτάκια μοιράστηκαν και σε όλα τα μέλη του σωματείου. 

Ακολούθησε η διαδικασία της Γενικής υνέλευσης, η οποία σύμφωνα με το κατα-

στατικό και την πρόσκληση προς τα μέλη περιλάμβανε: 

1. Σην έκθεση πεπραγμένων 

2. Σον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016 και το προϋπολογισμό του 

έτους 2017 

3. Σην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

4. Σην έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων 

5. Προτάσεις 

Η γραμματεία ενημέρωσε πως τα παρόντα μέλη στην αίθουσα αποτελούσαν 

απαρτία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου. ύμφωνα με το 

καταστατικό πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης μπορεί να είναι ο πρόεδρος του 

συλλόγου – αφού άλλωστε η Γενική υνέλευση δεν είναι εκλογοαπολογιστική – 

ενώ γραμματέας ομόφωνα εκλέχτηκε ο κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης. 

Ο κ. Γιώργος Σανιμανίδης, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στον ιδρυτή του 

συλλόγου, στον Υίλωνα Κτενίδη και στους συνεχιστές του έργου του, οι οποίοι 

καταξίωσαν το σωματείο ως εθνοθρησκευτικό χώρο που βοήθησε στη διατήρηση 

της Πίστης και της παράδοσης των Ελλήνων του Πόντου. Σόνισε με ιδιαίτερη 

έμφαση πως το Ίδρυμα και το ωματείο «Παναγία ουμελά» είναι μία οντότητα 

και πως οι δραστηριότητες στην ουσία είναι κοινές. Σο γεγονός αυτό, της σύ-
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μπνοιας, της ομόνοιας και των κοινών δράσεων σωματείου και ιδρύματος, συνέχι-

σε ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, «θα συνεχιστεί όσο η αγάπη και η συμπαράστασή 

σας μας το επιτρέπει. Ακολούθησε η προβολή ενός δεκαπεντάλεπτου βίντεο, στο 

οποίο παρουσιάστηκε οπτικοποιημένο υλικό από τα πεπραγμένα και τις δράσεις 

του σωματείου και του ιδρύματος κατά το παρελθόν έτος. Με τον τρόπο αυτό τα 

παρόντα μέλη στην ετήσια τακτική Γενική υνέλευση είχαν την ευκαιρία να δουν 

κινηματογραφημένες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, έχοντας τη δυνατό-

τητα «ιδίοις όμμασι» να διαπιστώσουν τις λαμπρές και μαζικές εκδηλώσεις που 

οργανώθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο από τους διοικούντες το σωματείο - αλλά 

και από εθελοντές όπως τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής του υναπαντήμα-

τος Ποντιακής Νεολαίας - σε διάφορα μέρη της χώρας μας αλλά και στο εξωτερι-

κό. Μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις που παρουσιάστηκαν στο δεκαπε-

ντάλεπτο ντοκιμαντέρ ήταν: 

 Η Γιορτή Γραμμάτων στην Πτολεμαΐδα σε συνεργασία με την Πανελλή-

νια Ένωση ουρμενιτών που εδρεύει εκεί. ύσσωμος ο λαός και ο κλή-

ρος της επαρχίας Εορδαίας επιφύλαξε πάνδημη υποδοχή στο Ιερό Κει-

μήλιο του γένους των Ποντίων, στον Σίμιο ταυρό των Μεγαλοκομνη-

νών, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016. Ο Σίμιος ταυρός παρέμεινε 

επί τριήμερο για προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Αγίας κέπης, ενώ την 

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ξε-

νοδοχείου «Παντελίδης», παρουσία των αρχών της πόλης και του επιχώ-

ριου μητροπολίτη Υλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητου, 

βραβεύτηκαν εκατό μαθητές από τα σχολεία του δήμου Πτολεμαΐδας. 

 Η μεταφορά της Εικόνας της ουμελιώτισσας στην πόλη της Νυρεμβέρ-

γης, στις 14 Μαΐου. Δεκάδες ελληνικοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι της Βαυα-

ρίας, τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων και πλήθος κόσμου κατέ-

κλυσαν το αεροδρόμιο του Μονάχου και υποδέχτηκαν τη σεπτή εικόνα 

με τις ελληνικές σημαίες και τα λάβαρά τους. Η Εικόνα στη συνέχεια με-

ταφέρθηκε, σε συνεργασία με τον σύλλογο Ποντίων Νυρεμβέργης, στον 

ελληνορθόδοξο ναό του Αποστόλου Παύλου της πόλης, όπου επί τριή-

μερο παρέμεινε για προσκύνημα.  

 Η μεταφορά, στις 20 Μαΐου της Εικόνας της Παναγίας ουμελά, με τι-

μές αρχηγού κράτους, στον ιερό Ναό της Παντάνασσας στο Τπουργείο 

Εθνικής Άμυνας, στο Πεντάγωνο, όπου παρέμεινε για προσκύνημα μέχρι 

τις 22 Μαΐου.  
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 το 25ο Διεθνές υμπόσιο Ζωγραφικής «Εντυπώσεις από την Ελλάδα», 

το οποίο με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μονής 

από τις 6 έως τις 27 Μαΐου. το συμπόσιο συμμετείχε πλειάδα εκλεκτών 

ζωγράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι καλλιτέχνες φιλοξενήθη-

καν όλο το διάστημα στους ξενώνες της Μονής, εμπνεύστηκαν από την 

ιερότητα της μονής και του περιβάλλοντος τοπίου και δημιούργησαν 

θαυμάσια έργα. Οι πίνακές τους εκτέθηκαν στον περίβολο της μονής και 

έγιναν αντικείμενο θαυμασμού από τους προσκυνητές, ενώ κάποιοι από 

αυτούς προσφέρθηκαν από τους δημιουργούς των, σε ένδειξη ευγνωμοσύ-

νης, στο σωματείο «Παναγία ουμελά». 

 την επίσκεψη, στις 27 Ιουνίου της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας, του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κκ. Βαρθολομαίου στη 

Μονή της Παναγίας ουμελά, στο Βέρμιο, για να προσκυνήσει τη σεπτή 

Εικόνα Σης. Σου επιφυλάχθηκε θερμότατη υποδοχή και φιλοξενία, ενώ 

κατά τη διάρκεια της παραμονής του τέλεσε Σρισάγιο στους τάφους των 

κτητόρων της μονής αςιμνήστων Υίλωνα Κτενίδη, Παναγιώτη Σανιμανί-

δη αλλά και του κομιστή της πανσέπτου εικόνας της ουμελιώτισσας και 

ηγουμένου της νέας μονής Αμβρόσιου ουμελιώτη. 

 το 18ο υναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών ωματείων στην Παναγία 

ουμελά, στον μαζικότερο και έναν από τους πλέον καταξιωμένους θε-

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανι-
μανίδης ξεναγεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο στις 

εγκαταστάσεις και τους χώρους της Μονής 
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σμούς στον Ποντιακό χώρο, ο οποίος φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότε-

ρους από εξακόσιους νεολαίους ποντιακής καταγωγής, μυώντας τους στην 

ιστορία, στην παράδοση και στον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Ο 

καθόλα επιτυχημένος θεσμός του υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας 

στην Παναγία ουμελά αισίως το 2018 συμπληρώνει μια εικοσαετία συ-

νεχούς δράσης και προσφοράς. 

 τις 14 Αυγούστου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο μέγας Αρχιερατι-

κός Εσπερινός ενόψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου, ενώ αποδόθη-

καν και οι δέουσες τιμές προς την Ελληνική Αστυνομία και τα στελέχη 

της με την απονομή του Μεγάλου ταυρού της ουμελιώτισσας, ενώ 

στον αρχηγό της κ. Κωνσταντίνο Σσουβάλα το Φρυσό Μετάλλιο της 

ουμελιώτισσας για το σύνολο της προσφοράς τους προς το Ιερό Ίδρυμα 

και το ωματείο. 

 τη 1604η Εορτή του Δεκαπενταύγουστου, την οποία τίμησε με την πα-

ρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κκ. Προκόπης 

Παυλόπουλος. τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας απονεμήθηκε 

ο Μεγαλόσταυρος των Κομνηνών της Σραπεζούντος, ενώ ο ίδιος βρά-

βευσε για λογαριασμό του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά», με το θεσπι-

σμένο εδώ και χρόνια χρηματικό έπαθλο-βραβείο στη Μνήμη των αδι-

κοχαμένων μαθητών του Λυκείου Μακροχωρίου, τον αριστούχο μαθητή 

του ίδιου Λυκείου Δημήτρη Αμανατίδη. 

Η απονομή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό-
πουλο του Μεγαλόσταυρου των Κομνηνών της Σραπεζούντος 
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 την επίσκεψη της εικόνας της Παναγίας ουμελά στη Φίο με την ευκαι-

ρία της συμπλήρωσης 104 ετών από την απελευθέρωση της νήσου. 

 Σην επίσκεψη στην Ιερά Μονή της Πναγίας ουμελά του Κυβερνήτη της 

Αγίας Πετρούπολης κ. Γκεόργκι εργκέγέβιτς Πολταφτσένκο συνοδεία 

υπουργών της κυβέρνησής του. 

Μετά το πέρας της προβολής του ντοκιμαντέρ ο κ. Γεώργιος Σανιμανίδης α-

ναφέρθηκε λεπτομερώς στις εκδηλώσεις, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία και τη 

λαμπρότητα που προσέδωσαν σε αυτές η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προ-

κόπη Παυλόπουλου, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου τρατού κ. Βασίλειου 

Σελλίδη, του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνου Σσουβάλα, του 

Κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης κ. Γιούρι Πολταβτσένκο. Ακολούθως ζήτησε 

από το σώμα να κάνει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αριστούχου μαθητή του 

Λυκείου Μακροχωρίου, του Δημήτρη Αμανατίδη, τον οποίο το σωματείο βρά-

βευσε τον Δεκαπενταύγουστο, και που δυστυχώς στα τέλη Νοεμβρίου αποδήμησε 

στις ουράνιες μονές. 

τη συνέχεια το λόγο πήρε η σύμβουλος κα Αθηνά Παπαδάκη, η οποία ανα-

φέρθηκε στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει η Οργανωτική Επιτροπή του 

υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας για τη διοργάνωσή του, αναφέρθηκε στις 

αξιόλογες δράσεις του και ευχαρίστησε τους συλλόγους που συμμετέχουν αλλά και 

τα Διοικητικά υμβούλια του σωματείου και του ιδρύματος που συμπαρίστανται 

και συμβάλλουν αποφασιστικά και στηρίζουν υλικά και πνευματικά την εν γένει 

διοργάνωσή του. 

Ο πρόεδρος του σωματείου κ. Γεώργιος Σανιμανίδης ξεναγεί τον Κυβερνήτη 
της Αγίας Πετρούπολης κ. Γκεόργκι εργκέγεβιτς Πολταφτσένκο στο Με-

λισσανίδειο. τη μέση ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
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Ακολούθησαν ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2016 και ο προϋπολογι-

σμός του Έτους 2017, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σο σώμα ομόφωνα 

ενέκρινε τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του 2016 καθώς και τον 

προϋπολογισμό του 2017.  

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση προτάσεων και το λόγο πήρε το 

μέλος του σωματείου Γιώργος Αλβανούδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανάφερε πως 

«η ενημέρωση ήταν άψογη» και ότι «τα πεπραγμένα ήταν εξαιρετικά». Ζήτησε να 

ληφθεί μέριμνα ώστε να μη παρεισφρέουν διαλυτικά στοιχεία στους κόλπους του  

σωματείου, το οποίο πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφ-

θαλμού. «Μας καθοδηγεί», είπε ο κ. Αλβανούδης, «και μας διαφυλάττει υπό τη 

σκέπη της η ουμελιώτισσα και σεις κ. πρόεδρε και οι συνεργάτες σας αγωνίζεστε 

άοκνα για τους καταστατικούς του στόχους. Πρέπει οπωσδήποτε να το προστατέ-

ψουμε». 

Παρέμβαση στη διαδικασία έκανε και ο κ. Φαράλαμπος Αποστολίδης, λέγο-

ντας πως «τα καταστατικά είναι ζωντανοί οργανισμοί, άρα υπόκεινται σε τροπο-

ποιήσεις όπως ο νόμος , το σύνταγμα, η κοινωνία. Άρα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα και πρόνοια ώστε όταν υπάρχουν άνθρωποι που μοναδικός τους στόχος 

είναι η διάλυση του σωματείου, τότε αυτόματα να διαγράφονται ή οι αιτήσεις εγ-

γραφής των στο σωματείο να μη γίνονται αποδεκτές. 

τη συζήτηση παρενέβησαν και οι κύριοι τέφανος Σανιμανίδης και Γιώργος 

Παμπουκίδης, ενώ τον επίλογο έβαλε ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, λέγο-

ντας πως «στόχος του σωματείου μας είναι η διαφύλαξη και συντήρηση της εικό-

νας της Παναγίας ουμελά και των Ιερών μας Κειμηλίων και η παραμονή τους 

στο χώρο του Προσκυνήματος. Και αυτό θα γίνεται για όσο διάστημα θα το απο-

φασίζετε εσείς, τα μέλη του σωματείου μας, θα στηρίζετε με τη συμμετοχή σας 

τους καταστατικούς του στόχους, θα στηρίζετε το Ιερό Προσκύνημα που είναι 

θεμελιωμένο σε νόμους, διατάγματα και στον κανονισμό της Εκκλησίας της Ελ-

λάδος. 

Αναμνηστικό στιγμιότυπο από το 18ο υναπάντημα Ποντιακής Νεολαίας 
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την Ορεστιάδα η Εικόνα της Παναγίας ουμελά 
Σου τάθη Σαξίδη 

 

ε λαμπρότητα, επισημότητα και τις προσήκουσες τιμές ο κλήρος, οι 

αρχές και το χριστεπώνυμο πλήθος της ακριτικής Ορεστιάδας υποδέ-

χθηκε το απόγευμα της 24ης Υεβρουαρίου την ιερά εικόνα της Πανα-

γίας ουμελά. Σο εξαιρετικά ιδιαίτερο εκκλησιαστικό και πολιτιστικό γεγονός με 

πολλαπλές και υψηλές νοηματοδοτήσεις και συμβολισμούς κυριάρχησε φέτος στις 

εκδηλώσεις «Θεοδώρεια 2017», που τελούνται με την ευκαιρία του εορτασμού των 

Αγίων Θεοδώρων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της νεότερης πόλης της Ελ-

λάδας, της Ορεστιάδας, που οι ποντιακής καταγωγής πολιούχοι της Άγιοι Θεό-

δωροι, ο Σήρων και ο τρατηλάτης, υποδέχονται το ιερό σύμβολο του Ποντια-

κού Ελληνισμού, τη σεπτή εικόνα της ουμελιώτισσας, ο ερχομός της οποίας το 

1930 στην Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία στον μεγάλο πολιτικό και οραματιστή του 

Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά και πρωτεργάτη της διάσωσης και της μεταφοράς 

της, τον Λεωνίδα Ιασονίδη, να πει το αμίμητο: «Εν Ελλάδι υπήρχαν οι Πόντιοι, 

αλλά δεν υπήρχεν ο Πόντος. Με την εικόνα της Παναγίας ουμελά ήλθε και ο 

Πόντος». 

Η έλευση της εικόνας της Παναγίας στην Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκε μετά 

από πρωτοβουλία του συλλόγου Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» σε αγαστή 

Μ 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων συνοδεύει την εικόνα της ουμελιώτισσας στην Ορεστιάδα 
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συνεργασία με τη μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και ουφλίου και απο-

τέλεσε ένα ξεχωριστό θρησκευτικό, λατρευτικό και πολιτιστικό γεγονός, το οποίο 

προσέδωσε χαρακτήρα λαμπρότητας και επισημότητας στα «Θεοδώρεια 2017». Η 

συμβολική αυτή ιστορική συνάντηση των θρησκευτικών συμβόλων και κειμηλίων 

των δύο ακριτικών τμημάτων του Ελληνισμού, του Θρακικού και Ποντιακού, επι-

σημαίνει εμφατικά τον ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν στην ιστορι-

κή πορεία του εν γένει ελληνισμού. Πολύπαθες και πολύκλαυστες πατρίδες, βίωσαν 

τραγικά γενοκτονία από τον ίδιο θύτη, ωστόσο ακατάβλητα τα βλαστάρια τους, 

δεν λησμόνησαν. Θυμούνται και απαιτούν δυναμικά τη δικαίωση, συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στην ανοικοδόμηση της Ελλάδας μετά το 1922 αλλά και στη δια-

μόρφωση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας του νέου ελληνισμού. 

ε κλίμα λαμπρότητας, θρησκευτικής κατάνυξης και ευλάβειας και με την πα-

ρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών, στρατιωτικών και αστυ-

νομικών αρχών έγινε η υποδοχή της εικόνας την Παρασκευή 24 Υεβρουαρίου 

2017, στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. Σην πάνσεπτο εικόνα της ουμελιώ-

τισσας συνόδευαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-

νίας κ. Παντελεήμων, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας αρχι-

μανδρίτης κ. Αθηναγόρας Μπίρδας και ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία 

ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, επικεφαλής αντιπροσωπείας του διοικητικού 

συμβουλίου του σωματείου και του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά» η 

Ο πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
παραδίδει στον σεβασμιότατο μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό πιστό αντίγραφο 
της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας ουμελά που θα μείνει στον ιερό 

ναό των Αγίων Θεοδώρων για συνεχή προσκύνηση και ευλογία 
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οποία αποτελούνταν από τον αντιπρόεδρο του σωματείου κ. Κωνσταντίνο Ιωακει-

μίδη, τον έφορο της μονής κ. Παντελή Ανθρακόπουλο, τον κ. Γεώργιο Κυριακί-

δη, τη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης κα τεφανία Σανιμανίδου 

και τον διευθυντή του Ιερού Προσκυνήματος κ. Αντώνιο Δάλλα . 

Ση επτή Εικόνα της Παναγίας ουμελάς υποδέχτηκε ο σεβασμιότατος μη-

τροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και ουφλίου κ. Δαμασκηνός, ακολουθού-

μενος από τον προϊστάμενο της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων αρχιμανδρίτη κ. 

Βαρθολομαίο, τον ιερό κλήρο της πόλης και των ενοριών της ευρύτερης περιοχής, 

ενώ συμμετείχαν σύσσωμες οι πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές της 

περιοχής με τον δήμαρχο Ορεστιάδος κ. Βασίλειο Μαυρίδη, τον διοικητή του Δ΄ 

ώματος τρατού στρατηγός Γεώργιο Καμπά, τον διοικητή της XVI Μ/Κ Με-

ραρχίας στρατηγό κ. Φαράλαμπο Λαλούση, τον διοικητή της 3ης Σαξιαρχίας 

«ΡΙΜΙΝΙ» ταξίαρχο κ. Νικόλαο Παναγόπουλο, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ορε-

στιάδος κ. Πασχάλη υριτούδη, τον κοσμήτορα του Πανεπιστημιακού Σμήματος 

Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. πυρίδωνα Κουτρούμπα, τον πρόεδρο του Δημοτικού 

υμβουλίου Ορεστιάδας κ. Γιώργο Καραγιάννη, τους αντιδημάρχους Ορεστιάδας 

κ. κ. Αθανάσιο Γκακίδη και Γιάννη Περιστεράκη, τα μέλη του Δημοτικού υμ-

βουλίου, τους εκπρόσωπους φορέων και πλήθος πιστών. την υποδοχή συμμετεί-

χαν, εκτός από τον σύλλογο Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» και πολλά 

θρακικά και ποντιακά σωματεία από όλη την Θράκη.  

Μετά την υποδοχή της ιεράς εικόνος στον ιερό μητροπολιτικό Ναό Αγίων 

Θεοδώρων Ορεστιάδος, ακολούθησε δοξολογία και εσπερινός, χοροστατούντος 

του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονος. τη συνέχεια και 

στον αύλειο χώρο του ναού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμήν της Εικόνας 

της ουμελιώτισσας από τα χορευτικά τμήματα των ποντιακών συλλόγων, ενώ 

μετά τη λήξη της τελέστηκε ιερά αγρυπνία.  

Σο πρωί της Κυριακής, 26 Υεβρουαρίου 2017, Κυριακή της Συρινής, στον ιε-

ρό μητροπολιτικό ναό των Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδος, τελέστηκε Αρχιερατικό 

υλλείτουργο, προεξάρχοντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναού-

σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος «τη συλλειτουργία» του σεβασμιότατου μη-

τροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και ουφλίου κ. Δαμασκηνού. το Αρχιε-

ρατικό υλλείτουργο, που παρακολούθησε πλήθος πιστών, προέστησαν ο βουλευ-

τής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο διοικητής της 3ης Σαξιαρχίας, Σαξίαρ-

χος κ. Νικόλαος Παναγόπουλος, ο αντιδήμαρχος κ. Φρήστος Ορμανλίδης, ως 

εκπρόσωπος του δημάρχου Ορεστιάδος, ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος 

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

συλλόγου ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» κ. Κωνσταντίνος Καλτσίδης και 

εκπρόσωποι άλλων φορέων. 
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Ο επιχώριος μητροπολίτης, σεβασμιότατος κ. Δαμασκηνός, εκ μέρους των το-

πικών αρχών αφού ευχαρίστησε από καρδιάς τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Βε-

ροίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία 

ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «η Παναγία διαχρο-

νικά υπήρξε η προστάτης των ακριτών, Εκείνη η οποία ενδυνάμωνε πάντοτε το 

στρατό μας, ως Τπέρμαχος τρατηγός, αλλά και το λαό μας, ως Υοβερά Προ-

στασία, από τους κινδύνους. ήμερα δυστυχώς οι κίνδυνοι για τον λαό και την 

Πατρίδα μας είναι πολλοί. Οι εχθροί ελλοχεύουν εσωτερικά για να διασπάσουν 

την ενότητα του Γένους και τους δεσμούς μας με τις προγονικές ρίζες του και ε-

ξωτερικά για να προσβάλλουν, για μια ακόμα φορά, την ακεραιότητα της Πατρί-

δας μας, για την οποία θυσιάσθησαν οι πρόγονοί μας. 

»Καμαρώνουμε και εμπνεόμεθα από το φρόνημα του Ποντιακού Ελληνισμού, που 

κάτω από την σκέπη της Παναγίας, παρά τους διωγμούς και την προσφυγιά, συνε-

χίζει να φυλάσσει αναμμένη την καντήλα της Παναγίας ουμελά και μαζί μ’ αυτή 

τις ελπίδες του Γένους μας». 

τη συνεχεία, αντιφώνησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «το σημερινό 

ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε τον Κύριο να λέγει να μην θησαυρίζουμε επίγει-

ους θησαυρούς, αλλά να αναζητούμε ουράνιους θησαυρούς. Η ιερά εικόνα της 

Παναγίας του ουμελά είναι ένας ουράνιος θησαυρός. Ένας αδαπάνητος και ανε-

κτίμητης αξίας θησαυρός, γιατί η Παναγία μας είναι η Πύλη της σωτηρίας των 

ανθρώπων» και ότι με οδηγό τους την Μητέρα του Κύριου, που απεικόνισε ο Ευ-

αγγελιστής Λουκάς στην ιερά εικόνα της Παναγίας του ουμελά, οι ακρίτες της 

Ορεστιάδας ξεκίνησαν το οδοιπορικό της Αγίας και Μεγάλης Σεσσαρακοστής. 

Με την ελπίδα τους σ’ Εκείνην και επικαλούμενοι την μεσιτεία της στον Μονογενή 

Η αντιπροσωπεία του σωματείου «Παναγία ουμελά» στο ναό  
των Αγίων Θεοδώρων 
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Τιό Σης, μικροί και μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, πλούσιοι και φτωχοί, έφθα-

σαν αυτές τις μέρες, με δάκρυα στα μάτια, στον ιερό μητροπολιτικό Ναό Αγίων 

Θεοδώρων, όπου φιλοξενείται το ιερό αυτό κειμήλιο του ξεριζωμένου Ποντιακού 

Ελληνισμού. Ακολούθως ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος «Παναγία ου-

μελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης παρέδωσε στον σεβασμιότατο κ. Δαμασκηνό πι-

στό αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας ουμελά που θα μείνει 

στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων για συνεχή προσκύνηση και ευλογία. 

Σο σωματείο «Παναγία ουμελά», δια του προέδρου του κ. Γεωργίου Σανιμα-

νίδη, απένειμε την τιμητική διάκριση του «Φρυσού Μεταλλίου» της ουμελιώτισ-

σας στον σύλλογο Ποντίων Βορείου Έβρου «Διγενής», ενώ και ο προαναφερόμε-

νος σύλλογος, δια του προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Καλτσίδη απένειμε τιμητι-

κή πλακέτα στον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Σανι-

μανίδη για το σύνολο της προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό.  

Να σημειωθεί πως η διοργάνωση της επίσκεψης της Εικόνας στην Ορεστιάδα 

πραγματοποιήθηκε χάρη στην ουσιαστική υποστήριξη της μητρόπολης Διδυμο-

τείχου, Ορεστιάδας και ουφλίου και τη δυναμική ενεργοποίηση του συλλόγου 

Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής», ενώ συμμετείχαν ως βασικοί οικοδεσπότες 

ο ιερός ναός των Αγίων Θεοδώρων και ο Δήμος Ορεστιάδας. Ένθεη επιθυμία των 

μελών του ε του συλλόγου ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» είναι να μεταφερ-

θεί στον Βόρειο Έβρο και ειδικότερα στη Νέα Ορεστιάδα η ατμόσφαιρα θρη-

σκευτικής κατάνυξης και ευλάβειας που επικρατεί κατά τον εορτασμό της Παναγί-

ας ουμελά κάθε χρόνο στο Βέρμιο και κυρίως να έχουν την ευλογίας της όλοι οι 

κάτοικοι της ακριτικής μας περιοχής. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Ποντίων Ορεστιάδας κ. Κωνσταντίνος Καλτσί-
δης απονέμει τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία 

ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη 
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Εν κατακλείδι να αναφερθεί πως η πάνσεπτος Εικόνα της ουμελιώτισσας, ε-

κτός του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-

ντελεήμονος, του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας αρχιμανδρίτη 

κ. Αθηναγόρα Μπίρδα και του προέδρου του Ιερού Προσκυνήματος και του συλ-

λόγου «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργου Σανιμανίδη, συνοδευόταν από τον αντι-

πρόεδρο του σωματείου κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη, τον έφορο της Μονής κ. Πα-

ντελή Ανθρακόπουλο, το μέλος της διοικούσας επιτροπής του Ιερού Προσκυνή-

ματος κ. Γεώργιο Κυριακίδη και τον διευθυντή των γραφείων του Προσκυνήματος 

κ. Αντώνιο Δάλλα. 

Η εικόνα παρέμεινε στην Ορεστιάδα από τις 24 μέχρι τις 26 Υεβρουαρίου 

2017, οπότε και αναχώρησε για να επιστρέψει στο θρόνο της στην Ιερά Μονή 

Παναγίας ουμελά στο Βέρμιο, στην Καστανιά Ημαθίας. 

 

 

 

 

 

Εκτός του συλλόγου Ποντίων Βορείου Έβρου «Ο Διγενής» αλλά και του 
συλλόγου Ποντίων Διδυμοτείχου «Ρωμανία» βροντερό παρόν στην υποδοχή 
και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιθήκαν προς τιμήν της ουμελιώτισσας 

έδωσαν όλοι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι της περιοχής 



Ποντιακή Εστία 
 

265 
 

Τποδοχή του Σιμίου ταυρού των Μεγαλοκομνηνών της 

Σραπεζούντος στα Σρίκαλα 
Σου τάθη Σαξίδη  

 

εγάλη τιμή και ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση για την Εύξεινο Λέσχη 

Ποντίων και Μικρασιατών του Νομού Σρικάλων αποτέλεσε η υποδο-

χή του Σιμίου ταυρού στην πόλη των Σρικάλων, ενός από τα ιερότε-

ρα και σημαντικότερα Ιερά εβάσματα και Κειμήλια του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Ο Σίμιος ταυρός, ο οποίος περιέχει μέγιστο τμήμα του Σιμίου Ξύλου, ήταν 

κτήμα του Αυτοκράτορα της Σραπεζούντας Εμμανουήλ του Γ΄ του Μεγαλοκο-

μνηνού και ο οποίος τον προσέφερε ως δώρο και ευλογία στην Ιερά Μονή της 

Παναγίας του όρους Μελά του Πόντου το 1390 μ.Φ. Από το 1390 έως το 1923 

και δια αυτού ευλογούσαν οι πατέρες της Μονής. Με τη Γενοκτονία και τον ξερι-

ζωμό των Ελλήνων του Πόντου από την πατρογονική του εστία τάφηκε μαζί με τα 

άλλα δύο κειμήλια, τη θαυματουργή εικόνα της ουμελιώτισσας και το Ευαγγέλιο 

του οσίου Φριστοφόρου, στο παρακείμενο με την Ιερά Μονή, ναΐδριο της Αγίας 

Βαρβάρας. Η ακατάβλητη ψυχή, η αδάμαστη θέληση και το ιερό πείσμα των ξερι-

ζωμένων Ποντίων ξανάφερε τα κειμήλια στο φως το 1931, καθ’ υπόδειξη του ιε-

ρομονάχου Ανανία Σσαρίδη, με οδηγό και κομιστή τους τον μοναχό Αμβρόσιο 

Μ 

Λιλιπούτειος ζιπκοφόρος και συνομήλική του ζουπουνοφόρα ραίνουν με ρο-
δοπέταλα το δρόμο των Σρικκάλων για να υποδεχτούν τον Σίμιο ταυρό των 

Μεγαλοκομνηνών της Σραπεζούντας 
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ουμελιώτη και τα τοποθετεί στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Η φώτιση του Υί-

λωνα Κτενίδη και η ίδρυση του σωματείου «Παναγία ουμελά» ενθρονίζει το 

1952 την θαυματουργή εικόνα στο Βέρμιο και αργότερα οι άοκνες προσπάθειες 

του αείμνηστου Παναγιώτη Σανιμανίδη τελεσφορούν το 1993, φέρνοντας στη Ιερή 

Μονή του Βερμίου και τα άλλα δύο κειμήλια, τον ταυρό με το Σίμιο Ξύλο και 

το Ευαγγέλιο του οσίου Φριστοφόρου.  

Έπειτα από αίτημα της Ευξείνου Λέσχης Σρικάλων προς το Ίδρυμα «Παναγία 

ουμελά», ο Σίμιος ταυρός αφίχθη στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Σρικάλων 

το άββατο, 18 Μαρτίου 2017, όπου κλήρος, αρχές και λαός της τοπικής Εκκλη-

σίας Σον υποδέχτηκαν με ευλάβεια. Σο Ιερό Κειμήλιο μετέφερε ο σεβασμιότατος 

μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος 

από τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργο Σανιμανίδη, τον 

αντιπρόεδρο του σωματείου κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμίδη, τον έφορο της μονής κ. 

Παντελή Ανθρακόπουλο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος κ. 

Γεώργιο Κυριακίδη. Σους υποδέχτηκε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σρίκκης 

και ταγών κ. Φρυσόστομος έξω από το ναό και εν συνεχεία τοποθέτησαν το 

Κειμήλιο εντός του ναού, όπου με ευσέβεια και κατάνυξη χιλιάδες πιστοί, κάτοικοι 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων παραδίδει το Ιερό Κειμήλιο στον σεβασμιότατο μητροπολίτη Σρίκκης 

και ταγών κ. Φρυσόστομο 
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της πόλεως των Σρικκάλων και των γύρω περιοχών, είχαν την ευκαιρία να προσκυ-

νήσουν. 

Ακολούθησε Εσπερινός όπου χοροστάτησε, συγχοροστατούντος του επιχώρι-

ου μητροπολίτη κ. Φρυσοστόμου, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. Ο 

σεβασμιότατος μητροπολίτης Σρίκκης και ταγών κ. Φρυσόστομος ευχαρίστησε 

τον μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας καθώς και τον πρόεδρο και 

τα μέλη του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» για την πρόθυμη συγκατάθεσή τους 

στο αίτημα του συλλόγου, ενώ ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας μίλησε για τον Σίμιο ταυρό, που είναι το σύμβολο της νίκης ενα-

ντίον του θανάτου και της αμαρτίας. το τέλος του Εσπερινού οι δύο Μητροπολί-

τες τέλεσαν τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού μητροπολίτου 

ταγών και Μετεώρων κυρού εραφείμ. 

Ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Σρικάλων κ. Κοσμάς Αποστολίδης στην 

ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορία του Σιμίου ταυρού και ευχαρίστησε με τη 

σειρά του το σεβασμιότατο μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και 

το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος «Παναγία ουμελά» διότι πραγματο-

ποιήθηκε μια χρόνια επιθυμία των μελών του συλλόγου, και προσέφερε στον κ. 

Σανιμανίδη τιμητική αναμνηστική πλακέτα, ενώ ο κ. Σανιμανίδης προσέφερε τι-

μής ένεκεν στην Εύξεινο Λέσχη Σρικάλων δια του προέδρου της κ. Αποστολίδη 

το χρυσό μετάλλιο της ουμελιώτισσας. 

Ο Σίμιος ταυρός παρέμεινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου έως τη 

Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 12μ.μ., όπου πατέρες από την Ιερά Μητρόπολη Βεροί-

ας Σον παρέλαβαν για να Σον επιστρέψουν στην Ιερά Μονή Παναγίας ουμελά. 

Προηγουμένως όμως, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σρίκκης και 

ταγών αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας μετέφερε το Ιερό Κειμήλιο στη χολή 

Μονίμων Τπαξιωματικών όπου τέλεσε δέηση στον προαύλιο χώρο της χολής 

παρουσία του κ. Σαξιάρχου, των Αξιωματικών και των Μαθητών της χολής, και 

εν συνεχεία στην Αστυνομική Διεύθυνση Σρικάλων, όπου τέλεσε δέηση στην αί-

θουσα υποδοχής του αστυνομικού μεγάρου παρουσία του Αστυνομικού Διευθυ-

ντού και λοιπών αστυνομικών. 

Η πόλη των Σρικάλων αποχαιρέτησε τον Σίμιο ταυρό με την προσμονή της υ-

ποδοχής, εν ευθέτω χρόνω, της εικόνας της Παναγίας των Ποντίων, της ουμε-

λιώτισσας. 
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε  

η Γενική υνέλευση του Κοινού των Ποντίων 
Σου τάθη Σαξίδη  

 

ο κοινό των Ποντίων αποτελεί ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο σχημα-

τίζεται για λόγους συμπαραστάσεως παρά την Διοικούσα Επιτροπή του 

Προσκυνήματος. Σο σώμα αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση μία φορά τον 

χρόνο και αποτελείται από προσωπικότητες (αρχιερείς, επιστήμονες και πολιτικοί 

(με ποντιακή καταγωγή), που μετέχουν αριστίδην, και από εκλεγμένα μέλη. το 

κοινό των Ποντίων μπορούν να πάρουν μέρος εκπρόσωποι από όλα τα ποντιακά 

σωματεία της χώρας. 

Σο Κοινό των Ποντίων σε συνέλευση εκλέγει με ψηφοφορία δύο μέλη στην Δι-

οικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος. Για αυτή την διαδικασία εκλογής, καλού-

νται είτε με γραπτή πρόσκλησης είτε δια μέσου του τύπου αλλά και του διαδικτύ-

ου, εκπρόσωποι όλων των αναγνωρισμένων Ποντιακών ωματείων, κάθε τρία χρό-

νια για εκλέξουν τα δύο μέλη τα οποία θα τους αντιπροσωπεύσουν στην ενδεκαμε-

λή Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος. 

Σο ωματείο “Παναγία ουμελά” μετέχει με έξι (6) μέλη στην ενδεκαμελή 

(11) Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος, με βάση το άρθρο 109 του υ-

ντάγματος, καθώς το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., το Ιερό Προσκύνημα «Παναγία ουμε-

λά», προήλθε από δική του πρωτοβουλία -πρόταση που περιελήφθη στο Β.Δ. 

926/1966. Για το σκοπό αυτό, στις 14 Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11: 00, κλή-

θηκαν σε Γενική υνέλευση στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «Παναγία ουμελά», στην 

Καστανιά Ημαθίας όλα τα πρωτοβάθμια ποντιακά σωματεία καθώς και προσωπικότητες του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ποντιακών σωματείων, οι οποίοι 

θα παρίσταντο στη Γενική υνέλευση του Κοινού των Ποντίων, έπρεπε να έχουν μαζί τους 

αντίγραφο του Καταστατικού του ωματείου τους, ενώ όσοι από αυτούς επιθυμούσαν μπο-

ρούσαν να φιλοξενηθούν από το άββατο 13 Μαΐου 2017 στις εγκαταστάσεις του Ιερού 

Προσκυνήματος. 

Η Γενική υνέλευση που πραγματοποιήθηκε είχε ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης, κατά 

σειρά, τα εξής: Εκλογή Γραμματέα – πρακτικογράφου, Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προτά-

σεις, Χηφίσματα και Εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου β  ́του 262/2014 

Κανονισμού για την συμπλήρωση της Διοικούσης Επιτροπής με την εκλογή δύο μελών και 

ισάριθμων αναπληρωματικών. 

τις διαδικασίες πήραν μέρος διαπιστευμένοι εκπρόσωποι εκατόν τριάντα Ποντιακών 

ωματείων (130), καθώς επίσης, και διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ποντιακό χώρο. 

Ανάμεσά τους διακρίναμε τον τ. πρόεδρο της ΠΟΕ καθηγητή κ. Επαμεινώνδα Υαχαντίδη, 

τον τ. πρόεδρο του ΠΑΠΕ κ. Ιωάννη Μωυσιάδη, την πρόεδρο της ΠΟΠ κα Φριστίνα 

Σ 
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αχινίδου, τον τ. βουλευτή Πέλλας κ. Βασίλειο Γιουματζίδη, τον τ. περιφερειάρχη κ. Πανα-

γιώτη Χωμιάδη, τον ιστορικό – συγγραφέα κ. Φάρη Σσιρκινίδη, τον φιλόλογο - συγγραφέα 

κ. Δημήτρη Νικοπολιτίδη., τον κ.  Δημήτριο Λαμπρόπουλο, πρόεδρο του ποντιακού συλ-

λόγου Νυρεμβέργης. 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 

στο σχετικό χαιρετισμό που απηύθυνε στο σώμα της Γενικής υνέλευσης, είπε, μεταξύ άλ-

λων: «Αγαπητοί πατέρες, κύριε πρόεδρε του σωματείου “Παναγία ουμελά”, εντι-

μότατοι σύμβουλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι και πρόεδροι σωματείων και συλλό-

γων, με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη σας υποδεχόμεθα σήμερα στους φιλόξε-

νους χώρους του Ιερού Προσκυνήματος “Παναγία ουμελά”, υπό την στοργική 

σκέπη της Παναγίας Μητέρας του Ποντιακού Ελληνισμού στην συνάντηση του 

Κοινού των Ποντίων, στην συνάντηση των ποντιακών σωματείων και συλλόγων, 

όλων εκείνων με τους οποίους μοιραζόμαστε τα ίδια οράματα, τις ίδιες ελπίδες 

αλλά και τις ίδιες αγωνίες και λαχτάρες για το παρόν και το μέλλον του Ποντια-

κού Ελληνισμού μέσα σε συνθήκες δύσκολες και κρίσιμες σε όλον τον κόσμο». 

Ακολούθως ορίστηκαν ο πρόεδρος και ο πρακτικογράφος της Γενικής υνέλευσης. Ψς 

πρόεδρο το σώμα εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, ενώ επίσης ομόφωνα,  ως 

πρακτικογράφο την κα Αθηνά Παπαδάκη. 

το βήμα της Γενικής υνέλευσης του Κοινού των Ποντίων ο σεβασμιότατος 
μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο πρό-

εδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
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τη συνέχεια ο πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης του Κοινού των Ποντίων, παίρνοντας 

το λόγο, ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους, τονίζο-

ντας πως «πρέπει να κρατήσουμε το Ιερό Προσκύνημα ψηλά, γιατί δεν εργαζόμαστε μόνον 

διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη και τις παρακαταθήκες των προγόνων μας αλλά με τη στά-

ση, το ενδιαφέρον και τις ενέργειες μας απευθυνόμαστε και προς τις επερχόμενες γενιές, προς 

τους αγέννητους ακόμα». 

Πριν προχωρήσουν δε οι εργασίες της Γενικής υνέλευσης στις κατά το καταστατικό 

προβλεπόμενες διαδικασίες, στις ανακοινώσεις, ενημέρωση, προτάσεις, ψηφίσματα και εκλο-

γική διαδικασία για τη συμπλήρωση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος 

με τα δύο τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προβλήθηκε ένα εξαιρετικό οπτι-

κοακουστικό υλικό, το οποίο επιμελήθηκαν οι νεολαίοι της Οργανωτικής Επιτροπής του 

υναπαντήματος Ποντιακής Νεολαίας με επικεφαλής την κα Κική Ιμιρτζίδου, με τις δρα-

στηριότητες, τις εκδηλώσεις και εν γένει τα πεπραγμένα της Διοικούσας Επιτροπής του Ιε-

ρού Προσκυνήματος «Παναγία ουμελά». Με τη βοήθεια της «κινούμενης» εικόνας και του 

ήχου, οι συμμετέχοντες στο Κοινό των Ποντίων είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν και να ξαναζήσουν, εν είδη ντοκιμαντέρ, όλες τις σημαντικές δραστηριό-

τητες και τις λαμπρές εκδηλώσεις του Ιερού Προσκυνήματος κατά το παρελθόν διάστημα. 

τη συνέχεια ο κ. Γιώργος Σανιμανίδης έκανε αναφορά στην παρουσίαση του 

Οπτικοακουστικού Τλικού προβλήθηκε και είπε πως το σωματείο και το Ιερό 

Προσκύνημα συνεχίζουν το έργο τους Ιερού Προσκυνήματος σε αγαστή συνερ-

γασία με την Ελληνική Εκκλησία και την Πολιτεία. Ευχαρίστησε όλους τους νέ-

ους και τις νέες που συμμετέχουν στο θεσμό του υναπαντήματος Νεολαίας Πο-

ντιακών ωματείων στην Παναγία ουμελά και αποτελούν την νέα ελπίδα για τον 

Οργανωμένο Ποντιακό χώρο. Παρακάλεσε όλους τους παρευρισκομένους να μην 

ασχολούνται με μικρότητες ορισμένων οι οποίοι με τις πράξεις τους διασύρουν 

τον Οργανωμένο Ποντιακό Ελληνισμό και δυστυχώς δεν συνετίζονται από τις 

ήττες τους μιας και το υμβούλιο της Επικρατείας επιβράβευσε με τον πιο πανη-

γυρικό τρόπο, την νομιμοποίηση του Ιερού Προσκυνήματος το όποιο προήλθε 

από ιδιωτική πρωτοβουλία του σωματείου «Παναγία ουμελά». υνεχίζοντας δε 

πραγματοποίησε λεπτομερή ενημέρωση του σώματος επί όλων των θεμάτων.  

Ακολούθως πήραν το λόγο τα μέλη του Κοινού των Ποντίων για να τοποθετη-

θούν. Ο Παναγιώτης Χωμιάδης (τέως Βουλευτής και περιφερειάρχης) χαιρέτησε 

τους παριστάμενους και είπε μεταξύ άλλων ότι «χαίρομαι ιδιαιτέρα γιατί είναι πα-

ρόντα πολλά Ποντιακά ωματεία στο Κοινό των Ποντίων, ακόμα και από την 

Φίο και την Κρήτη, εύχομαι καλή πορεία στο έργο της Παναγίας ουμελά το 

οποίο τιμούμε». υμπλήρωσε, σχετικά με την ενημέρωση που έκανε το Διοικητι-

κό υμβούλιο, ότι δεν αναφέρθηκε «κάτι που εγώ ως Παναγιώτης Χωμιάδης δεν 

θα ξεχάσω ποτέ. Σην απρέπεια με το πανό, το οποίο ανάρτησαν έξω από την εκ-
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κλησία της Παναγία ουμελά, τον Δεκαπενταύγουστο, παρόντος του Αρχιεπισκό-

που. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ντροπή για όσους το έβαλαν, ήταν ανεπίτρε-

πτο». 

Ο Φαράλαμπος Αποστολίδης, αναφέρθηκε στην απόφαση του υμβουλίου 

Επικρατείας που δικαιώνει το ωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα 

«Παναγία ουμελά». «Έχασαν τη μιλιά τους οι λαλίστατοι οι οποίοι αναφέρονταν 

στη νομιμότητα του Προσκυνήματος ταλαιπωρώντας τον οργανωμένο ποντιακό 

χώρο και μετά το πρώτο μάθημα και την ήττα τους, με τα την αναγνώριση της 

νομιμότητας του Προσκυνήματος από το υμβούλιο της Επικρατείας, προσέφυ-

γαν και πάλι στο υμβούλιο της Επικρατείας για ανάλογα θέματα και τελευταία 

στιγμή παραιτήθηκαν από την υπόθεση αυτή. Να σημειώσουμε ότι και στην δεύ-

τερη απόπειρα τους, το υμβούλιο Επικρατείας, η εισήγηση δικαίωσε το Ιερό 

Προσκύνημα και την Εκκλησία της Ελλάδος 

Ο Ιωάννης Γαβριηλίδης, πρόεδρος συλλόγου Ποντίων Έδεσσας είπε πως «ο 

σύλλογος Ποντίων Έδεσσας θα ήθελε με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσει το 

σωματείο “Παναγία ουμελά” διότι φέτος έγινε η γιορτή γραμμάτων στην πόλη 

της Έδεσσας και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους λίγους Πόντιους της Έδεσ-

σας να συμβεί αυτό το γεγονός στην πόλη μας. Μας έδωσε δύναμη να συνεχίσου-

με την προσπάθεια μας για την ανάδειξη του Ποντιακού Πολιτισμού στον Δήμο 

Έδεσσας». 

Ο Βάϊος Αϊνατζόπουλος, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ηρακλείου Κρήτης 

είπε ότι «Ερχόμαστε από πολύ μακριά. Δεν είμαστε κοντά για να τα λέμε, έχουμε 

όμως και μια μεγάλη περηφάνια στο Ηράκλειο ότι ο Νικηφόρος Υωκάς έφερε 

τον Άγιο Νίκωνα τον Μετανοείτε και άλλαξε τους κρητικούς από μουσουλμάνους 

σε χριστιανούς. Ευχαρίστησε το σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα 

«Παναγία ουμελά» που κατέβηκε στην Κρήτη η Ιερά Εικόνα της Παναγίας 

ουμελά, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς της Κρήτης να προσκυνήσουν τη 

Φάρη της και να λάβουν την ευλογία της». 

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος του υλλόγου Ποντίων Νυρεμβέρ-

γης στο χαιρετισμό του, είπε μεταξύ άλλων: «Αγαπημένοι φίλοι μέλη της συνέλευ-

σης, πέρυσι σαν τέτοια μέρα επισκέφθηκε την Νυρεμβέργη η εικόνα της Παναγίας 

ουμελά με τις ευχές, την συνδρομή, την αγάπη πολυμελούς αντιπροσωπείας με 

επικεφαλής τον πρόεδρο του σωματείου κ. Γιώργο Σανιμανίδη. Η πάνσεπτη Ει-

κόνα της ουμελιώτισσας έφτασε στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έμεινε επί τρεις 

ημέρες στην πόλη της Νυρεμβέργης, δημιούργησε εκείνη την κατάνυξη, εκείνη 

την αναστάτωση, της οποίας ακόμη και σήμερα ο απόηχος δεν έχει σβήσει και 

δεν έχει κατακάτσει ακόμα ο κουρνιαχτός. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για να μην 
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φλυαρήσω, γιατί έχω τέτοια διάθεση, θα σας πω πώς υποδέχθηκε η πόλη της Νυ-

ρεμβέργης όχι απλά η ομογένεια, αλλά η Πόλη σύμπασα». 

Η πρόεδρος της ΠΟΠ κα Φριστίνα αχινίδου έδωσε συγχαρητήρια για το 

έργο του Ιερού Προσκυνήματος και του ωματείου «Παναγία ουμελά» και ανέ-

φερε στο λόγο της τα εξής: «μως όταν εμείς κάνουμε αγώνες για να κρατήσουμε 

το Ιερό ύμβολο της Παναγίας ουμελά, όταν κάνουμε αγώνες για την ενότητα 

και δεν είναι λόγια είναι έργα και πράξεις, είναι οι επιστολές που μένουν. Φαίρο-

μαι πάρα πολύ που είναι εδώ ο πρώην πρόεδρος ο κ. Υαχαντίδης και θα μου επι-

τρέψετε να το πω δημόσια ήταν ο μόνο πρόεδρος με τον οποίο φτάσαμε στα 

πρόθυρα της ενότητας. Αλλά επειδή είναι γενναίος άντρας ο κ. Υαχαντίδης και 

αντιλήφθηκε ότι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει με τους διοικούντες στην 

ΠΟΕ, γενναία, είπε ένα “γεια σας” και έφυγε. Θα σας πω ότι για μια ακόμη φορά 

ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε υπομονή και κουράγιο να αγωνιζόμα-

στε για την ενότητα ως απόγονοι εκείνων των ανταρτών του Πόντου, των Διγενή-

δων, των ακριτών, διότι αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι χρέος μας, γιατί κάποιοι 

μας θέλουν χωρισμένους. υγχαρητήρια για το έργο που συντελείται στο Ιερό 

προσκύνημα από τη διοίκηση.  

Ο πρ. πρόεδρος της ΠΟΕ και νυν πρόεδρος του σωματείου «Άγιος Γεώργιος 

Περιστερεώτα» κ. Επαμεινώνδας Υαχαντίδης εξέφρασε τις ευχές του για καλή 

συνέχεια στο έργο του σωματείου Ιερού Προσκυνήματος “Παναγία ουμελά”, 

ενώ συνεχίζοντας είπε: «Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι, κάποτε ένας 

ηγούμενος είπε τον υποτακτικό του: “Να πάμε αύριο να κηρύξουμε κάτω στην 

πόλη”. Πήγαν, λοιπόν, στην πόλη, επισκέφθηκαν διαφόρους ανθρώπους, έκαναν 

διάφορες εργασίες, σκοτείνιασε και λέει πάλι ο ηγούμενος στον υποτακτικό του: 

“Πρέπει να γυρίσουμε πίσω τώρα”. “Μα” του απαντάει ο υποτακτικός, “ήρθαμε 

να κηρύξουμε και κήρυγμα δεν κάναμε και μου λέτε να πάμε πίσω; τι συμβαίνει;” 

“Α, παιδί μου, όπου πήγαμε και όπου σταθήκαμε κάναμε κήρυγμα”. Σι σχέση 

έχει αυτό τώρα; Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ τα λέει όλα και άρα χρειάζονται 

λίγα λόγια να προσθέσω. Πράγματι όταν έφυγα από την ΠΟΕ δεν έριξα μαύρη 

πέτρα πίσω, άρχισα και από άλλο μετερίζι να αγωνίζομαι για το θέμα της ενότη-

τας και άμα μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε πολλές επιστολές μου. Τπάρχει άρθρο 

που αναφέρεται σε αυτό το θέμα της ενότητας. Και πάλι συγχαρητήρια». 

Ψς τακτικά μέλη στην ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος από την 

εκλογική διαδικασία που ακολούθησε εκλέχτηκαν οι κκ. Γεώργιος Κυριακίδης και ταύρος 

Κουγιουμτζίδης, ενώ ως αναπληρωματικά οι κκ. Κωνσταντίνος Καλτσίδης και Νικόλαος 

Παπαδόπουλος. 
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την Ξάνθη η Εικόνα της Παναγίας ουμελά 
Σου τάθη Σαξίδη 

 

ε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ο κλήρος και το χριστεπώνυμο πλήθος 
της Ξάνθης υποδέχτηκαν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017, την ιερή 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ουμελά, ιερού συμβόλου και προ-

στάτιδας του ποντιακού ελληνισμού. 
Πρώτος σταθμός της προσκυνηματικής εξόδου της ουμελιώτισσας προς την 

ακριτική Θράκη η κοινότητα Σοξότες όπου κατέφτασε το μεσημέρι της Παρα-

σκευής με μεγάλη συνοδεία ιερέων, ασφάλειας και αστυνομίας στον ιερό ναό Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου. Εκεί την υποδέχτηκε με ευλάβεια και κατάνυξη πλήθος 

πιστών. Και ενώ η εικόνα της Παναγίας ουμελά παρέμεινε για λαϊκό προσκύνημα 

στον ναό για μικρό διάστημα, τα μέλη της αποστολής με επικεφαλής τον σεβα-

σμιότατο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και 

τον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργο Σανιμανίδη κατευθύν-

θηκαν στα παρακείμενα κοιμητήρια της κοινότητας των Σοξοτών όπου τελέστηκε 

τρισάγιο στον τάφο του παπά Γιώργη Σανιμανίδη, πατέρα του αείμνηστου κτήτο-

ρα της νέας μονής της ουμελιώτισσας στο Βέρμιο Παναγιώτη Σανιμανίδη και 

παππού του προέδρου του προέδρου του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. 

Γεώργιου Σανιμανίδη. 

 

Ο παπα – Γιώργης Σανιμανίδης 

Ο παπα - Γιώργης Σανιμανίδης, εμβληματική μορφή κληρικού του Πόντου, 

ιερέας στην εύανδρο Ίμερα του Πόντου. Λειτουργούσε στην κεντρική εκκλησία 

της, τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. τις 5 Ιανουαρίου του 1923 περικύ-

κλωσε την Ίμερα ένα σύνταγμα τουρκικού στρατού και το επιτελείο του εγκατα-

στάθηκε στην αγορά της κοινότητας, στα «αργαστέρα », με στόχο να επιβλέψει την 

εκτέλεση της εντολής της τουρκικής κυβέρνησης που έλεγε πως «Μέσα σε τρεις 

μέρες οφείλουν όλοι οι χωρικοί να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να φύγουν». 

Ο τούρκος συνταγματάρχης κάλεσε τον παπα - Γιώργη Σανιμανίδη μοναδικό τότε 

εφημέριο της Ίμερας και του είπε: «Παπάζ’ εφέντη, έμαθα ότι αύριο έχετε τη 

γιορτή των φώτων και ότι θα χτυπήσεις την καμπάνα στις 12 τα μεσάνυχτα. ε 

πληροφορώ ότι το απαγορεύω. Θα χτυπήσεις την καμπάνα στις 6 το πρωί. Χύ-

χραιμος ο παπα – Γιώργης του αποκρίθηκε: «Πιν - παση εφέντη, εγώ πρέπει να 

κάνω αυτό που γινότανε αιώνες τώρα κι εσύ κάνε ό,τι νομίζεις, βάλε με στα έξι 

μέτρα!» 

Ο παπα - Γιώργης Σανιμανίδης εποίκεν άμον ντ’ εξέρ’νεν και την ώρα που 

ψαλλόταν το Φερουβικό μπήκαν στην εκκλησία ο τούρκος συνταγματάρχης και το 

Μ 
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επιτελείο του. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια του εκκλησιάσματος, που δεν πίστευε 

αυτά που έβλεπε, πήραν κεριά και τα άναψαν, ενώ παρέμειναν στο ναό και μετά τη 

θεία λειτουργία κατά την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού. Αφού δέχτηκαν να αγια-

στούν αποχώρησαν. Ο παπα – Γιώργης συγκινημένος από τη στάση του συνταγ-

ματάρχη και πριν φύγει του έδωσε το ρολόι της εκκλησίας. Η ενέργεια αυτή ευχα-

ρίστησε τον Σούρκο και ενώ η διαταγή για την αναχώρηση ήταν να γίνει μέσα σε 

τρεις μέρες, αυτός σιωπηρά την παρέτεινε στις δεκαπέντε μέρες λέγοντάς του: 

«Παπάζ’ εφέντη, πάρε ό,τι θέλεις από τις εκκλησίες σας και δεν πρόκειται να σε 

πειράξει κανείς». 

Έχοντας ο παπα - Γιώργης Σανιμανίδης και οι Ιμερίτες τη σιωπηρή ανοχή του 

τούρκου συνταγματάρχη οργάνωσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανα-

χώρηση. Ο παπα - Γιώργης Σανιμανίδης με τα παιδιά του συγκέντρωσαν τα ιερά 

κειμήλια – δεσποτικές εικόνες, ιερά σκεύη, λειτουργικά βιβλία, έναν μικρό πολυέ-

λαιο, ακόμα και μια μικρή καμπάνα - τα δεματοποίησαν και τα μετέφεραν στην 

Ελλάδα. Η καμπάνα με τις δεσποτικές εικόνες βρίσκονται στον Άγιο Γεώργιο της 

Νεάπολης Κοζάνης, όπου εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες από την Ίμερα. Οι 

άλλες εικόνες βρίσκονται στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Σο-

ξότες Ξάνθης1. Εδώ οδήγησε με ασφάλεια μια μεγάλη ομάδα οικογενειών από την 

Ίμερα ο παπα – Γιώργης και εδώ εφημέρευε μέχρι το 1949, συνεργαζόμενος άρι-

                                                           
1 Για περιοσσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παπα – Γιώργη Σανιμανίδη βλέπε στο 
βιβλίο «Η Ίμερα» του Παναγιώτη Γ. Σανιμανίδη, εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1988. 

Ο παπα Γιώργης Σανιμανίδης με τα αδέλφια του 
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στα με τον συμπατριώτη μας, τον Πόντιο μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπο Χω-

μιάδη1, και εδώ ετάφη ο πανάξιος αυτός ποιμένας. 

 

την Ξάνθη 

Σο απόγευμα της ίδιας μέρας στις 7 και μισή πραγματοποιήθηκε μεγαλοπρε-

πής υποδοχή της εικόνας της ουμελιώτισσας στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. 

Επικεφαλής κλήρου και λαού της περιοχής ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ξάν-

θης κ. Παντελεήμων, ενώ των αρχών ο δήμαρχος Ξάνθης κ. Φαράλαμπος Δη-

μαρχόπουλος μαζί με φορείς του νομού και εκπροσώπους των συλλόγων Ποντίων 

Νομού Ξάνθης, Ποντίων χορευτών Ξάνθης «Σραντέλλενες», των Ποντίων φοιτη-

τών, του πολιτιστικού συλλόγου «Οι ταυραετοί του Πόντου» Λευκόπετρας, του 

Ομίλου Ποντίων Φορευτών Καβάλας. του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, του 

υλλόγου Μικρασιατών «Αλησμόνητες Πατρίδες», των Εβριτών, των Κρητών, του 

χορευτικού ομίλου Ξάνθης. Σην εικόνα μετέφερε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον πρω-

τοσύγκελο και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας ουμελά αρχιμανδρίτη Αθη-

ναγόρα Μπίρδα, τον πρόεδρο του ωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο 

                                                           
1 Ο μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Χωμιάδης και ο υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης, 

επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, ζήτησαν τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού για 

την έλευση της εικόνας στην Ελλάδα. 

Η Ξάνθη υποδέχεται την «Κυρά του Πόντου» 
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Σανιμανίδη, τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ιωακειμείδη, τον έφορο της Μονής 

κ. Παντελή Ανθρακόπουλο και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιερού 

προσκυνήματος «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιο Κυριακίδη. 

Μετά από την καθιερωμένη δέηση, οι παρευρισκόμενοι στην υποδοχή σύλλο-

γοι τίμησαν το ιερό σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού με ποντιακούς χορούς 

και τραγούδια, ενώ ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό της του 

Θεού οφίας, όπου έγινε Δοξολογία χοροστατούντος του σεβασμιότατου μητρο-

πολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και 

τον Θείο Λόγο. 

 

Η ομιλία του σεβασμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος 

«Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τό ὕδωρ βάλῃ με εἰς τήν κολυμβή-
θραν». 

Σό παράπονο τοῦ παραλυτικοῦ τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς δέν 

ἀκούεται μόνο, ἀδελφοί μου, στίς πέντε στοές τῆς προβατικῆς κολυμβήθρας, ὅπου 

πλησιάζει ὁ Ἰησοῦς γιά νά δείξει τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία του σέ ἕναν 

ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἐπί τριάντα ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια παρακαλοῦσε τούς 

ἀνθρώπους νά τόν βοηθήσουν νά εἰσέλθει στό ὕδωρ γιά νά θεραπευθεῖ ἀπό τήν 

ἀσθένεια πού τόν κατέτρυχε. 

Σό ἴδιο παράπονο ἀκούεται συχνά καί στίς μέρες μας ὄχι γιατί λείπουν οἱ 

ἄνθρωποι. Δέν λείπουν στίς πολυάνθρωπες κοινωνίες μας καί στίς πυκνοκατοικη-

μένες χῶρες μας. Δέν λείπουν οἱ ἄνθρωποι, ὅπως δέν ἔλειπαν καί τότε, γιατί ἀπό 

τήν προβατική κολυμβήθρα περνοῦσαν καθημερινά πολλοί. Αὐτό πού λείπει στόν 

παραλυτικό τῆς σημερινῆς Κυριακῆς δέν εἶναι οἱ ἄνθρωποι, εἶναι ὁ ἄνθρωπος. 

Αὐτός πού λείπει καί ἀπό ὅσους διατυπώνουν τό ἴδιο παράπονο ἀνά τούς αἰῶνες. 

«Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». Πῶς εἶναι ὅμως δυνατόν νά ἔχει ἀνθρώπους γύρω του ὁ 

παραλυτικός καί νά λέει ὅτι δέν ἔχει ἄνθρωπο; Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐκφράζουμε 

καί ἐμεῖς τό παράπονο ὅτι «ἄνθρωπον οὐκ ἔχομεν» καί ὅμως νά περιστοιχιζόμεθα 

ἀπό πλῆθος ἀνθρώπων; 

Ἡ κραυγή τῆς ἀγωνίας καί τῆς ὀδύνης τοῦ παραλυτικοῦ καί τῶν ἀνθρώπων 

κάθε ἐποχῆς, πού διατυπώνουν τό ἴδιο παράπονο, ἀποτελεῖ, ἀδελφοί μου, μία 

θλιβερή διαπίστωση γιά τούς ἀνθρώπους καί τόν κόσμο. Γιατί οἱ ἄνθρωποι, οἱ 

πολλοί, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τόν συνάνθρωπό τους, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό 

πρόβλημά του, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τή δυσκολία πού πιθανόν ἀντιμετωπίζει, 

γιατί εἶναι ἀπασχολημένοι μέ τά δικά τους προβλήματα, εἶναι ἀπορροφημένοι 

ἀπό τήν ἐπιδίωξη τῶν δικῶν τους στόχων καί συμφερόντων, εἶναι προσηλωμένοι 

σέ ὅσα νομίζουν ὅτι θά τούς προσθέσουν δόξα, φήμη, χρῆμα, κοινωνική καταξίω-

ση καί ὅ,τι ἄλλο. 
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Γι᾽ αὐτό καί δέν ἀντιμετωπίζουν τόν ἄνθρωπο ὡς συνάνθρωπο, ὡς ἀδελφό, ὡς 

εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὡς κάτι πού μπορεῖ νά τούς εἶναι εἴτε χρήσιμο εἴτε 

ἄχρηστο στούς σκοπούς καί στίς ἐπιδιώξεις τους, πού μπορεῖ νά εἶναι κάποιες 

φορές ἐμπόδιο στίς φιλοδοξίες τους καί τίς προοπτικές τους, καί γι᾽ αὐτό 

ἀδιαφοροῦν γι᾽ αὐτόν, ἐάν δέν τοῦ φέρονται καί ἐχθρικά. 

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». Σό παράπονο αὐτό ἀνεβαίνει, ἀδελφοί μου, κά-

ποιες φορές καί στά δικά μας χείλη, ὅταν αἰσθανόμεθα ὅτι ἀδικούμεθα καί δέν 

μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε τό δίκαιό μας, ὅταν θέλουμε νά ἀποδείξουμε τήν 

ἀλήθεια καί κάποιοι ἄλλοι στέκονται ἐμπόδιο, ὅταν χρειαζόμαστε βοήθεια καί 

κάποιοι μᾶς γυρίζουν ἐπιδεικτικά τήν πλάτη. 

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω». 

Ζητοῦμε ἄνθρωπο καί ἐμεῖς, ὅπως ζητοῦμε καί ὁ παραλυτικός. Ζητοῦμε 

ἄνθρωπο ὡς ἄτομα, ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος πού θά μᾶς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο 

στό ὁποῖο ἔχουμε περιέλθει. Ζητοῦμε ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος θά τείνει χεῖρα βοηθείας 

καί θά μᾶς βάλει στό ὕδωρ τῆς κολυμβήθρας γιά νά θεραπευθοῦμε. Ζητοῦμε 

ἄνθρωπο, ἀλλά ξεχνοῦμε ὅτι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος, ὑπάρχει ὁ Θεάν-

θρωπος Ἰησοῦς, πού ἐμφανίζεται γιά νά θεραπεύσει τόν παράλυτο καί νά τόν λυ-

τρώσει ἀπό τήν ταλαιπωρία. 

Ξεχνοῦμε ὅτι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος γιά νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς 

σώσει, ὑπάρχει  Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου,  ὁποία σπεύδει μέ μητρική 

στοργή καί ἀγάπη νά ἀνταποκριθεῖ στή φωνή τῶν τέκνων της πού ζητοῦν τή βοή-
θειά της. 

Εἶναι πολύ σημαντικό νά μήν τό ξεχνοῦμε αὐτό, ἀδελφοί μου, γιατί δίνει πά-

ντοτε λύσεις στά ἄλυτα προβλήματα τῆς ζωῆς μας, γιατί διεξόδους στά ἀδιέξοδά 

μας εἴτε τά προσωπικά εἴτε τά συλλογικά. Ἀρκεῖ νά προσβλέπουμε μέ 

ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τῆς Παναγίας μας. Ἀρκεῖ νά θέλουμε καί νά 

ἐπιδιώκουμε τή βοήθειά της, καί νά μήν παραμένουμε θεληματικά μακριά ἀπό τή 
βοήθειά της. 

Εἶναι πολύ σημαντικό, ἀδελφοί μου, νά ἀναθέτουμε τήν ἐλπίδα μας στήν Πα-

ναγία μας, γιά ὅσα μᾶς παραλύουν τήν ψυχή καί τό σῶμα καί δέν μᾶς ἐπιτρέπουν 

νά δράσουμε. Γιά ὅσα μᾶς πονοῦν καί μᾶς θλίβουν, ὡς ἄτομα καί ὡς σύνολο, 

ἰδιαιτέρως στήν κρίσιμη αὐτή ἐποχή πού διερχόμεθα. 

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μᾶς ἔχει δείξει ἀναρίθμητες φορές στήν ἱστορία τοῦ 

εὐσεβοῦς μας Ἔθνους ὅτι εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἀναζητούσαμε. Ἄς μήν παραλεί-

πουμε, λοιπόν, νά τήν ἐπικαλούμεθα. Ἄς σπεύδουμε πάνοτε στή χάρη καί στή 

μεσιτεία της, ὅπως ἔσπευδαν καί οἱ πατέρες μας στό μοναστήρι της στό ὄρος 

Μελᾶ, ἀλλά καί ὅπως σπεύδουν καί σήμερα ἀκόμη κατά χιλιάδες στό ἱερό κατοι-

κητήριό της, στό ὄρος Βέρμιο, στή νέα Παναγία ουμελᾶ. κεῖ, ὅπου τό Διοικη-

τικό υμβούλιο τοῦ ωματείου Παναγία ουμελᾶ διακονεῖ μέ αὐταπάρνηση καί 

ἀγάπη τήν Παναγία τοῦ Πόντου καί ὅ,τι αὐτή συμβολίζει γιά τόν λληνισμό. 
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Γι᾽ αὐτό καί μέ πολλή χαρά δεχθήκαμε νά μεταφέρουμε τήν πάνσεπτη καί 

ἱστορική εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ουμελιώτισσας ἐδῶ στήν Ξάνθη, ὅπου τή 

ζήτησαν καί τήν προσκάλεσαν τά εὐσεβῆ τέκνα της, ὁ ύλλογος Ποντίων Νομοῦ 

Ξάνθης καί ὁ ποιμενάρχης τους, εβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Πε-
ριθεωρίου κύριος Παντελεήμων. 

ᾶς εὐχαριστοῦμε, εβασμιώτατε, γιά τήν φιλοξενία σας καί τή φιλόφρονα 

ὑποδοχή σας στήν πόλη σας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή σας, γιά τό σημερινό 

ἀρχιερατικό συλλείτουργο καί τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τόν εὐσεβῆ 

λαό σας, καί εὐχόμεθα  χάρη τῆς Παναγίας μας, τῆς μητέρας τῶν Ποντίων καί 

ὅλων τῶν χριστιανῶν, νά μᾶς ἀπαλλάσσει πάντοτε ἀπό κάθε εἴδους κακό καί νά 

μᾶς πληροῖ τή ζωή μέ τή χάρη καί τίς εὐλογίες της. 
 

Η Μητρόπολη Ξάνθης τίμησε τον κ. Γεώργιο Σανιμανίδη  

με τον Φρυσό ταυρό του Αγίου Θεοφάνους  

Ακολούθως οι πιστοί της περιοχής είχαν την δυνατότητα και την ευκαιρία να 

προσκυνήσουν την Εικόνα και να λάβουν την ευλογία της ουμελιώτισσας. Εντυ-

πωσιακή η προσέλευση πιστών για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας 

ουμελά στον Ιερό καθεδρικό ναό της Σου Θεού οφίας. Φιλιάδες Ξανθιώτες 

περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για μια ή και δύο ώρες ώστε να προσκυνήσουν 

την θαυματουργή εικόνα. Για να εξυπηρετηθούν οι πιστοί ο ναός έμενε ανοιχτός 

μέχρι αργά το βράδυ. Και δεν ήταν μόνο από την πόλη της Ξάνθης και τα γύρω 

χωριά, πιστοί κατέφταναν από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τις έρρες, από 

την Φαλκιδική, από τη Ροδόπη και τον Έβρο.  

Σο άββατο, 6 Μαΐου 2017, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 

αμφιθέατρο Ξάνθης εκδήλωση «Μνήμη Ποντιακού Ελληνισμού» προς τιμήν της 

ιερής εικόνας της Παναγίας ουμελά από τους υλλόγους Ποντίων Ν. Ξάνθης 

και τον ύλλογο Ποντίων χορευτών Ξάνθης «Σραντέλλενες». Μια πανέμορφη 

εκδήλωση στην οποία οι πρωταγωνιστές της κατόρθωσαν να μεταδώσουν παλμό 

στο πλήθος και να σκορπίσουν ρίγη συγκίνησης, αποσπώντας δίκαια τα ολόθερμα 

χειροκροτήματα. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι μητροπολίτες Ξάνθης και 

Βεροίας, οι αρχές της πόλης, κληρικοί και πολύς κόσμος που γέμισε το αμφιθέα-

τρο. 

το τέλος της βραδιάς ο μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων απένειμε το 

τιμητικό μετάλλιο του συμπολιούχου της πόλης Θεοφάνους στον πρόεδρο του 

πανελλήνιου ιερού προσκυνήματος «Παναγία ουμελά» κ. Γιώργο Σανιμανίδη. 

Σην Κυριακή, 7 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε πολυαρχιερατικό συλλεί-

τουργο στον ιερό καθεδρικό ναό της του Θεού οφίας, προεξάρχοντος του σεβα-

σμιότατου μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος, ο 

οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο, ενώ συμμετείχαν ο σεβασμιότατος Μητροπολί-
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της Ξάνθης κ. Παντελεήμων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικη-

φόρος. 

Η εικόνα της Παναγίας ουμελά παρέμεινε για λαϊκό προσκύνημα στην Ξάνθη 

μέχρι τις τρεις το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και αναχώρησε για το θρόνο της 

στα υψώματα του Βερμίου, στην Καστανιά της Βέροιας 

 
Με δάκρυα αποχαιρετήσαμε την «Κυρά του Πόντου» 

Ανταπόκριση από την Ξάνθη 

«Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετήσαμε σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου 2017 το 

μεσημέρι, την σεπτή και θαυματουργή εικόνα της “Κυράς του Πόντου”, της Πα-

ναγίας ουμελά. Μάταια ο μητροπολίτης μας προσπαθούσε να πείσει τον ευσεβή 

λαό, ηλικιωμένους αλλά και νέους, να “επιτρέψουν” να την παραλάβει η συνοδεία 

Σης, ο πρόεδρος του σωματείου “Παναγία ουμελά” κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 

και μέλη του διοικητικού συμβουλίου», αναφέρει σχετική ανταπόκριση του υλλό-

γου Ποντίων Ξάνθης, η οποία συνεχίζει στο ίδιο συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, 

«Κόσμος πολύς όλο το τριήμερο της εδώ παρουσίας της εικόνας Σης. Να προ-

σκυνήσει, να παρακαλέσει. Ευλογία για την πόλη μας, που την υποδέχτηκε με λα-

μπρότητα την Παρασκευή το απόγευμα στην κεντρική πλατεία όπου νέες και νέοι 

από τους συλλόγους Ποντίων Ν. Ξάνθης, Ποντίων χορευτών “Οι Σραντέλλενες”, 

Μικρασιατών “Αλησμόνητες Πατρίδες”, του Λυκείου Ελληνίδων, των Εβριτών, 

των Κρητών, του χορευτικού ομίλου Ξάνθης, του πολιτιστικού συλλόγου “Οι 

ταυραετοί του Πόντου” Λευκόπετρας, των Ποντίων φοιτητών, του Ομίλου Πο-

Φορευτές από τον ύλλογο “Οι Σραντέλλενες” χόρεψαν “σέρρα” 
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ντίων Φορευτών Καβάλας έστησαν από νωρίς χορούς και τραγούδια εκφράζοντας 

την χαρά τους για τον ερχομό Σης. 

«ουμελᾶ ἐκ τοῦ ὄρους τοῦ ἐν Πόντῳ Πανύμνητε,  ἁγία Εἰκών σου ὥσπερ 

θεῖον κειμήλιον,…» έψαλε ο χορός των Ιεροψαλτών και ο πολυπληθής Ιερός κλή-

ρος προεξαρχόντων των μητροπολιτών Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-

ντελεήμονα και του Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα ανέπεμψε δέηση 

ευλογίας, χάριτος και έκκλησης βοήθειας στο πρόσωπο Σης. Η χορωδία του υλ-

λόγου μας τραγούδησε το “ουμέλα λέν’ την Παναγιά ουμέλα λέν’ και σένα…” 

και νέοι από τον ύλλογο “Οι Σραντέλλενες” χόρεψαν “σέρα”. Με την συνοδεία 

του Ιερού κλήρου, των αρχόντων αλλά και πολύ κόσμου η εικόνα Σης έφτασε στον 

Καθεδρικό Ναό της Πόλεως μας όπου τοποθετήθηκε για προσκύνημα σε ειδική 

θέση έχοντας από εκείνη την στιγμή παραστάτες νέες και νέους, από τους συλλό-

γους της πόλης μας, με φορεσιές του Πόντου. 

την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας στον σύντομο λόγο, μεταξύ των άλλων, είπε: «Ἀνταποκρινόμενοι μέ 

πολλή ἀγάπη στήν πρόσκληση τοῦ εβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας …., ἀλλά 

καί στό εὐλαβές αἴτημα τοῦ υλλόγου Ποντίων Νομοῦ Ξάνθης…., ἤρθαμε σή-

μερα στήν πόλη σας, μεταφέροντας ἀπό τή Βέροια καί ἀπό τό ἱερό κατοικητήριο 

καί Προσκύνημα τῆς Παναγίας ουμελᾶ, τῆς μητέρας καί προστάτιδος τῶν 

ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ποντίων, μαζί μέ τόν Πρόεδρο τοῦ ωματείου Παναγία 

ουμελᾶ, ὄχι ἁπλῶς ἕνα ιερό κειμήλιο, μία θαυματουργή εἰκόνα, ἀλλά ἕνα πολύ-

τιμο θησαυρό τῆς πίστεως καί τῆς εὐλαβείας τοῦ Γένους μας, πού αἰῶνες τώρα 

ἀποθέτει τόν ἀσπασμό τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀγάπης του πρός τή Μητέρα τοῦ 

Θεοῦ Λόγου, τήν ἱερή μορφή τῆς ὁποίας ἀποτύπωσε ὁ ἐπιδέξιος χρωστήρας τοῦ 

εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, σέ αὐτήν τήν χαριτόβρυτη εἰκόνα, πού ἔμελλε νά γίνει  

καταφυγή καί τό στήριγμα καί  ἀκαταίσχυντος προστασία τῶν λλήνων τοῦ Πό-

ντου. 

»Γιατί ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά βρίσκεται ὑπό τή σκέπη καί 

τήν προστασία τῆς Παναγίας μας; Καί ἐάν αὐτή ἦταν, ἀδελφοί μου, ἀνέκαθεν  

ψυχική ἀνάγκη ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν πατέρων μας πού 

ἀνηφόριζαν στό ὄρος Μελᾶ γιά νά προσκυνήσουν τή χαριτόβρυτη καί θαυμα-

τουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς ουμελιώτισσας, εἶναι ἐξίσου μεγάλη καί γιά μᾶς 

σήμερα, καθώς ζοῦμε σέ μία ἐποχή κρίσεως, σέ μία ἐποχή πού τά πάντα κλονίζο-

νται καί αἰσθανόμαστε ὅτι διαβαίνουμε «ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν», σέ μία ἐποχή 

κατά τήν ὁποία  εὐσέβεια βάλλεται,  προσήλωση στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες 
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ἀμφισβητεῖται,  ἱστορία παραχαράττεται καί τά θεμέλια τῆς κοινωνίας μας σείο-

νται». 

Σο άββατο, 6 Μαΐου 2017, στο δημοτικό αμφιθέατρο, παρόντων των βου-

λευτών και του δημάρχου μας, οι ποντιακοί σύλλογοι της Ξάνθης πραγματοποίη-

σαν σύντομη και λιτή εκδήλωση «μνήμης ποντιακού ελληνισμού». «Άξιον εστίν ως 

αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και 

μητέρα του Θεού ημών …» έψαλαν μέλη του συλλόγου ιεροψαλτών Ξάνθης κατά 

στην είσοδο εικόνας της Παναγίας συνοδευόμενης από παιδιά με αναμμένα κερά-

και, συνοδεία χορευτών των συλλόγων. Ακολούθησαν χοροί, τραγούδια και σύ-

ντομη αναφορά στην ιστορία του Πόντου και της Εικόνας, με ιδιαίτερη αναφορά 

στην συμβολή του μακαριστού μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπου Χωμιάδη στην 

έλευσή της. Με την εικόνα Σης στην Ελλάδα ο αείμνηστος Λεωνίδας Ιασονίδης 

είχε πει: «Eν Eλλάδι υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν υπήρχεν ο Πόντος. Mε την 

εικόνα της Παναγίας ουμελά ήλθε και ο Πόντος». 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρί-

ου δια του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη της κ. Πανελεήμονος απέμνειμε στον 

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

διάκριση της Μητροπόλεως, τον  Φρυσούν ταυρόν του Αγίου Θεοφάνους Περι-

θεωρίου. 

Σην Κυριακή 7 Μαΐου (Παραλύτου) τελέστηκε στον καθεδρικό ιερό ναό της 

Σου Θεού οφίας Ξάνθης πολυαρχιερατικό συλλείτουργο με την ευκαιρία της 

προσκυνητής ελεύσεως της ιστορικής και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας 

ουμελά. Προεξήρχε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο, ενώ συμμετείχαν 

ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων και ο Θεοφιλέστατος 

Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος. 

το κήρυγμα του, μεταξύ άλλων τόνισε: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μᾶς ἔχει 

δείξει ἀναρίθμητες φορές στήν ἱστορία τοῦ εὐσεβοῦς μας Ἔθνους ὅτι εἶναι ὁ 

ἄνθρωπος πού ἀναζητούσαμε. Ἄς μήν παραλείπουμε, λοιπόν, νά τήν 

ἐπικαλούμεθα. Ἄς σπεύδουμε πάνοτε στή χάρη καί στή μεσιτεία της, ὅπως 

ἔσπευδαν καί οἱ πατέρες μας στό μοναστήρι της στό ὄρος Μελᾶ, ἀλλά καί ὅπως 

σπεύδουν καί σήμερα ἀκόμη κατά χιλιάδες στό ἱερό κατοικητήριό της, στό ὄρος 

Βέρμιο, στή νέα Παναγία ουμελᾶ…». 

Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες, στον πρόεδρο του «Πανελλήνιου ιερού προ-

σκυνήματος Παναγίας ουμελά» μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας 

κ. Παντελεήμονα και στον πρόεδρο του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώρ-

γιο Σανιμανίδη που αποδέχθηκαν το αίτημα του μητροπολίτη μας, τους συλλό-

γους που συμμετείχαν στην υποδοχή, τους αδελφούς Ποντίους του συλλόγου 
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χορευτών «οι Σραντέλλενες» για την ωραία συνεργασία που είχαμε, στα νεαρά μέ-

Σο πιτάκιον της τιμητικής διάκρισης στον κ. Γεώργιο Σανιμανίδη 
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λη μας τα οποία συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στάθηκαν ευσεβείς παραστάτες 

της εικόνας σε όλες τις ώρες του προσκυνήματος, τις χορωδίες των ιεροψαλτών, 

τον Ιερό κλήρο της Μητροπόλεώς μας και ιδιαίτερα στον σεβασμιότατο μητρο-

πολίτης μας που ανταποκρίθηκε στην παράκληση του λαού της Ξάνθης να μας 

επισκεφθεί η Παναγία ουμελά. «Μας το χρωστούσε», είπε σε κάποια ομιλία του. 

«Η Παναγιά περίμενε να φέρουμε τα ιερά λείψανα του μητροπολίτου Ξάνθης Πο-

λύκαρπου, από την προσφυγική Νέα μύρνη στα κοιμητήρια της πόλεως μας πριν 

λίγα χρόνια, του πρωτεργάτη της έλευσης της εικόνας Σης για να Σην υποδεχθού-

με όλοι μαζί στην πόλη μας». 

ην ουμελά την Παναγιάν, την θαυματουργέσσαν, 

εμείς αδά σην Ξάνθην έýαμε, έναν τρανόν λαμπάδαν 

ειρήνη σ’ όλον τον κόσμον να ευτάει και μας να δί’ υείαν και ευλοΐαν. 

το καλό «Κυρά του Πόντου», μητέρα όλων των Ποντίων. το καλό Παναγιά 

μας. 

Ευχαριστίες του μητροπολίτη Ξάνθης κ. Παντελεήμονος  

για την έλευση της εικόνας της Παναγίας ουμελά. 

Η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου δοξάζει τον Θεό διότι οι χρι-

στιανοί της τοπικής μας Εκκλησίας, αλλά και γειτονικών εκκλησιαστικών επαρ-

χιών, ανταποκρίθηκαν με ευλάβεια και προθυμία στην πρόσκληση του εβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος και συνέρρευ-

σαν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού οφίας, όχι μόνον κατά την τελετή 

υποδοχής, αλλά και καθ’ όλο τον χρόνο που η Ιερά Εικών της Παναγίας ουμελά 

παρέμεινε στην πόλη της Ξάνθης. λες οι ηλικίες, όλες οι κοινωνικές τάξεις, άν-

θρωποι διαφορετικής καταγωγής: Πόντιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Μακεδόνες 

κ.α., λιγότεροι ή περισσότερο εγγράματοι, μορφωμένοι και αμαθείς, ασθενείς και 

υγιείς, ομοθυμαδόν, προσκύνησαν το Ιερό Θεομητορικό κειμήλιο του Πόντου, με 

αμείωτη προσέλευση από την πρώτη έως και την ύστατη στιγμή του Προσκυνήμα-

τος. 

Η Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου και ο σεβασμιότατος ποιμενάρ-

χης αυτής κ. Παντελεήμων επιθυμούν να επαινέσουν και να ευχαριστήσουν τον 

λαό μας για την συμμετοχή του στο Προσκύνημα, αλλά και να εκφράσουν τα συγ-

χαρητήρια και την ευγνωμοσύνη τους σε όλους εκείνους τους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας που συνήργησαν στην επιτυχία του προσκυνήματος και των παραλλήλων 

εκδηλώσεων. Ευχαριστίες λοιπόν οφείλονται: τον τρατηγό Διοικητή του Δ΄ 

.. Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Καμπά και στους επιτελείς του για τη διάθεση της 

Υιλαρμονικής αλλά και του Αγήματος Σιμών κατά την τελετή υποδοχής της Ιεράς 

Εικόνος. τον Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης κ. Γεώργιο Καραμανλή, καθώς και 

στον Διοικητή και τους Άνδρες της Σροχαίας Ξάνθης για την μηχανοκίνητη συ-
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νοδεία κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση της Ιεράς Εικόνος καθώς και για 

τα μέτρα τάξεως καθ΄ όλη την διάρκεια του προσκυνήματος. τον Δήμαρχο 

Ξάνθης κ. Φαράλαμπο Δημαρχόπουλο και τους αρμοδίους Αντιδημάρχους για 

την προετοιμασία και την υποστήριξη των εκδηλώσεων της υποδοχής της Ιεράς 

Εικόνος.τον ύλλογο Ποντίων Νομού Ξάνθης καθώς και τον ύλλογο Ποντίων 

Φορευτών Ξάνθης «Σραντέλλενες», τους προέδρους τους κ. Θεόδωρο Ρωμανίδη 

και κ. Δημήτριο Σερζανίδη και τα μέλη τους, οι οποίοι τόσο κατά την υποδοχή, 

όσο και καθ΄ όλη την διάρκεια του Προσκυνήματος στάθηκαν ακοίμητοι παρα-

στάτες της Ιεράς Εικόνος και με τα τραγούδια τους και τους παραδοσιακούς τους 

χορούς στην παράλληλη εκδήλωση Ποντιακού Πολιτισμού το αββάτο 6 Μαΐου 

απέδειξαν ότι η παράδοση δεν είναι ένα νεκρό φολκλόρ, αλλά μία ζωντανή πραγ-

ματικότητα. τους συλλόγους: Ποντίων Φορευτών Καβάλας «Ο Πυρίχιος», Λύ-

κειο Ελληνίδων Ξάνθης, Μικρασιατών Ξάνθης, Ποντίων Λευκόπετρας, Εβριτών 

Ξάνθης και Κρητών Ξάνθης για τη συμμετοχή τους κατά την υποδοχή της Ιεράς 

Εικόνος της Παναγίας ουμελά. το Εκκλησιαστικό υμβούλιο και τους Ιερο-

ψάλτες του Ιερού Καθεδρικού Ναού της του Θεού οφίας Ξάνθης. το Εκκλησι-

αστικό υμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σοξοτών για την ολιγόωρη 

φιλοξενία της Ιεράς Εικόνος και των υνοδών της την μεσημβρία της Παρα-

σκευής 5 Μαΐου. 

τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε για την τηλεοπτική κάλυψη της υποδοχής της Ιεράς 

Εικόνος. 

Η επίσκεψη και το προσκύνημα της Παναγίας ουμελά κατά το τριήμερο 5 - 

7 Μαΐου 2017 στην Ξάνθη έχει ήδη καταγραφεί ως ένα σπουδαίο γεγονός της 

σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ξάνθης μας. 

Παρόντες στην υποδοχή και στις εκδηλώσεις όλοι οι εθνικοτοπικοί σύλλο-
γοι της περιοχής με τα λάβαρά τους 



Ποντιακή Εστία 
 

285 
 

τον Πειραιά η Εικόνα της ουμελιώτισσας 
Σου τάθη Σαξίδη 

 
ην Δευτέρα 15 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Λιμάνι του Πειραιά λαμπρή 

υποδοχή της Ιεράς Ιστορικής και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας 

ουμελά και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά υμφερουπόλεως. Σην 

επτή Εικόνα και τα Ιερά Λείψανα μετέφερε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον ιερό Ναό Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης Πειραιά, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της «Παναγίας 

ουμελά» κ. Γεώργιο Σανιμανίδη, τον Ηγούμενο π. Αθηναγόρα Μπίρδα και μέλη 

της Διοίκησης του Ιερού Προσκυνήματος. Να σημειωθεί πως η ιερά εικόνα και τα 

λείψανα κατέπλευσαν στο Λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης «Ο 

Άγιος Ευστράτιος» του Λιμενικού ώματος. 

Κατά την είσοδο του σκάφους στο Λιμάνι ήχησαν χαρμόσυνα οι σειρήνες των 

αγκυροβολημένων πλοίων και κτύπησαν οι καμπάνες των Ιερών Ναών, ενώ ταυτό-

χρονα τα σκάφη που συνόδευαν το «Άγιος Ευστράτιος» του Λιμενικού ώματος 

δημιούργησαν σε όλη τη διαδρομή με τις αντλίες τους αψίδες νερού καταβρέχο-

ντας δοξαστικά το πέρασμα της Παντάνασσας του Πόντου, της Θεοτόκου της 

ουμελιώτισσας. 

Εις την Ιερά Εικόνα και τα Ιερά Λείψανα κατερχόμενα εκ του σκάφους του 

Λιμενικού απεδόθησαν τιμές από το άγημα του Λιμενικού σώματος και τα υπεδέ-

Σ 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Πειραιώς κ. εραφείμ υποδέχεται την σεπτή 
εικόνα της Παναγίας ουμελά την οποία μεταφέρουν ο σεβασμιότατος 
μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο 
πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης 
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χθησαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Πειραιώς κ. εραφείμ, ο τοπικός κλήρος, 

η ηγεσία του Λιμενικού ώματος, εκπρόσωποι των πολιτικών και των στρατιωτι-

κών αρχών, εκπρόσωποι ποντιακών και πολιτιστικών συλλόγων και νέοι και νέες με 

παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες. 

Με ευλάβεια και βαθιά συγκίνηση την υποδέχθηκαν και οι Πόντιοι που κατοι-

κούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ την ίδια ώρα ο λυράρης Δημήτρης Καρα-

σαββίδης έπαιζε λύρα, συνοδευόμενος και από άλλους λυράρηδες καθώς ο ήχος 

των νταουλιών έδινε τον τόνο για τη σέρρα που χόρεψαν στη συνέχεια μέλη των 

ποντιακών σωματείων, τα οποία έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της 

Ένωσης Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

τη συνέχεια, μετά από σύντομη δέηση στην προβλήτα της πύλης 8 του λιμένα 

Πειραιώς, ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης, κατά τη διάρκεια της οποίας την Εικόνα μετέφεραν ζιπκοφόροι 

πόντιοι με συνοδεία πολλών νέων με παραδοσιακές ενδυμασίες. τον Ιερό Ναό 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εψάλλη Δοξολογία κατά την οποία χοροστάτησε 

ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων. Εδώ, στον Ιερό ναό 

των ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην καρδιά του Πειραιά, τοποθετή-

θηκε σε πλαίσιο με φόντο αναπαράστασης των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής της 

Παναγίας ουμελά στο όρος Μελά και παρέμεινε μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου, 

εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για λαϊκό προσκύνημα. 

Μαζί με την εικόνα μεταφέρθηκαν και τα λείψανα του Αγίου Λουκά του Ια-

τρού, αρχιεπισκόπου υμφερουπόλεως και Κριμαίας. 

Ζιπκοφόροι μεταφέρουν την κυρά του Πόντου στον  

ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης 

 

http://www.pontos-news.gr/article/160963/dimitris-karasavvidis-ton-ponto-prepei-na-ton-thymomaste-panta-kai-ohi-mono-ti-19i
http://www.pontos-news.gr/article/160963/dimitris-karasavvidis-ton-ponto-prepei-na-ton-thymomaste-panta-kai-ohi-mono-ti-19i
http://www.pontos-news.gr/pontic-article/101408/panagia-soymela
http://www.pontos-news.gr/pontic-article/101408/panagia-soymela
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Με λαμπρότητα υποδέχθηκε η ύρος  

την εικόνα της Παναγίας ουμελά 
Σου τάθη Σαξίδη 

ε ιδιαιτέρα χαρά και συγκίνηση έγινε η επίσημη υποδοχή της Ιερής 

εικόνας της Παναγίας ουμελά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου 

στην ύρο. 

Η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας ουμελά της προστάτιδας του ποντιακού 

ελληνισμού, το σύμβολο των ορθοδόξων της Ανατολής, η «Κυρά του Πόντου», 

βρίσκεται για πρώτη φορά στο νησί της ύρου, με την ευκαιρία της επετείου της 

ευρέσεως της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στην Ερμούπολη. 

Η εικόνα μεταφέρθηκε την Πέμπτη, Πέμπτη 25 Μαΐου, με αεροσκάφος της 

Astra Air Lines. Αντιπροσωπεία του ιερού κλήρου και παρουσία του δημάρχου κ. 

Γιώργου Μαραγκού, εκπροσώπων του τρατού και των ωμάτων Ασφαλείας, α-

ντιπροσωπείας του υλλόγου Ποντίων και Βορειοελλαδιτών ύρου, του υλλόγου 

Μικρασιατών Ερμούπολης ύρου, και παιδιών των Δημοτικών χολείων Ερμού-

πολης υποδέχτηκαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ουμελά στον χώρο 

του Αεροδρομίου, ενώ προσήλθαν προσκυνητές από όλες τις Κυκλάδες στην χάρη 

της ουμελιώτισσας. Σην εικόνα συνόδευαν ο Αρχιμανδρίτης της ιεράς μητροπό-

λεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας π. Νεκτάριος Φαλέτζης, ο πρόεδρος του 

Μ 

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης ύρου κ. Δωρόθεος μεταφέρει μαζί με τον 
αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Φαλέτζη την εικόνα της Παναγίας ουμελά 
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σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης, ο αντιπρόεδρος κ. 

Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης, ο έφορος της μονής κ. Παντελής Ανθρακόπουλος. 

Ψστόσο η επίσημη υποδοχή έγινε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, το 

άββατο 27 Μαΐου στο πλαίσιο των εορτασμών της 81ης επετείου της ευρέσεως 

της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων των 

πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Λίγο μετά τις 18:30, ο σεβασμιότατος μητρο-

πολίτης ύρου, κ. Δωρόθερος Β΄ συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες ερρών 

και Νιγρίτας κ. Θεολόγο και Παροναξίας κ. Καλλίνικο, μετέφερε στον ναό την 

εικόνα της Παναγίας. Εκεί την περίμεναν παραταγμένοι, το τάγμα της Εθνοφυλα-

κής Ερμούπολης, μέλη της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, η Υιλαρμονική του 

Δήμου ύρου-Ερμούπολης, εκπρόσωποι των τοπικών και στρατιωτικών αρχών, 

εκατοντάδες πιστοί και τα παιδιά του Κατηχητικού. Φαιρετισμούς απηύθυναν ο 

πρόεδρος του σωματείου «Παναγία ουμελά» κ. Γεώργιος Σανιμανίδης και ο σε-

βασμιότατος μητροπολίτης ύρου κκ Δωρόθεος. 

τον εσπερινό χοροστάτησαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης ύρου, κ.κ. 
Δωρόθερος Β,΄ συνοδευόμενος από τους μητροπολίτες ερρών και Νιγρίτας κ. 
Θεολόγο και Παροναξίας κ. Καλλίνικο. 

Η πρόεδρος του υλλόγου Ποντίων και Βορειοελλαδιτών ύρου κα Ουρανία 
Πανταζίδου και ο πρόεδρος των Μικρασιατών Ερμούπολης κ. Νικόλαος Λειβα-
δάρας συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις και με θερμά λόγια καλωσόρισαν την 
επτή εικόνα της Παναγίας ουμελά και την αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος. 

το ωματείο και στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας ουμελά, έγινε απο-
νομή τιμητικής πλακέτας από τον ύλλογο Ποντίων Βορειοελλαδιτών ύρου και 
τον ύλλογο Μικρασιατών. 

Σέλος, την Δευτέρα, 29 Μαΐου, η εικόνα επέστρεψε και πάλι με απευθείας πτή-

ση της Astra Air Lines από την ύρο στη Θεσσαλονίκη και εκείθεν οδικώς στην 

ιερά μονή, στην Καστανιά Βερμίου. 

 

Πλήθος κόσμου αναμένει υπομονετικά να προσκυνήσει τη Φάρη της 
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Επισκοπικός Κατάλογος Φαλδίας 
Γράφει ο Κώστας Νικολαΐδης 

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) 

 

ε την πάροδο των ετών, και κυρίως στα χρόνια της Σουρκοκρατίας, 

έξαρχοι ονομάστηκαν οι περισσότεροι μητροπολίτες του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου. Π.χ. Αμασείας: Τπέρτιμος και Έξαρχος παντός 

Ευξείνου Πόντου, Εφέσου: Τπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας, Νεοκαισαρείας: 

Τπέρτιμος και Έξαρχος Πόντου Πολεμωνια-

κού, Κυζίκου: Τπέρτιμος και Έξαρχος παντός 

Ελλησπόντου, Σραπεζούντος: Τπέρτιμος και 

Έξαρχος πάσης Λαζικής και τον τόπον επέχο-

ντος του Καισαρείας Καππαδοκίας, Ικονίου: 

Τπέρτιμος και Έκαρχος πάσης Λυκαονίας. 

Για το κοινωνικό του έργο και τη πολυσχι-

δή του δράση ως πνευματικού ηγέτη, παραση-

μοφορήθηκε 3 φορές (1864, 1892 και 1901) 

από το τουρκικό κράτος. Ο Γερβάσιος παραι-

τήθηκε λόγω γήρατος και αδυναμίας άσκησης 

των καθηκόντων του από το θρόνο του, τον 

Αύγουστο του 1904. Σο Μάϊο του 1905 ο οι-

κουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ με πατρι-

αρχικό γράμμα που του απηύθυνε, έκανε δεκτή 

την παραίτησή του. Δέκα μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 1906, ο σημαντικός 

αυτός επίσκοπος και πνευματικός ηγέτης, απεβίωσε στο Επισκοπείο της Αργυρού-

πολης. Λέγεται ότι κατόπιν επιθυμίας του χαράχτηκε στο μνημείο του η φράση: 

«ΗΛΘΟΝ, ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΟΝ, ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΜΑΣΑΙΟΣΗ». 

Ο Γερβάσιος υπήρξε ένας άξιος κληρικός που τον διέκρινε το πάθος για την 

παιδεία και την πνευματική αναγέννηση του ποιμνίου της επαρχίας του. Ψς δεσπό-

της Φαλδίας εργάστηκε ακατάπαυστα για την πρόοδο και προκοπή των κατοίκων 

της αχανούς Μητρόπολής του. Οι προσπάθειές του καρποφόρησαν κυρίως στην 

Αργυρούπολη και την περιφέρειά της, όπου επί των ημερών του έγιναν πολλά έρ-

γα, και αρκετοί νέοι της περιοχής με χορηγίες της Μητρόπολης, αλλά και του 

ίδιου προσωπικά, σπούδασαν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντι-

νούπολης της Μητροπολιτικής Ελλάδας και της Ευρώπης. Ακολουθεί σχετικός 

κατάλογος των νέων οι οποίοι δέχτηκαν τις ευεργεσίες του, σπούδασαν και ανα-

δείχτηκαν σε με γάλα πνευματικά αναστήματα: 

Μ 

Ο μητροπολίτης Φαλδίας 
Γερβάσιος ουμελίδης 
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 Αθανάσιος ουμελίδης, ανιψιός του Γερβάσιου. Υροντιστήριο Σραπε-

ζούντος, δάσκαλος στην Σραπεζούντα και στο Άκνταγ Μαντέν, αρχιερα-

τικός επίτροπος στο Μαντέν και στην Αργυρούπολη, ηγούμενος Ι.Μ. 

ουμελά. 

 Αλκιβιάδης ουμελίδης, γιος του προηγούμενου. Μεγάλη του Γένους 

χολή, Ιατρική Αθηνών με εξειδίκευση στη Γερμανία, διευθυντής Ακρί-

τειου Νοσοκομείου Σραπεζούντος. 

 Γερβάσιος (Ευριπίδης κατά κόσμον) ουμελίδης, ανιψιός του Γερβάσιου 

Φαλδίας. Υροντιστήριο Αργυροπόλεως, 

Θεολογική χολή Φάλκης, διευθυντής 

Υροντιστηρίου Αργυροπόλεως, διευθυ-

ντής Ιεροδιδασκαλείου Προσάρεως, 

αρχιερατικός επίτροπος στο ουφλί, 

Επίσκοπος εβαστείας, πατριαρχικός 

έξαρχος, μητροπολίτης Γρεβενών. 

 Γεώργιος ουμελίδης, ανιψιός του Γερ-

βάσιου. Γεννήθηκε στο Ντενέκ (Κεσκίν) 

Μαντέν και απεβίωσε το 1956 στην Α-

θήνα. Υιλοσοφική χολή Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, καθηγητής και γυμνασιάρ-

χης Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

συγγραφέας. 

 Νικόλαος Λουκάς1, από την 

πολη. Μεγάλη του Γένους χολή, χολή Βυζαντινής Μουσικής, δάσκα-

λος στο Υροντιστήριο Αργυροπόλεως, Ιατρική χολή Πανεπιστημίου 

Αθηνών (γιατρός αφροδιοσιολόγος στη Ρωσία και στην Κατερίνη), εκδό-

της του ημερολογίου «ΑΤΓΗ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ». 

 Κυριάκος ουμελίδης,Δάσκαλος. 

 ουμελίτης ουμελίδης, ανιψιός του Γερβάσιου. Υροντιστήριο Αργυρο-

πόλεως, Μεγάλη του Γένους χολή (διέκοψε τις σπουδές του απογοητεύ-

οντας το θείο του Γερβάσιο). 

 Γερβάσιος αρασίτης, από την Αργυρούπολη. Δάσκαλος Υροντιστηρίου 

Αργυροπόλεως, Θεολογική χολή Φάλκης, διευθυντής Υροντιστηρίου 

                                                           
1 Οι φωτογραφίες του άρθρου προέρχονται από το Εικονογραφημένον Ημερολόγιον του 
έτους 1904 με τίτλο «η Αυγή του Πόντου» του ιατρού Νικολάου Π. Λουκά, Εν Αθήναις, 
εκ του Συπογραφείου Δ. Γ. Ευστρατίου, 1903, το οποίο εναπόκειται στη βιβλιοθήκη της 
οικογένειας Ευσταθίου Ιωάν. Σαξίδη. 

Ο μητροπολίτης Κορυτσάς 

Υώτιος Καλπίδης 
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Αργυροπόπλεως, διευθυντής χολείων Αμισού, διευθυντής Ιερατικής 

χολής Σιμίου Προδρόμου, επίσκοπος Ναζιανζού, μητροπολίτης Ροδο-

πόλεως, μητροπολίτης Κορυτσάς, μητροπολίτης Αγκύρας, μητροπολίτης 

Αλεξανδρουπόλεως. 

 Λαυρέντιος Παπαδόπουλος, από τη Βαρενού, συγχωριανός του Γερβάσι-

ου. Υροντιστήριο Αργυροπόλεως, Θεολογική χολή Φάλκης, Μέγας 

Αρχιδιάκονος των Πατριαρχείων, μη-

τροπολίτης Φαλδίας, Φεριάνων και Κε-

ρασούντος. 

 Δημοσθένης Οικονομίδης από την Αρ-

γυρούπολη. Υροντιστήριο Αργυροπό-

λεως, δάσκαλος, Μεγάλη του Γένους 

χολή, Υιλολογία στα Πανεπιστήμια 

Λειψίας και Δρέσδης, καθηγητής της 

Μεγάλης του Γένους χολής, συντάκτης 

του Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθη-

νών, συνεργάτης ΑΡΦΕΙΟΤ ΠΟΝΣΟΤ. 

 Γερβάσιος Ψρολογάς, από την Αργυ-

ρούπολη. Θεολογική χολή Φάλκης, δι-

ευθυντής Υροντιστηρίου Αργυροπόλε-

ως, πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Φαλκηδόνος, 

Μέγας Πρωτοσύγκελλος των Πατριαρχείων, μητροπολίτης Κορυτσάς, 

μητροπολίτης Καισαρείας, μητροπολίτης Ιωαννίνων. 

 Υώτιος Καλπίδης, από το Σσαγράκ Κερασούντος. Μητροπολίτης Κορυ-

τσάς. 

 Λεόντιος ιδηρόπουλος, επίσκοπος Λεοντοπόλεως. 

 Πανάρετος Ξανθόπουλος, μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης. 

(συνεχίζεται) 

 

 

 

 

 

 

 

Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων 

Γερβάσιος Ψρολογάς 
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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) 

«Υυλακαί Ὠρωποῦ 12-7-1935, εβασμιώτατε, Δέν γνωρίζω ἄν εὑρίσκεσθε ἐν 

Ἀθήναις ἤ ἄν εἶσθε εἰς Ξάνθην. Πρό ὀλίγου ἀνέγνωσα εἰς τά «Ἀθηναϊκά Νέα» τήν 

παραίτησίν σας ἀπό τῆς ἐνεργοῦ ποιμαντορίας καί σπεύδω ἀμέσως ἀπό τούς κρυ-

ψώνας τῶν φυλακῶν νά ᾶς εἴπω ὅτι οὐδέποτε, ἀφ’ ὅτου ἀπό πενταμήνου περίπου 

εὑρίσκομαι μακράν τῆς κοινωνίας, σθάνθην τόσην βαθείαν συγκίνησιν, ὅσην μοί 

ἐπροξένησεν  εἴδησις τῆς παραιτήσεώς ας ἀπό μίαν μακράν, πλουσίαν, γόνιμον 

καί ἱστορικήν ποιμαντορίαν 36 συναπτῶν ἐτῶν, ἰδόντων τό ὕψος τῆς ἐθνικῆς δό-

ξης καί τό βάθος τῆς φυλετικῆς συμφορᾶς. 

Θά ἔλεγε κανείς ὅτι μόλις χθές ἦτο, ὅτε, πρό 36 ἐτῶν - ἐγώ ἤμην φοιτητής εἰς 

τό ἀλήστου μνήμης Υροντιστήριον τῆς Σραπεζοῦντος - εὑρισκόμενος λόγῳ τῶν 

διακοπῶν εἰς Πεκτές - ἐποιεῖσο τάς εἰσόδους ου, γεμονικάς καί δεσποτικάς εἰς 

Πεκτές. Ἡ φήμη έ παρέστησεν ἤδη ὡραῖον, νέον, φιλόκαλον, φιλόμουσον, 

αὐστηρόν καί ἐξῆλθεν εἰς ὑποδοχήν ου πανοικεί  παραθερίζουσα Πουλαντζα-

κιανή παροικία. γνώσθη ὅτι εἴμεθα καί συγγενεῖς καί μᾶς ἦτο τίτλος τιμῆς. έ 

ἐθαυμάζαμεν. θαυμάζαμεν τό παράστημά ου, τήν μελωδία ου, τήν 

ἐπιβλητικήν λειτουργίαν σου..» 

Ἡ παραίτηση ὅμως αὐτή δέν ἔγινε ἀποδεκτή καί ἔτσι στίς ἀρχές Αὐγούστου 

εἰσήχθη σέ ἐκκλησιαστική δίκη ἐνώπιον τῆς Ἱ. υνόδου τῆς κκλησίας τῆς 

λλάδος, στήν ὁποία ὅμως τελικά μέ ψήφους 6 ἔναντι 5 ἀπηλλάγη τῶν 

κατηγοριῶν και μετ’οὐ πολύ στίς 10 Αὐγούστου κηρύχθηκε ἀθῶος. 

Ἔπειτα ἀπό αὐτή τήν ἐξέλιξη τοῦ θέματος, παρά τήν ἀθώωσή του, πικραμένος 

καί ἀπαγοητευμένος ὁ Πολύκαρπος γιά τήν ὅλη συμπεριφορά κάποιων ἱεραρχῶν, 

ἀλλά καί τη στάση πολιτικῶν και οἰκονομικῶν παραγόντων τῆς Ξάνθης, στίς 17 

Αὐγούστου, μετά ἀπό δεκατρία ἔτη πνευματικῆς διακυβερνήσεως τῆς μητροπό-

λεως Ξάνθης, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ἀπό τήν ἐν λόγῳ μητρόπολη καί 

ἀνεχώρησε γιά τήν Νέα μύρνη τῆς Ἀττικῆς, παρά τήν σθεναρή ἀντίδραση τῶν 

προσφύγων χριστιανῶν τοῦ ποιμνίου του, πού κυριολεκτικά τόν εἶχε λατρεύσει. 

Υεύγοντας ἀπό τήν Ξάνθη ὁ Πολύκαρπος, παρά τό ἀβέβαιον τῆς μετέπειτα 

βιοτῆς του, ἐκ τῶν μέχρι τότε ἐσόδων του, προικοδότησε τό Νοσοκομεῖον τῆς 

πόλεως μέ 8.000 δραχμάς σέ ὁμόλογα, προκειμένου ἀπό τούς τόκους των νά νο-
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σηλεύεται σ’ αὐτό ἕνας ἄπορος χριστιανός κάθε χρόνο, πού θά ἐπιλέγει τριμελής 

ἐπιτροπή. 

τή Νέα μύρνη παρέμεινε ἐφησυχάζων, μέχρι τοῦ θανάτου του στίς 23 

Ἰουλίου 1939 ἀσχολούμενος μέ τήν θεραπείαν τῶν γραμμάτων.  

Σέλος, μή ἔχων τίποτε ἄλλο ὡς περιουσία, εἰ μή τήν ἐκεῖ διώροφη κατοικία 

του, μέ διαθήκη του κληροδότησε αὐτήν ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

ὀρφανοτροφείου Βουλιαγμένης, καθώς και διάφορα ποσά πρός τον ἱερόν ναόν τῆς 

ἁγίας Υωτεινῆς Νέας μύρνης, καί ἄλλα εὐαγῆ ἱδρύματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί 

πρός τό ἱστορικό καί λαογραφικό περιοδικό – σύγγραμμα «Ἀρχεῖον Πόντου». 

Ἡ κηδεία του ἐγινε την ἐπομένη ἀπό το Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν προεξάρ-

χοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τοῦ ἀπό πρώην Σραπεζοῦντος Φρυσάνθου 

Υιλιππίδη, μετά τοῦ ὁποίου συνήθλησαν στόν ἀλησμόνητο Πόντο, ὄντας ὅμοροι 

καί σύμψυχοι στό πνεῦμα, ἐνῶ τον ἐπικήδειον ἐξεφώνησε ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης 

Γερμανός X΄΄ Ἀνέστης (μετέπειτα Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως).  

Σέλος τήν ἐκφοράν τῆς σεπτῆς σοροῦ του μέχρι τό νεκροταφεῖο τῆς Νέας 

μύρνης παρηκολούθησε πλῆθος πολύ, κυρίως Ποντίων καί ἰδιαίτερα 

Κοτυωριτῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς και περιχώρων, θρηνούντων γιά τήν ἀπώλειαν 

τοῦ πεφιλημένου συμπατριώτου των ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος καί μετά την παραίτησή 

του καί μέχρι τελευταίας του πνοῆς δέν ἔπαυε νά φροντίζει, ανακουφίζει καί συ-

μπαρίσταται σ’ ὅλους αὐτούς τους ξενητεμένους πρόσφυγες τῆς Ἀττικῆς. 

Θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ἀκόμη ὅτι ὁ Πολύκαρπος, παράλληλα πρός τό πολυ-

σχιδές κοινωνικό και ποιμαντικό του ἔργο, ὑπῆρξε καί πολυτάλαντος λόγιος 

ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος συνέγραψε ἀξιόλογες διατριβές.Ἔτσι, πέραν τοῦ ἐπιτυμβίου 

Η θεμελίωση του Δημοτικού Νοσοκομείου Ξάνθης παρουσία του πρωθυπουργού της 
Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, φίλου του μητροπολίτη Ξάνθης Πολυκάρπου, την 9η 

Μαΐου 1930. Ο ιερέας με την άσπρη γενειάδα είναι ο παπα Γιώργης Σανιμανίδης 
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ἐλεγείου, πού συνέθεσε γιά τόν προκάτοχό του, Ἄνθιμο, καί χαράχθηκε ἐπί τοῦ 

ἐπιταφίου μνημείου πού ὁ ἴδιος ὁ Πολύκαρπος ἀνήγειρε τό 1926 καί ἀποδεικνύει 

τή λιπαρή γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, κατά καιρούς εἶχε δημοσιεύσει 

στήν ἐκκλησιαστική Πατριαρχική ἐφημερίδα «κκλησιαστική Ἀλήθεια» ἰδιαίτερα 

ἐνδιαφέρουσες μελέτες, πού ἀποδεικνύουν τή θεολογική κατάρτιση καί ἐμβρίθειά 

του. Ἀπό αὐτές σπουδαιότερες θα μποροῦσαν να θεωρηθοῦν: 

1. «Περί τῆς ἐν τῇ ἀποστολικῇ ἐποχῇ ἱερᾶς ψαλμωδίας» πού δημοσιεύθηκε στην 

«κκλησιαστική Ἀλήθεια» κατά τά ἔτη 1892-93. 

2. «λίγα τινα περί τοῦ καθ’ μᾶς ἱεροῦ κλήρου» πού δημοσιεύθηκε ὡσαύτως 

στήν «κκλησιαστική Ἀλήθεια» κατά τό 1893-94. 

3. Κατά τό ἔτος 1906 ἐνδιαφέρουσα μελέτη «Περί νηστείας κατά τους 

ρθοδόξους καί Διαμαρτυρομένους» (κκλησιαστική Ἀλήθεια) καί  

4. Κατά τό ἔτος 1910 - 11 μελέτη μέ θέμα « Ἡ Ἀρμενική κκλησία ἐξ ἀπόψεως 

ρθοδόξου» (πάλι στήν  κκλησιαστική Ἀλήθεια ἔτ. 1910 καί ἔτ. 1911 καθώς καί 

ἄλλες μελέτες διάσπαρτες σέ ἄλλα περιοδικά, μερολόγια καί ἐφημερίδες, εἴτε 

ἀνώνυμα εἴτε μέ τό μονόγραμμά του. Σέλος κατά τό 1932 (ὄντας μητροπολίτης 

Ξάνθης) συνέθεσε καί ἐξέδωκε «ἀσματική ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Πολυκάρπου, ἐπισκόπου μύρνης» ἀντίτυπον τοῦ ὁποίου εἶχε περιέλθει στά χέρια 

μου καί τό ἐδώρησα ἅμα τῇ χειροτονίᾳ του, στόν μακαριστό ἤδη, ἀρχιμανδρίτη-

ἱεροκήρυκα τῆς μητροπόλεως μας, Πολύκαρπο Δημητριάδη, πού ἔλαβε τό ὄνομα 

τοῦ ἐν λόγῳ ἀοιδίμου μητροπολίτου. 

Κλείνοντας, συνελόντι φάναι, ὅπως θα ἔλεγε ὁ Δημοσθένης, ὁ Πολύκαρπος 

Χωμιάδης ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος ἱεράρχης, φωτισμένος καί ἀκάματος ἐθνικός καί 

κοινωνικός ἀγωνιστής και ἐργάτης, ἀντάξιος τῆς θέσεως καί ἀποστολῆς, πού τοῦ 

ἐμπιστεύθηκε κατά καιρούς  κκλησία. Ὅπου και ἄν ἐθήτευσε ὑπῆρξε 

ὑπεράξιος κληρικός και πατριώτης. Ἦταν λεβεντόψυχος καί ἑλληνόψυχός. Ἕνας 

μεγάλος ἐκκλησιαστικός καί ἐθνικοκοινωνικός σκαπανέας ἀλλά καί ἕνας πατέρας 

ὀρφανῶν και ἀπροστατεύτων παιδιῶν, ἀγοριῶν και κοριτσιῶν. 

δῶ θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἐπαναλάβω ἐκεῖνα πού ἔγραφε ὁ ἀρθρογράφος τοῦ 

«Θρακικοῦ Λευκώματος» κατά τό 1932 (σ.116) περί τοῦ Πολυκάρπου, μεταλλάσ-

σων κάπως τούς χρόνους τῶν ρημάτων « ἐν λόγῳ ἱεράρχης καθ’ ὅλην τήν φωτει-

νήν σταδιοδρομίαν του ἐπί τῶν κκλησιαστικῶν και θνικῶν μας πραγμάτων διά 

τῆς βαθείας συνέσεως, πείρας και ἰδίᾳ διά τῆς ἀκαμάτου δραστηριότητός του, 

ἀνεδείχθη πρῶτος ἐν τοῖς πρώτοις ἐν τῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς λληνικῆς κκλησίας». 
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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) 

 

 γουρζουλάς ήταν για τους Ποντίους χωρικούς η προσωποποίηση θανα-

τηφόρου επιδημίας, η οποία κατά διαφορετικές εποχές εμφανιζόταν 

στον Πόντο και έκαμε θραύση στους πληθυσμούς, δεδομένου ότι, ούτε 

γιατροί υπήρχαν, ούτε φάρμακα και συνεπώς η διάδοση της επιδημίας 

ήταν εύκολη και τα θύματα πολλά. Επίσης η πρόσβαση στα αστικά κέντρα ήταν 

δύσκολη, αφού με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η πρόσβαση σε αυτά, ήταν 

σχεδόν αδύνατη. Ψς μόνο μέσο καταπολέμησης ή μάλλον αποφυγής της μόλυν-

σης, οι απλοϊκοί χωρικοί εύρισκαν την απομόνωση. Άφηναν δηλαδή τους ασθενείς 

στη φροντίδα γραιών και εκείνοι κατέφευγαν σε σπήλαια και δάση όπου παρέμεναν 

μέχρι της καταπαύσεως της επιδημίας. Η φοβερότερη επιδημία του Γουρζουλά 

σημειώθηκε στο Μεσοχάλδιο περί το 1830. 1  

Οι κάτοικοι του χωριού Άδυσσα, κατέφυγαν στα δάση. Σο χωριό ερημώθηκε 

και οι χωρικοί με τα ζώα τους και μερικά σκεπάσματα κατασκήνωσαν στην τοπο-

θεσία Πλάτων. Σην ίδια εποχή και στη γειτονική Φαβίαννα εκδηλώθηκε Γουρζου-

λάς. Οι Φαβιαννίτες κατέφυγαν στα δάση για να γλυτώσουν. Μία γυναίκα, η ου-

γκουρίνα έχοντας άρρωστα και τα έξη αγόρια της έμεινε για να τα περιποιηθεί. Η 

ίδια επέζησε, αλλά δυστυχώς και τα 6 παιδιά της πέθαναν και αναγκάστηκε να τα 

θάψει μόνη της.2 

Η μεγάλη επιδημία χολέρας του 1845 δεν παρέλειψε και την Κρώμνη, χωρίς 

σοβαρά θύματα, λόγω του υγιεινού κλίματός της 3. Η σοβαρότερη επιδημία χολέ-

ρας στην Αργυρούπολη σημειώθηκε το 1855, κατά την οποία, μόνο στην πόλη της 

Αργυρούπολης, σημειώθηκαν 48 θάνατοι. 4Αλλά και το 1866 παρουσιάζονται 

κρούσματα χολέρας στην Κρώμνη, χωρίς να υπάρχουν όμως πληροφορίες για 

θύματα 5. Πολλά είναι τα δημοσιεύματα που αφορούν τη χολέρα του 1910. Σο 

επτέμβριο του 1910 ο Σραπεζούντιος γιατρός Φεκιμιάν εφέντης αναφέρει ότι "η 

                                                           
1 Μελανοφρύδης Παντελή Η., "Ο Γουρζουλάς", Ποντιακή Εστία, τεύχος 111-112, σελ. 

5153-5155 
2 Μελανοφρύδης Παντελής Η., ό. π. σελ. 5153 
3 Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., "Ιστορία της Κρώμνης", Ποντιακή Εστία, τεύχος 47-48, 1953, 

σελ. 2315-2317 
4 Κανδηλάπτης Γεώργιος Γ., "Περί Γουρζουλά", Ποντιακή Εστία, τεύχος, , σελ. 2588-2589 
5 Παρχαρίδης Αθανάσιος Ι., ό. π. σελ. 316. 

Ο 
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επαπειλούσα την Θεοδοσιούπολιν ασθένεια είναι χολέρα". 1 Σο Δημαρχείο Σρα-

πεζούντος λόγω της επιδημίας προσλαμβάνει εκτός των εν ενεργεία γιατρών και 4 

ακόμη και ορίζει την περιοχή παροχής υπηρεσιών του κάθε ενός. Επίσης δημο-

σιεύει αναλυτικά προφυλακτικά μέτρα για τους κατοίκους, αφού ήδη υπάρχουν 

κρούσματα και στην Σραπεζούντα 2 Ένα μήνα σχεδόν αργότερα, φαίνεται πως η 

επιδημία παρουσιάζει ύφεση. τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου 

γίνεται λιτανεία, υπέρ καταπαύσεως της χολέρας, η οποία εκτός των άλλων έχει και 

οικονομικές επιπτώσεις 3 

Πολλοί των ασθενών καταφεύγουν σε περιοχές με καλό κλίμα και διαβάζουμε 

πάλι στην ίδια εφημερίδα ότι οι πρόκριτοι του Παλλαδάντων της Φαλδίας ζητούν 

από τον Διοικητή Αργυρούπολης τη λήψη μέτρων, ώστε να μην διαδοθεί η νόσος, 

λόγω της διέλευσης πολλών Σραπεζουντίων προσφύγων4. Και ενώ οι Σραπεζούντι-

οι καταφεύγουν στις εξοχές λόγω του φόβου της χολέρας, πουλώντας μερικοί εξ 

αυτών τα υπάρχοντά τους (έπιπλα και σκεύη) σε μισή τιμή προκειμένου να σώσουν 

τη ζωή τους, ενώ οι καταστηματάρχες και οι βιοτέχνες υφίστανται τεράστια οικο-

νομική ζημιά κλείνοντας τα καταστήματα και εργαστήριά τους, οι πατέρες της 

εκκλησίας απευθύνονται στη Μητρόπολη και ζητούν έκτακτο επίδομα 20 λιρών το 

μήνα, γιατί μειώθηκαν τα έσοδά τους 5. Η επιδημία χολέρας διήρκεσε 3 μήνες6 

και ο απολογισμός των κρουσμάτων από 3 επτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου είναι ο 

εξής: Κρούσματα συνολικά 392, θάνατοι 198. Από αυτούς στις φυλακές κρούσμα-

τα 72, θάνατοι 34. Από τους προσβληθέντες 48 ήταν Έλληνες, 47 Αρμένιοι και 

297 Σούρκοι. Σον επόμενο μήνα η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη με 4-5 

κρούσματα ανά εβδομάδα και 2-3 θανάτους 7 Κρούσματα "χολερίνας", χωρίς 

θανάτους εμφανίζονται και στο χωριό Φαλκάντων της Φαλδίας 8. την περιοχή, 

                                                           
1 Κάνις, "Η χολέρα εν Ερζερούμ", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 154, 1 επτεμβρίου 1910, 

σελ. 3. 
2 Εγχώρια-Ειδήσεις,"Μέτρα Δημαρχείου", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 157, 11 

επτεμβρίου 1910, σελ. 3 και Εσωτερικά-Ειδήσεις, "Αποτυχούσαι απόπειραι", Υάρος της 

Ανατολής, τεύχος 165, 1 Οκτωμβρίου 1910, σελ. 2. 
3 Εγχώρια-Ειδήσεις, " Υάρος της Ανατολής, τεύχος 157, 9  Οκτωβρίου 1910, σελ. 2. 
4 Κάνις, "Κοινοτικά Παλλαδάντων", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 164, Νοέμβριος 1910, 

σελ. 3. 
5
 Εσωτερικά-Ειδήσεις, «Αποτυχούσαι απόπειραι», ό. π., σελ. 3. 

6 Εσωτερικά-Ειδήσεις, Υάρος της Ανατολής, τεύχος 185, 5 Υεβρουαρίου 1911, σελ. 6. 
7 Εσωτερικά-Ειδήσεις, Υάρος της Ανατολής, Νοέμβριος 1910, τεύχος 164, σελ. 3. 
8 Κάνις, "Η χολερίνα εκ Χαλκάντων", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 173, 11 Δεκεμβρίου 

1910, σελ. 3. 
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μετά από θανατηφόρο κρούσμα της νόσου, αποστέλλεται υγειονομικός επιθεωρη-

τής, ο γιατρός κ. Κορνάρος1. 

Διατυπώνεται η άποψη ότι η επιδημία της χολέρας προήλθε από τη Ρωσία, 

αφού εκεί το 1910 σημειώθηκε πολύ μεγάλη επιδημία2, επειδή όμως έχουν εμφα-

νιστεί κρούσματα και στην Αμισό, αποφασίζεται όπως "οι εξ Αμισού προερχόμε-

νοι υποβάλλονται εις πενθήμερον κάθαρσιν"3. 

Σον Γουρζουλά φανταζόταν ο λαός ως έναν άνδρα φοβερό που κρατούσε στο 

χέρι του πίπαν (γαλιόν). Σα θύματά του ήταν κυρίως παιδιά και άνδρες. Οι γυναί-

κες ισχυρίζονταν ότι τον έβλεπαν και μπαίνει στα σπίτια και να κρύβεται πίσω από 

τα αμπάρια (σιταποθήκες) 4. Η περιγραφή του από τον Γ. Κανδηλάπτη είναι ε-

ντυπωσιακή "ο λαός παρίστανε αυτόν ως άνδρα με υψηλόν ανάστημα, θηριώδη 

φυσιογνωμίαν, οφθαλμούς οξυδερκείς και κατέρυθρους, κόμην και γένιον ατημέ-

λητον, μύστακας σκληρούς και προς τα άνω εστραμμένους, με επί της κεφαλής 

πηλίκιον μάλλινον κωνοειδές (κετσέ), ενδύματα πλατέα και ζώνην πλατείαν με ακι-

νάκην εις την μέσην και υποδήματα υψηλά, τα κοινώς τσανκία λεγόμενα και λόγ-

χην μακράν εις την χείρα. Εισήρχετο αθορύβως εις τας οικίας των ανθρώπων και 

εάν δεν εθανάτωνεν όλους τους κατοικούντας εν τη οικία δεν εξήρχετο εξ αυτής".5 

Έχει τη δράκ’ την δύναμιν και τη Γουργούρ’ τ’ ωμίντùια 

έλεγε η μοιρολογίστρα της Άδυσσας Αφέντρα Κεσσάβα6. 

τις επιδημίες οι χωρικοί άναβαν φωτιές έξω από τα σπίτια, έβαζαν τα παιδιά 

να περάσουν κάτω από καρυδιές με ρίζες βγαλμένες έξω, ενώ δεν έβραζαν τα ρού-

χα του αρρώστου για "να μη χασεύκεται η αρρώστια και αναδωρών7. Προστάτες 

τους από τη χολέρα οι χριστιανοί θεωρούσαν πολλούς Αγίους, κυρίως όμως τον 

Άγιο Φαράλαμπο8. 

                                                           
1 Κάνις, "Τγειονομικός γιατρός", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 176, 25 Δεκεμβρίου 1910, 

σελ. 4. 
2 Πινακίδες, "Ο χάρτης της χολέρας", Υάρος της Ανατολής, τεύχος 170, 1 Δεκεμβρίου 

1910, σελ. 1. 
3 Εσωτερικά-Ειδήσεις, "Προελεύσεις Αμισού", Υάρος της Ανατολής, Νοέμβριος 1910, 

τεύχος 164, σελ. 3. 
4 Μελανοφρύδης Παντελής Η., "Ο Γουρζουλάς", Ποντιακή Εστία, τεύχος 111-112, 1959, 

σελ. 5153-5155. 
5 Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ.,ό. π. σελ. 2588. 
6 Μελανοφρύδης Παντελής Η., ό. π. σελ. 5154 
7 Αθανασιάδης Ευστάθιος, "Δεισιδαιμονίες άντας", Ποντιακή Εστία, τεύχος 6, 1950, σελ. 

341-343 
8 Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ., ό. π. σελ. 2589 
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Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το 1910 παρουσιάστηκε στην επαρχία 

Φαλδίας επιζωοτία (ασθένεια των ζώων) που αποδεκάτισε τα ζώα της περιοχής, 

ακόμη και τα βόδια που χρησιμοποιούσαν για όργωμα. Από την Νομαρχία Σρα-

πεζούντος αποστέλλεται νομαρχιακός κτηνίατρος1. την περιοχή της Βαϊπούρτης 

και του Κελκίτ, εμφανίζεται επίσης πανώλη των ζώων2. Και σαν επιστέγασμα όλων 

λων των παραπάνω στην επαρχία Βαϊπούρτης αρχίζει και επιδημία τύφου, εν μέσω 

ψυχρότατου χειμώνος3. 

Σέλος το 1918 στην περιοχή του Πόντου εμφανίζεται η Παγκόσμια επιδημία 

Ισπανικής γρίπης, με πολλά εκατομμύρια θύματα. Αναφορές από την Αμισό ανα-

φέρουν ότι ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες4. Σο αν και αυτή η επιδημία 

έπληξε την περιοχή της Φαλδίας δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πολύ πιθανόν. Δυ-

στυχώς δεν έχουμε πληροφορίες. 

Επίλογος 

πως ανέφερα και στην εισαγωγή μου, ο κυριότερος λόγος της μετακίνη-

σης του πληθυσμού της Φαλδίας ήταν οι Σουρκικές ωμότητες και πιέσεις για τις 

οποίες έχουν γραφεί πολλά. Πρόθεση μου είναι να επισημάνω και τα άλλα αίτια 

που συνετέλεσαν στη φυγή του πληθυσμού από τη Φαλδία και όχι να υποβαθμίσω 

την κύρια αιτία. 

                                                           
1 Κάνις, "Επιζωοτία εν τη Διοίκηση μας", Υάρος της Ανατολής, Νοέμβριος 1910, τεύχος 

164, σελ. 3) 
2 Κάνις, "Πανώλης των ζώων", Υάρος της Ανατολής, 26 Ιανουαρίου 1911, τεύχος 183, 

σελ. 3 
3 Φατζόπουλος Γεώργιος, "Σύφος", Υάρος της Ανατολής, 26 Ιανουαρίου 1911, τεύχος 

183, σελ. 3 
4 Αντωνιάδης Φρήστος Ι., "Μεγάλο θανατικό με αιτία την Ισπανική γρίπη", Ποντιακή Εστία, 

τεύχος 53, 1983, σελ. 441-443 
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Ποντιακή Ποίηση 

 

Ενθύμιον1  
Σου Ηλία Σσιρκινίδη 

Εγώ ’ς ση γην θα κλίσκουμαι κι όθεν ευρίκω άθα , 
ντο είν’ ’ς σον κόσμον άδακρα, θα παίρ’ ατα ’ς σα χ έρα μ’. 

Κι όθεν κλαδία πράσινα ντο ’κ’ είδαν χωρισίαν, 

ατά και ’ς σην εγκάλια μου νουνίζω να σερεύω. 

Μη λες είν’ ανεγνώριμα κι ανεύρετα τα στράτας, 

τα μονοπάτα δίστρατα χωρίς άκραν και τέλος. 

Σ’ έμον ο νους στοχάσκεται, το ýόπο μ’ εγροικά ’το 

κι ατό η κάρδα μ’ τ’ έρημον έμεναν δαρμενεύει: 

πού είσαι, πού ευρίεσαι, ’ς σα ποία τα μερόθες, 

τον τόπον όθεν κάθεσαι και τον αγιασματένεν; 

 

Εκεί κ’ εγώ, μαννίτσα μου, παιδόπον χαρεμένον,  

θα τρέχω και θα έρχουμαι, ’ς σα γόνατα σ’ θά ρούζω 

κ’ εκείνα θ’ εγκαλιάσκουμαι κι από σουμά σ’ ’κι φεύω, 

’κι φεύω και ’κι αφήνω σε καμμίαν αλλομίαν!  

Πουλίν επέμ’να κι ορφανόν, τον κόσμον ντο φοάται,  

με τα παραπονέματα, δεντρόπον χωρίς φύλλα, 

κ’ εκείνο το λαλόπο σου ’κ’ επορώ ν’ αφουκρούμαι. 

Αναρωτώ εγώ εμέν και τρώω την καρδία μ’: 

εγώ και πώς εφέκα σε να πας ’ς σή χωρισίαν; 

 

Λεξιλόγιο 

κλίσκουμαι= σκύβω, κλίνω. όθεν= όπου. ευρίκω= βρίσκω. άθα= άνθη, λουλού-

δια. άδακρα = αδάκρυτα. χέρα = χέρια. χωρισία= χωρισμός. νουνίζω= σκέφτο-

μαι. σερεύω= μαζεύω. ανεγνώριμα= άγνωστα. ανεύρετα= αυτά που δεν έχουν 

βρεθεί. δίστρατα= διασταυρώσεις δρόμων, διακλαδώσεις. στοχάσ κεσαι= σκέφτε-

σαι. το ýόπο μ’= η ψυχούλα μου. εγροικά= καταλαβαίνει. δαρμενεύει= συμβου-

λεύει. μερόθες= μέρη. αγιασματένεν= αγιασμένο. χαρεμένον= χαρούμενο. 

                                                           
1 Από το βιβλίο «Ποντιακή Ποίηση» του Ηλία Σσιρκινίδη, εκδόσεις αδελφών Κυριακίδη, 
σελ. 65.  
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ρούζω= πέφτω. σουμά= σιμά, κοντά. αφουκρούμαι= αφουγκράζομαι. εγώ ε-

μέν= εμένα τον ίδιον. 

 

Εισαγωγή 

τα ποιήματα του κάθε φορά o Ηλίας Σσιρκινίδης μας παρουσιάζει καινούργιες 

και εντυπωσιακές εικόνες. Γεμάτες συναισθήματα πόνου και νοσταλγίας για την 

αλησμόνητη γη του Πόντου. Άγνωστα για πολλούς έθιμα κάνουν την εμφάνισή 

τους που η μνήμη πολλές φορές τα σκεπάζει και δεν επιτρέπει τις μυλόπετρες του 

καθημερινού βίου να τα συνθλίβει. Γνήσιες ποντιακές παραδόσεις μέσα από τη 

ποιητική του φαντασία εμπλουτίζονται και ζωντανεύουν από τις εικόνες της καθη-

μερινής αγροτικής ζωής στον Πόντο. υναισθήματα συγκίνησης και νοσταλγίας 

πλημμυρίζουν τον ποιητή για τον χαμένο παράδεισο, την Εδέμ, τον Πόντο της 

ψυχής και της καρδιάς του. Είναι αυτά τα συναισθήματα που κυριαρχούν πάντα 

στα ποιήματά του και τα εκφράζει με το δικό του τρόπο. Ένα από όλα είναι και το 

παραπάνω που έχει τίτλο: «Ενθύμιον». 

 

Ανάλυση 

Σο ποίημα που θα ασχοληθούμε σήμερα αποτελείται από δεκαεννιά δεκαπεντα-

σύλλαβους ιαμβικούς, προσφιλείς στον ποιητή, στίχους. λα τα ποιήματα ανήκουν 

στην έντεχνη ποίηση. Πολλές φορές αισθάνεσαι ότι ανήκουν στη δημοτική ποίηση 

γιατί εκφράζουν την νοσταλγία της ευλογημένης γης του Πόντου. Κεντρική ιδέα 

του ποιήματος είναι ο δραματικός χωρισμός των παιδιών από τη μητέρα τους. 

Είναι δύσκολο να χωριστεί το ποίημα σε ενότητες. Οι συναισθηματικοί κρουνοί 

διαποτίζουν όλες τις λέξεις και τους στίχους και αποπνέουν το άρωμα της ποντια-

κής διαλέκτου. Για λόγους πρακτικούς χωρίζουμε το ποίημα σε τρεις ενότητες. 

Κυρίαρχο συναίσθημα σε ολόκληρο το ποίημα είναι η λύπη από την απουσία της 

μητέρας του. 

την πρώτη ενότητα (στ. 1 - 6) από τον πρώτο στίχο η ψυχή του ποιητή ανα-

ζητάει την μητέρα του και την αναζητάει. Θέλει να τη βρει και να τη συναντήσει. 

ε όλους τους ανθρώπους η σχέση της μητέρας με τα παιδιά είναι το κυρίαρχο 

συναίσθημα μέσα στην οικογένεια. Για τους Ποντίους όμως το συναίσθημα αυτό 

του γιου προς την μητέρα είναι πιο έντονο. Η ποντιακή προσφώνηση του γιου 

«Μανίτσα μ’» είναι συγκλονιστική. Είναι ο θούριος της αγάπης των Ποντίων. Η 

προσφώνηση κρύβει μέσα της όλο το μεγαλείο της ψυχικής αφοσίωσης των παι-

διών προς αυτήν, ως αναγνώριση της προσφοράς της. Αποδίδει τον πλούτο της 

αγάπης και της ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα για όλες τις θυσίες της. 

Για αυτό η συνάντηση με τη μητέρα είναι στιγμή συγκινητική. Για να υποδε-

χθεί τη μητέρα του ο ποιητής πρέπει πρώτα να τρέξει στην εξοχή και να συγκε-
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ντρώσει πολλά λουλούδια και άνθη από αυτά που δεν προκαλούν δάκρυα. Δεν 

έχουν κάποιο δυσάρεστο συμβολισμό. Θα ψάξει ακόμα να βρει και πράσινα μικρά 

κλαδιά που δεν θυμίζουν χωρισμό. λα αυτά σκέφτεται μέσα του να τα πάρει στην 

αγκαλιά του. Ψστόσο για την πορεία είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν άγνωστοι 

δρόμοι για αυτόν και ότι είναι πολλά τα μονοπάτια που δεν έχουν άκρη. Κάποιος 

δρόμος από αυτούς θα τον οδηγήσει κοντά στη μητέρα του. 

τη δεύτερη ενότητα(7 - 10) εκφράζεται η πεποίθηση στον εαυτό του ότι τελι-

κά θα βρει το δρόμο του. Είναι άγνωστο το μέρος που βρίσκεται η μητέρα του. 

Πιστεύει, όμως, ότι η γλώσσα της καρδιάς είναι εκείνη που τον συμβουλεύει και 

τον καθοδηγεί. Αναρωτιέται για τον τόπο που βρίσκεται. Σον φαντάζεται αγιασμέ-

νο. Γνωρίζει ότι ο πανάγαθος θεός πρέπει να την έχει δικαιώσει για τον αγώνα της 

στη ζωή. 

την τρίτη και τελευταία ενότητα (11 - 19) ο ποιητής με την προσφώνηση 

«μανίτσα μ’» έχει ξεσπάσει σε κλάματα. Υαντάζεται ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην 

αθώα παιδική του ηλικία. Υωνάζει δυνατά να ακούσει η μητέρα του ότι έρχεται 

και συνάμα τρέχει να τη συναντήσει. Σα δάκρυα ξεπλένουν τους ρύπους από τις 

αμαρτίες και καθαγιάζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Σης απευθύνεται σε πρώτο 

πρόσωπο σε ολόκληρο το ποίημα για να εκφράσει πιο έντονα το συναίσθημα του 

πόνου από το χωρισμό. Τπόσχεται μόλις φτάσει κοντά της θα πέσει στα γόνατα 

και θα την αγκαλιάσει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ακόμα, ότι δε θα την α-

φήσει να φύγει άλλη φορά από κοντά του. Θα της εξομολογηθεί ότι με την απου-

σία της ένιωσε στη ζωή σαν ένα πουλί ορφανό που φοβάται τον κόσμο. Σόσο και-

ρό, συνεχίζει με κλάματα, δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή της «το λαλόπο σ’». 

Με τους δυο τελευταίους στίχους ενοχοποιεί τον εαυτό του ο ποιητής και αι-

σθάνεται τύψεις που την άφησε να φύγει. Σώρα ξέρει ότι ο χωρισμός μαζί της είναι 

δύσκολος και ανυπόφορος. Ο πόνος είναι μεγάλος. Θέλει την παρουσία της. 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος  
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ΠΟΝΣΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Ο πρόεδρον τη χωρί’ 
Σου Δημήτρη Νικοπολιτίδη 

 

Πρόσωπα του έργου 

ΘΟΔΨΡΟ, ΘΤΜΙΑ σύζυγος του Θόδωρου, ΣΤΛΟ δά-
σκαλος του χωριού, ΣΑΙΑ σύζυγος του τύλου, ΚΨΣΗ, 
ΣΟΣΟ, ΣΑΘΟ, ΓΙΨΡΙΚΑ, ΛΕΤΣΕΡΣ, ΓΑΡΑ 
ΚΟΜΑ, ΥΨΣΕΙΝΗ, ΕΛΕΓΚΨ χήρα, ΣΟΥΟΡΟ 
λυράρης, ΚΟΤΡΣΟΝ ΓΙΑΝΝΕ πρώην πρόεδρος, ΣΕ-
ΥΑΝΟ 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 απαιτή-

σεις από τους συγχωριανούς του, φέρνουν τα πάνω κάτω στην ήσυχη μέχρι 

τότε ζωή του. Όταν ξαφνικά έρχεται για επίσκεψη στο χωριό ο νομάρχης, 

μπαίνουν μεν όλα σε μια τάξη, αλλά η τυπική πολιτική επίσκεψη μετατρέπεται 

τελικά σε ποντιακό γλέντι. 

ΠΡΑΞΗ Ε΄ 
κηνικό 
(Πλατεία του χωριού-καφενείο. υγκεντρωμένοι χωρικοί στην πλατεία. Σελευταίοι έρχο-
νται ο δάσκαλος, ο Θόδωρος και η Θυμία. ε λίγο έρχεται με την ακολουθία του ο Νομάρ-
χης με τη γραμματέα του, ένα χωροφύλακα και μερικά άλλα πρόσωπα) 
ΦΨΡΙΚΟΙ (Μόλις εμφανίζεται ο Νομάρχης αρχίζουν και ζητωκραυγάζουν) 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Καλημέρα σας, αγαπητοί μου Πόντιοι, κάτοικοι του ηρωικού 
χωρίου Νέας άντας. 
ΦΨΡΙΚΟΙ: Καλωσόρισες, καλωσόρισες σο χωρίον εμουν, ζήτωωωωωωω. 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου Πόντιοι, είμαι λίαν 
συγκινημένος που ευρίσκομαι κοντά σας. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια δι’ εσάς 
και διά το χωρίον σας. 
ΘΤΜΙΑ: (τους συγχωριανούς της με τρόπο) Ατός πα, άμον τον δέσκαλον και 

τον Θόδωρον, πολλά μαρτουβάλα  λέει. 

ΝΟΜΑΡΦΗ: Επ’ ευκαιρία, θέλω να τονίσω ότι προ πολλού είχον προγραμμα-
τίσει να επισκεφθώ το χωρίον σας, αλλά λόγοι σοβαροί με ηνάγκασαν να αναβάλω 
την επίσκεψιν. ήμερον ευρίσκομαι ενώπιον σας, δια να επιληφθώ μαζί σας τα 
επείγοντα ζητήματά σας. Γνωρίζω, εξ ιδίας αντιλήψεως, ότι οι Πόντιοι είναι λίαν 
φιλόξενοι, εργατικοί, δραστήριοι και φιλοπρόοδοι. 
ΦΨΡΙΚΟΙ: Ζήτωωωωω, κύριε Νομάρχη, να ζεις και να έχουμε σε. 
Γ.ΚΟΜΑ: πως λες ατα, κύριε Νομάρχη, αέτσ’ πα είναι. 



Ποντιακή Εστία 
 

303 
 

ΣΤΛΟ: Κύριε Νομάρχα, ως δημοδιδάσκαλος του χωρίου τούτου, σας καλω-
σορίζω και σας υποβάλλω τα σέβη μου. 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Φαίρομαι ιδιαιτέρως και ευχαριστώ πολύ, αλλά πρόεδρον δεν 
έχετε; 
ΣΤΛΟ: Έχομεν, κύριε Νομάρχα, έχομεν (Δείχνοντας το Θόδωρο) τον κύριον 

Θεόδωρον Πασκιτανίδην (Κουσ κουρίδην). 

ΘΟΔΨΡΟ: Εγώ είμαι, κύριε Νομάρχη ο πρόεδρον τη χωρί’. Καλωσόρισες σο 

χωρίον εμουν. Εγώ πα, άμον τον δέσκαλον, υποβάλλω τα σ κεύη μου (Πιάνει το 

χέρι του Νομάρχη). 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Φαίρομαι που γνωρίζω έναν τοιούτον δραστήριον πρόεδρον. 
ΘΟΔΨΡΟ: (Με τρόπο) Δέσκαλε, άλλο μη στέκ’ς, πέει ας ακούει και τ’ εμέτερα 
τα βαθέα Ελληνικά. 
ΣΤΛΟ: (το αυτί του Θόδωρου) Κύριε Νομάρχα, μετά μεγάλης αγωνίας και 
χαράς περιεμένομεν την άφιξίν σας εις τον χώρον τούτον, ένθα είμεθα συγκεντρω-
μένοι. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κύριε Νομάρχη, σα μεγάλα τα γωνίας περιμέναμε την ασφυξία σας, 
εις τον χώρον τούτον ένθα είμαστε ζαρωμένοι. 
ΣΤΛΟ: Θόδωρε, ντο είν’ ατά ντο λες; Πέει ό,τι λέγω εγώ. 
ΘΟΔΨΡΟ: Ατό ευτά(γ)ω κ’ εγώ. Πέει μη στέκ’ς. 
ΣΤΛΟ: Κύριε Νομάρχα, η παρουσία σας εις το ακριτικόν τούτο χωρίον ανε-
πτέρωσεν το ηθικόν των λίαν φιλονόμων, φιλοπόνων και καρτερικών κατοίκων. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κύριε Νομάρχη, η περιουσία σας εις το κρατικόν τούτο χωρίον 
ευκαίρωσεν το ηθικόν των καημένων των κατοίκων. 
ΣΤΛΟ: Θόδωρε, εχάσες ατα; 
ΘΟΔΨΡΟ: Κι ατώρα, δέσκαλε, πέει με εκείνο για τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην. 
ΣΤΛΟ: Φάθ’ ας σο κιφάλι μ’, αφορισμένε ψωμά. Σα άλλα ντο είπα σε, 

εσ όχρεψες, θέλτς να λέγω σε και για τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην. 

ΝΟΜΑΡΦΗ: Κύριε πρόεδρε, κύριε Πασ κιτανίδη, δεν χρειάζονται όλα αυτά. 

ΘΟΔΨΡΟ: Ατό λέγω κ’ εγώ, κύριε Νομάρχη, άμα ντο να κάνεις, ο δέσκαλον 

εμουν θέλ’ ατα βαθέα Ελληνικά. Εσύ πα φαίνεται, άμον την γαρή μ’ την Θυμίαν, 

ας αΐκα ’κ’ εγροικάς. Ατώρα, κύριε Νομάρχη, θα λέγ’ ατα όπως καταλαβαίν’ ατα. 

ΣΤΛΟ: Έκαψες με, αφορισμένε κουρουσ μάνε (θεοπάλαλε). 

ΘΟΔΨΡΟ: Ξάι ανάγκην μ’ έεις, δέσκαλε, και ξάι μη στεναχωρεύκεσαι. Άκ’σον 
ντο έμορφα θα λέγ’ ατα. Ατόν τ’ εσόν τον Νομάρχην θα ευτάγ’ ατον ν’ απομέν’ με 
το στόμαν ανοιχτόν. 
ΣΤΛΟ: Εγώ φέγω. Εποίκες με πέντε παρών σον Νομάρχην (Υεύγει). 

ΘΟΔΨΡΟ: Κύριε Νομάρχη, εφτά χρόνα  έμ’νε καντηλανάφτης σην πατρίδαν 

εμουν την Κιμισχανάν. Με την βοήθειαν της Αγίας Σριάδος, (Κάνει το σταυρό 

του) να λελεύω τ’ όνομαν ατ’ς, εγώ πα επολέμεσα τοι Σουρκάντας, όντες εθέλ’ναν 
να εποίναν γιασίρ’ την πατρίδαν εμουν, τον ηρωικόν Πόντον. Μ’ ελέπ’ς με, ατώρα, 
μετ’ έναν ομμάτ’. 



Ποντιακή Εστία 
 

304 
 

Γ.ΚΟΜΑ: Να λελεύω, Θόδωρε, ατό το χρυσόν το στόμα σ’, πολλά έμορφα 
λες ατα. Εγώ πα εθάρ’να στόμαν έεις και λαλίαν ’κ’ έεις. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κύριε Νομάρχη, εγώ είμαι εκείνος που έσ’κωσα το βούδ’ και εύρα 

αφκάτ’ αθες δύο μουσκάρα. Σο έναν αρνικόν και το άλλο θελ’κόν. 

ΦΨΡΙΚΟΙ: Ζητωκραυγάζουν και χειροκροτούν…. 
Γ.ΚΟΜΑ: Θόδωρε, το θελ’κόν εμέν’ θα δις. 
ΘΟΔΨΡΟ: Φάθ’, αφορισμένε, ας σο κιφάλι μ’, ατώρα έχω σοβαρά δουλείας με 
τον Νομάρχην. Σο θελ’κόν το μουσκάρ’ εψόφεσεν. 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Πολύ ωραία, κύριε πρόεδρε, πολύ θαυμάσια. 
ΘΟΔΨΡΟ: Δέσκαλε, έκ’σες; 
ΘΤΜΙΑ: Θόδωρε, ο δέσκαλον έφυεν. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κρίμαν, κρίμαν. Σεά ντ’ εφέγνεν; 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Και τώρα να δούμε τι ανάγκες έχετε, διά να τας καταγράψωμεν. 
ΘΟΔΨΡΟ: Κώστη, πού είσαι; 
ΚΨΣΗ: Πρόεδρε, ντο θέλτς; 
ΘΟΔΨΡΟ: Έλα πέει ντο ανάγκην έεις. 

ΚΨΣΗ: Κύριε Νομάρχη, θέλω 10 στρέμματα χωράφα  αφκά ση βάλταν, γιατί 

εκείνα ντο έχω ’κι κανείνταν εμε. 
ΝΟΜΑΡΦΗ: Μόνον 10 στρέμματα; (Απευθυνόμενος στη γραμματέα λέει) 
Γράψε 15. 

ΚΨΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Νομάρχη, με την ψ η μ’ ευχαριστώ σε. 

ΘΟΔΨΡΟ: ειράν έχ’ ο Σότον. Δέβα πέει κ’ εσύ τ’ οσπίτι σ’ ντο’ έν’ χαραπάν 

και όντες βρέχ ’ κιολα εύ’ τ’ απέσ’. Οψάρα μαναχόν ντο ’κι είν’ να πιάντς. Αέτσ’ ’κ’ 

έν’, ε Φαβιτσόπουλε; 
ΣΟΣΟ: Κύριε πρόεδρε, κοροϊδεύ’ς με; 

ΘΟΔΨΡΟ: Δέβα, δέβα και πολλά μη καλατσ εύ’ς. 

ΣΟΣΟ: Κύριε Νομάρχη, τ’ οσπίτι μ’ όλεν τρυπία έν’ και όντες βρέχ ’ κιολαεύ’ τ’ 

απέσ’. Έκ’σες ντο είπεν ο πρόεδρον εμουν; Οψάρα μαναχόν ντο ’κι είναι να πιάνω. 

 
Λεξιλόγιο 

άμον= σαν. άλλο μη στέκ’ς= μη στέκεσαι άλλο. μαρτουβάλα= μωρολογίες. 

εσόχρεψες= τα κατάφερες(δηλ. τα έκανες μούσκεμα – ρ. σ οχρεύω). ας αΐκα ’κ’ 

εγροικάς= από αυτά δεν καταλαβαίνεις. κουρουσ μάνε= τιποτένιε. Εποίκες με 

πέντε παρών= με έκανες ρεζίλι. να λελεύω= να χαρώ. όντες εθέλ’ναν να εποί-
ναν γιασίρ’= όταν ήθελαν να σκλαβώσουν. λαλίαν ’κ’ έεις= δεν έχεις φωνή. Εγώ 

πα εθάρ’να= κι εγώ νόμιζα. εύρα αφκάτ’ αθες δύο μουσκάρα = βρήκα από κάτω 

του δυο μοσχάρια. αρνικόν= αρσενικό. θελ’κόν= θηλυκό. ). ευκαίρωσεν= ά-

δειασε (ρ. ευκαιρώνω). ντο είν’ ατα ντο λες= τι είναι αυτά που λες. εχάσες ατα= 

τα έχασες. χάθ’ ας σο κιφάλι μ’= χάσου από το κεφάλι μου. τεά= τάχα. εφέ-

γνεν= έφευγε. ’κι κανείνταν εμε= δε μου φτάνουν. χαραπάν= ερείπιο. κιολα εύ’= 

πλημμυρίζει, γίνεται λίμνη. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

Κλίση του ρήματος ξάφτω 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

ξάφτω έξαφτα έξαψα  

ξάφ’ς έξαφτες έξαψες ξάψον 

ξάφτ’(ει) έξαφτεν έξαψεν  

ξάφτομε έξαφταμε έξαψαμε  

ξάφτετε έξαφτατε έξαψατε ξάψ’τε 

ξάφ’νε έξαφταν έξαψαν  

Σο ρήμα ξάφτω έχει τις παρακάτω σημασίες: 1.Θερμαίνω: Ξάψον το φουρνίν να 

πιρρίφτουμ’ τα ψωμία 2. Έχω πυρετό: Επίασεν ατον ο ψύχον και έξαψεν 3. Καίω: 

Ο ήλον οσήμερον πολλά ξάφτ’ 4. Ασχολούμαι με πολλά πράγματα: Εγώ ’κ’ έξαψα 

άμον εσέν (δεν έχω την όρεξή σου) 

Κλίση του ρήματος κουρφίζω 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

κουρφίζω εκούρφιζα εκούρφιξα  

κουρφίεις εκούρφιζες εκούρφιξες κούρφιξον 

κουρφίζ’(ει) εκούρφιζεν εκούρφιξεν  

κουρφίζουμε εκούρφιζαμε εκούρφιξαμε  

κουρφίζετε εκούρφιζετε εκούρφιξετε κουρφίξ’τε 

κουρφίζ’νε εκούρφιζαν εκούρφιξαν  

Κουρφίζω= παινεύω. Σην ίδια σημασία έχει και το ρήμα κουρφεύω. 

Υράση: Εσύ πολλά κουρφίεις τη Σσατουρούς την νύφεν, άμα ερώτα κ’ εμέν που 

κάθουμες απάν’ σ’ έναν πόρταν. Ξάι ’κι λογαράζ’ τα πεθερ’κά τ’ς. (Απάν’ σ’ έναν 

πόρταν= πάνω σε μια πόρτα, είμαστε, δηλ. γείτονες). 

Κλίση του ρήματος φουρκίζω= πνίγω 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Προστακτική 

φουρκίζω εφούρκιζα εφούρκ’σα  

φουρκίεις εφούρκιζες εφούρκ’σες φούρκ’σον 

φουρκίζ’ (ει) εφούρκιζεν εφούρκ’σεν  

φουρκίζουμε εφούρκιζαμε εφούρκ’σαμε  

φουρκίζετε εφούρκιζετε εφούρκ’σετε φουρκίστεν 

φουρκίζ’νε εφούρκιζαν εφούρκ’σαν  

Μέσ. φουρκίγομαι, φουρκίγουμαι, φουρκίουμαι, φουρκίσκομαι, φουρκίσκου-

μαι.Παροιμία: Αν θα φουρκίεσαι πα, σο βαθύν το ποτάμ’ δέβα ρούξον και φουρ-

κίγ’ (και αν θα πνιγείς, σε βαθύ ποτάμι πάνε πέσε και πνίξου) 
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Εγέρασα ζαέρ… 
(στο ιδίωμα της Ματσούκας) 

Σου Γιάννη Σερζίδη1 
 

μπροστά οι μαύροι, με τα μουταράδες! Και παντού θ’ επροφτάναν’! Δου-

λείας έναν σουρίν! Να εχόνιζεν πα, το μαντρίν επόρ’ναν κι εφήναν ο-

πίσ’;Σα χαϊβάνια ντο θ’ ε(γ)ίνουσαν; Και επάτ’νεν κ’ εχ όνιζεν πα! Εφου-

τζάνιζεν και κατ’ κερτούκια εποίνεν! σον το πόι τ’ αθρωπί’. Σα φραχτία 

εσ κεπάουσαν. Με τ’ ιφτάρ’ επεχ όνιζαν κι ένοι(γ)αν στράτας. ιφτέν ους τη χρείαν 

κ’ επεκεί ’ς σο μαντρίν. Εχάναν μίαν τα κόπρα , εφάζ’ναν κι έλμεαν. Σα χάταλα πα 

ετσάφιζαν τα ζα με την κασ αούν, να μη λαχτίζ’νε κ’ επορούν κι αλμέγ’νε. Εκείνα τ’ 

ευλοημένα πα όλια έναν ’κι έσαν! 

Άλλα καλά και άλλα κακάλμεχτα. 

Κάποια παστάν, αν ’κ’ εποδίαζαν 

ατα, ζάπ’ να εποίναν ατα μιγκίν 

’κ’ έτον. Έναν πα είχαμε, εθαρείς 

και εφούμιζεν και ’κ’ εδούνεν το 

γάλαν. Εντούνεν η μάνα μ’ απάν’ 

εθε το μουσκάρ’ να κατηβάζ’ το 

γάλαν, εσύρ’νεν επαίρνεν ατο μετ’ 

ολιόπον κ’ έλμεεν. 

Κι επεκεί τα χάταλα, οληορτά κάτ’ θ’ έτρωαν, (το παραπάν’ ολίον γάλαν θ’ έ-

θρυφταν ) και τρεχτά ’ς σο σκολείον. Εκεί πα ους να κοβαλούν το καρβόν’ και 

άφνε και πιάν’ ο πέσκον, ασόν κρύον εντούνεν η τσεγκέ ατουν. Και νε λώματα το-

γρία και νε παπούτσ ια. Σα ποδάρα τουν πάντα εβραχμένα. Αέτσ’ θ’ εμάθιζαν ατα 

τα γράμματα. Που έμαθαν πα, ντο έσυραν οι μαύροι, εκείν’ εξέρ’ν ατο. ’ σα μα-

ντρία και σα χωράφα και ’ς σα παρνίκια και ’ς σου καπνού το φύτεμαν και το 

τσ άπιμαν. Και το καλοκαίρ’ πα άλλο χ ούρ’! Όπνον ’κ’ εχόρταζαν! ύννυχτα 

εσ’κούσαν κ’ επέγ’ναν ’ς σο τσάκωμαν κι επεκεί ετίζευαν ους να βραδύν’. Και ποίος 

θ’ εμαέρευεν; Η ’κοδέσπενα πα, έναν κενέαν με τ’ αλλουνούς. Ολάν, ο πάππο μ’ πα 

ενενήντα παραπάν’ έτονε και άμον ντ’ εγροίκανεν θα βρέχ ’, έτρεχεν ετοπλάευεν τα 

ράμκας κι εβάλ’νεν ατα αφκά ’ς σην ταλτάν. Εθαρώ ελέπ’ ατον! 

Ατσ ά για το ποίον ατώρα πα να εζήνα άμον οτότε και με τ’ εκεινούς τ’ς α-

θρώπ’ς, γιόκ ’κ’ έλεα, επορείς και λες με; Ζαέρ… 

                                                           
1
 Ο Γιάννης Σερζίδης είναι μαθηματικός. Γεννήθηκε στα Κομηνά Πτολεμαΐδας. 

Ε 
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Λεξιλόγιο 

ζαέρ= ίσως, καθώς φαίνεται. μουταράδες (τα), μουταρά (η)= η φτώχια, η διαβί-

ωση με τα ελάχιστα. έναν σουρίν= ένα σωρό. επόρ’ναν= μπορούσαν (ρ. επορώ). 

εφήναν= άφηναν (ρ. αφήνω). επάτ’νεν κ’ εχόνιζεν= πατούσε και χιόνιζε, χιόνιζε 

πολύ (ρ. πατώ και ρ. χονίζω). εφουτζάνιζεν= στροβίλιζε η χιονοθύελλα (ρ. φου-

τζανίζω). κερτούκια (τα)= χιονοστιβάδες. εποίνεν= έφτιαχνε (ρ. ποίω). πόι 

(το)= μπόι. φραχτία (τα)= οι φράχτες. εσ κεπάουσαν= σκεπάζονταν [ρ. 

σ κεπά(γ)ουμαι. ιφτάρ’ (το)= το φτυάρι. επεχόνιζαν= αποχιόνιζαν (ρ. αποχιονί-

ζω). σιφτέν= πρώτα. ους= έως, μέχρι. χρεία (η)= αποχωρητήριο. επεκεί= μετά, 

ύστερα. κόπρα (τα)= κοπριές. εφάζ’ναν= τάιζαν (ρ. φάζω). έλμεαν= άλμεγαν [ρ. 

αλμέ(γ)ω. χάταλα (τα)= τα μικρά παιδιά. ετσάφιζαν= έξυναν (ρ. τσαφίζω και 

τσαφίουμαι). ζα (τα)= τα ζώα, οι αγελάδες. κασ αού (η)= μεταλλική χτένα - ξυστρί 

για τα ζώα. λαχτίζ’νε= κλωτσάνε (ρ. λαχτίζω). κακάλμεχτα= τα κακώς αρμεγό-

μενα, τα δύστροπα κατά το άρμεγμα. πασ τάν= τελείως. αν ’κ’ εποδίαζαν ατα= 

αν δεν τα έδεναν τα πόδια (ρ. ποδάζω). ζάπ’ να εποίναν ατα= να τα δαμάσουν. 

μιγκίν ’κ’ έτον= δεν υπήρχε τρόπος. εφούμιζεν= θύμωνε (ρ. φουμίζω). ’κ’ εδού-

νεν= δεν έδινε [ρ. δί(γ)ω. εντούνεν= χτυπούσε, εδώ το ρήμα έχει την έννοια του 

άφηνε να χιμήξει. απάν’ εθε= πάνω του. μουσκάρ’ (το)= μοσχάρι. κατηβάζ’= 

κατεβάζει (ρ. κατηβάζω). εσύρ’νεν= τραβούσε (ρ. σύρω). ολιόπον= λιγάκι. ολη-

ορτά= στα γρήγορα. έθρυφταν= κομμάτιαζαν ψωμί (ρ. θρύφτω). τρεχτά= τρο-

χάδην. καρβόν’ (το)= κάρβουνο, εδώ λιγνίτης από τα Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐ-

δας. άφνε= ανάψουν (ρ. άφτω). πέσ κον (ο)= σόμπα. τσεγκέ (η)= σαγόνι, γνάθος. 

νε λώματα τογρία= ούτε ρούχα κανονικά. εβραχμένα= βρεγμένα. αέτσ’= έτσι. 

ντο έσυραν= τι τράβηξαν. εξέρ’ν ατο= το ξέρουν. παρνίκια= φυτώρια σπορικών 

(εδώ του καπνού). χούρ’= χειρότερα. σύννυχτα= πριν καν ξημερώσει. 

εσ’κούσαν= σηκώνονταν (ρ. σ’κούμαι). επέγ’ναν= πήγαιναν. τσάκωμαν (το)= 

σπάσιμο, εδώ σπάσιμο των φύλλων του καπνού από τον κορμό του φυτού και πε-

ρισυλλογή των. ετίζευαν= τα έβαζαν σε σειρά, εδώ περνούσαν τα καπνόφυλλα σε 

ειδικές βελόνες και στη συνέχεια σε αρμαθιές (ρ. τιζεύω). βραδύν’= βραδιάσει. 

εμαέρευεν= μαγείρευε (ρ. μαειρεύω). έναν κενέαν με τ’ αλλουνούς = ένα κ’ ένα, 

ίσα με τους άλλους. άμον ντ’ εγροίκανεν= μόλις καταλάβαινε (ρ. εγροικώ). ετο-

πλάευεν= μάζευε (ρ. τοπλαεύω). ράμκας (τα)= ειδικά ξύλινα πλαίσια πάνω στα 

οποία τοποθετούνταν οι αρμαθιές των καπνόφυλλων για να στεγνώσουν στον ήλιο. 

ταλτά (η)= υπόστεγο. ατσά= άραγε. έλεα= έλεγα. επορείς= μπορείς (ρ. επορώ).  
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ΣΙΑ Α’ Ο ΠΑΡΑΚΑΜΙΝ 

Σου Αναστάσιου Ι. Αγαθαγγέλου 

«Ο γάιδαρον ο Πάμης» 

κείν’ τα χρονίας η χαβά ετσ άλεψεν και τον Πάμην, 

το σαβκιλίν τ’ αγούρ’ τη δεσκάλ’. Η θέρμα τ’ επήεν 

εχάθεν, εúύεν η χρα τ’, εκουτουρνίασεν ας’ σο 

σαρουλούχ’, το σουλούχ’ν ατ’ εκόπεν και το κορμίν ατ’, αν θα 

λες, επούτσωσεν άμον ξεραμένον άγρεν αχράδ’. Η μάνα τ’ η 

καημέντσα ετσαλινεύτεν, ’α ζαντύν’ και στέκ’ ασ’ σο φόγον 

ατ’ς και ταπίλ τιπίλ έτρεξεν εκούιξεν τον γιατρόν τον καραμαλήν (Σσεδίτογλου). 

Ο γιατρόν, ασ’ σο ετελείωσεν τα γιατρέσ α τ’, έγραψεν σ’ έναν χαρτόπον τα 

φάρμακα ντο πρέπ’ να αγοράζ’νε και δίν΄νε αρτούχσουν τον Πάμην. Ανάμεσα σα 

φάρμακα έταν και κάτ’ ενέσεις. Ατά επετσ άρευεν ατα ο θείος ατ’ ο Σάβον (Γεώρ-

γιος Σαχματζίδης), τσίνκις σην πατρίδαν (σο Πεπερέκ’) έτον φέρσ ερας και έξερεν 

ασ’ σα βελονέας. 
Αρ’ έρθεν η σειρά σα βελονέας και ο Σάβον, κάθαν θεού ημέραν, επένεν κι έρ-

χουντον εποίνεν ατα σον Πάμην, π’ εφογούντον ατα, άμα λαλίαν ’κ’ εβγάλ’νεν, 
εσύρνεν α’ σο πόστ’ν ατ’. 

Ο Σάβον πάντα, σίτα έβραζεν και εσυνορθίαζεν τα ενέσεις, εθέλ’νεν να καλο-

παίρ’ το παιδίν και τεΐ ετραγώδ’νεν μουρδουλιχτά και ανάμεσα έλεεν: «Ε, τον γάι-

δαρον τον Πάμην… ερρώστεσεν και κείται σο κρεβάτ’. ’Κ’ ελέπ’ τα συνέλκα τ’ 

ντο παίζ’νε οξικές και φέρ’νε τ’ απάν’ αφκά τη μαχαλάν…» 
Μετ’ ατα αγκά εποίνεν την βελονέαν κι εδεβήνεν πλάν’. σον ντ’ επήεν ο Πά-

μης εκλώστεν σο καλόν μερέαν, άμα τα ενέσεις ’κ’ ετελέθαν ακόμαν. Ο Σάβον, 

βάιρουχ, πάντα μετ’ εκεινού την γαϊτάν: «Ο γάιδαρον ο Πάμης…». 

Έναν ημέραν ο Σάβον ’κ’ επεγέντον α’, είχ εν έναν σειρίν πελάδας σο κιφάλ’ν 

ατ’ κ’ έρθεν κ’ έφυεν και το στόμαν ατ’ κ’ ένοιξεν να λέει το τροπάριον ατ’. 

Ο Πάμης αλλέως επαλάεψεν τον θείον ατ’ και ατό το κιτίσ ’ ατ’ ξάι ’κ’ ερέχτεν 

α’. Επήρεν τα κλαίητα σο χέρ’. Έκ’σεν ατον η μάνα τ’ και αχπαραμέντσα έτρεξεν: 

«Πούλι μ’, ντ’ έπαθες και κλαίς; Ντο ζόρ’ έεις;» Και ο Πάμης ναρούνκα λέει; 
«Ναι, ’κ’ είμαι καλά και θ’ αποθάνω και εσείς πα τιδέν ’κι λέτε!» 
-ους, γιάβρι μ’, ατό πα ντο λόγος έν’ και λες α’; 
-Κι α, ο θείο μ’ ο Γιωρίκας έρθεν κι έφυεν στεναχωρεμένος και αδά ση φορήν κι 

είπε με «γάιδαρε!» 

- Για τ’ ατό κλαις; Ανάθεμά σε παλαλέ. Εχπάραξες με. 
Ατά είπεν τον Πάμην και χαμάν εταβρανεύτεν να πάει ευρήκ’ τον Σάβον. «Άφεντα, 

το θεός αν αγαπάς, μ’ ανασπάλτς να λες ακείν’ το παιδόπον «γάιδα ρε», σίτα ευτάς 

ατο τη βελονέαν. Αν ’κ’ έν’ την πελάν εμουν θα ευρήκομ’». 

Ε 
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Λεξιλόγιο 

χαβά= ελονοσία. ετσάλεψεν= άρπαξε, χτύπησε (ρ. τσ αλεύω). σαβκιλίν= πολυα-

γαπημένο. θέρμα= πυρετός. χρα= χρώμα, όψη. σαρουλούχ’= ίκτερος. εκου-

τουρνίασεν= κιτρίνισε (ρ. κουτουρνάζω).  σουλούχ’= κουράγιο, ανάσα. επού-

τσωσεν= σούφρωσε, μαράθηκε (ρ. πουτσώνω). άγρεν αχράδ’= αγριοάχλαδο, 

γκόρτσι. ετσ αλινεύτεν= πανικοβλήθηκε, (ρ. τσαλινεύκουμαι). ’α ζαντύν’= θα 

τρελαθεί (ρ. ζαντύνω). τα πίλ τιπίλ= άρον άρον. εκούιξεν= φώναξε (ρ. κουΐζω). 

γιατρέσα= ιατρικές πράξεις. επετσάρευεν= κατάφερνε (ρ. πετσ αρεύω). τσ ίνκις= 

επειδή. φέρσερας= εμπειρικός γιατρός. βελονέα= βελονιά, εδώ η ένεση. αρ’= 

κάποτε. εσύρνεν α’ σο πόστ’ν ατ’= το υπέμενε. εσυνορθίαζεν= ετοίμαζε, τακτο-

ποιούσε (ρ. συνορθά ζω). τεΐ= δήθεν, τάχα. βάιρουχ’= (εδώ) εξακολουθητικά. 

μουρδουλιχτά= μουρμουριστά. συνέλκα= συνομήλικα. επεγέντον= αφαιρέθηκε 

(ρ. απογίνουμαι). σειρίν= σωρό. επα λά εψεν= συνήθισε (ρ. πα λα εύω). κιτίσ ’= 

συμπεριφορά, κάμωμα. ναρούνκα= παραπονιάρικα. ερέχτεν= άρεσε (ρ. ερέχ-
κουμαι). κλαίητα= κλάματα. εταβρανεύτεν= βιάστηκε (ρ. ταβρανεύκουμαι). 
άφεντα= αφέντη (κουνιάδος ή γαμπρός του συζύγου). μ’ ανανασπάλτς= μη ξεχά-
σεις (ρ. ανασπάλλω) 
 

 

 

 

 

ΠΟΝΣΙΑKO ΑΝΕΚΔΟΣO 

Σου Δημήτρη Νικοπολιτίδη 

Καμίαν ’κ’ εδώκα τεν 
 

-Κάκο, είπεν ο Γιάγκον τη Ζουντούρ’, ντο κατσία είν’ ατά; Πολλά τιτσωμένον και 
πολλά λιβωμένον ελέπω σε. 
-Εκείνε η γαρή μ’, η Αγαθή. Λέν’ ατεν και Αγαθή. 
Ντο εποίκεν η Αγαθή; 
-Κάθαν θεού ημέραν παράδες ψαλαφά με. 
-Και ντο ευτάει ατα; 
-’Κι λέει με η αφορισμέντσα. 
-Κ’ εσύ πάντα δις ατεν; 
-Καμίαν ’κ’ εδώκα τεν. 
 
Λεξιλόγιο 
Κάκος= Κυριάκος. ντο κατσία= τι μούτρα. τιτσωμένος= κατσουφιασμένος (ρ. 
τιτσώνω). λιβωμένος= συννεφιασμένος, εδώ μεταφ. κατσουφιασμένος (ρ. λιβώ-

νω). ψαλαφά= ζητάει (ρ. ψαλαφώ). ντο ευτάει ατα= τι τα κάνει [ρ. ευτά(γ)ω]. 
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Ακροαστικά... Ακροβατικά – Αρθριτικά… Αθλητικά 

Σου Αναστάσιου Αμανατίδη1 

 
τις αρχές του 1971 είμαι στην Σέρπυλλο ανατολικού Κιλκίς, υπηρετώ-

ντας, ύστερα από αίτησή μου, στο εκεί αγροτικό ιατρείο, μέχρις ότου 

έρθει ο διορισμός μου στο νοσοκο-

μείο Κιλκίς για ειδικότητα στην Παθολογία. 

Αν θέλετε την χρονιά, υποθέστε ότι βρισκόμα-

στε στην μέση της δικτατορίας των συνταγμα-

ταρχών. Πριν σαράντα πέντε χρόνια και, τώρα 

που τα γράφω (2017)! ρεξη για δουλειά πολ-

λή! 

το μικρό, αλλά «ηρωικό» και συμπαθητικό 

νοσοκομείο Γουμένισσας, απέκτησα αρκετή 

εμπειρία κοντά στον καλό παλιό γιατρό Γ. α-

μαρά. Είχα άλλον αέρα στην αντιμετώπιση των ασθενών. Πέρασε εκείνη η ανα-

σφάλεια που νοιώθει απέναντι στην αρρώστια και τον ασθενή ο νέος γιατρός.  

Με συνάρπαζε η διαδικασία της διάγνωσης, η οποία απαιτεί να διαθέσει κανείς 

αρκετό χρόνο στη λήψη καλού ιστορικού. Με τον τρόπο αυτό ο ιατρός, εκτός που 

αποκομίζει χρησιμότατες πληροφορίες με εύστοχες ερωτήσεις, κερδίζει και την 

εμπιστοσύνη του ασθενούς.  

Ο ασθενής θέλει να εξοικειωθεί με τον γιατρό. Να του ανοίξει την καρδιά και 

να εμπιστευθεί το σώμα του. Να συμμετάσχει και ο ίδιος στη διαγνωστική προ-

σπάθεια του ιατρού. Οι άνθρωποι των χωριών της περιοχής μας, πέρασαν δύσκο-

λες εποχές, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, αφημένοι στην απόλυτη και κυρι-

αρχική συμπεριφορά του, συνήθως «ξένου» και μη ημετέρου, απρόσιτου και «αρι-

στοκράτη» γιατρού, που επί πλέον δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του. Σα πράγματα 

δυσκόλευαν πολύ περισσότερο με την ιατρική γλώσσα και ιατρική ορολογία. Πολ-

λά έχουν γραφεί για την αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας ιατρού και ασθενούς. 

Μερικά περιστατικά έγιναν σπαρταριστά ανέκδοτα.  

                                                           
1 Σάσος Αμανατίδης, γιατρός, πρ. δήμαρχος Κιλκίς. Ασχολήθηκε με τα κοινά και στα 
ενδιαφέροντά του, εκτός των άλλων, εντάσσονται η ιστορία και η λαογραφία του ποντιακού 
ελληνισμού καθώς και η ιστορία του τόπου του, του Κιλκίς. Ο φίλτατος Σάσος ανήκει στην 
κατηγορία εκείνη των γιατρών, οι οποίοι ξέρουν «γράμματα» και ενδιαφέρονται για την εν 
γένει καλλιέργειά των. Αυτών των γιατρών, τους οποίους παλαιότερα αποκαλούσαν ιατρο-
φιλόσοφους. υνταξιούχος σήμερα, γράφει τακτικά στον τοπικό τύπο του Κιλκίς, κάνοντας 
καθημερινά παρέα με έναν κατάδικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Νικοπολιτίδη. Να τους 
έχει η Παναγία ουμελά καλά και να μας προσφέρουν τους πνευματικούς των κόπους. 
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Απολάμβανα και διασκέδαζα, με την καλή έννοια, με τη λήψη του ιστορικού 

στη γλώσσα των χωρικών. Οι περισσότεροι ήταν γνωστοί, τουλάχιστον από τα 

επώνυμα, άλλοι εξ ακοής, και οι πιο πολλοί γνώριζαν την οικογένειά μου και για 

τη δική μου ιατρική παρουσία στην επαρχία Κιλκίς εδώ και τρία χρόνια. 

Μεγάλη υπόθεση για τον γιατρό, αλλά και για τον ασθενή, η επικοινωνία. Πο-

ντιακά ο ασθενής; Ποντιακά και ο γιατρός! Θρακιώτικα η άρρωστη; Ανάλογα και 

ο εξετάζων ιατρός. 

«Η ράχ α μ’, δατρέ, πολλά πονεί, εγέντον κάμποσα ημέρας! Εξέτασόν με μίαν και 

τέρε με καλά, πέει με ντο έχω και λάρωσόν με!...» 

Ο πόνος στην πλάτη, ήταν ο λόγος, που έφερε την εξηνταπεντάρα, πάνω κάτω, 

Πόντια για εξέταση στο ιατρείο, εκεί στο κέντρο του χωριού. 

Ο θώρακας, μπρος, πίσω, πάντα ήταν και είναι, για τον γιατρό μεν η βάση της 

παθολογίας, για τον ασθενή δε η βάση της γενικής υγείας. Φρόνια υπόφερε ο κο-

σμάκης, από «βρογχικά». Μάστιγα η αδενοπάθεια, η φθίση και η πλευρίτιδα, αδυ-

ναμικές καταστάσεις που τις πρόδιδαν τα «ακροαστικά» του γιατρού. Γι αυτό πάνω 

από όλα χαίρονταν με φανερή ικανοποίηση, όταν ο ιατρός εύρισκε τα πνευμόνια 

«καθαρά»!  

Οι δυστυχείς απέδιδαν δαιμονικές ιδιότητες στα «ακροαστικά», που διαπίστωνε 

ο γιατρός. Αλλοίμονο αν ζητούσε για επιβεβαίωση της διάγνωσης ακτινογραφία. 

Σην παραπομπή στις ακτίνες την ταύτιζαν με δεδομένη την αδενοπάθεια, την φθί-

ση και κάθε σοβαρή παθολογική κατάσταση και αλλοίμονο και του ιατρού, που 

βρήκε ακροαστικά και ήθελε ακτινογραφία για να στιγματίσει τον ασθενή! Ήταν 

και το οικονομικό, αλλά αυτό το έβαζαν σε δεύτερη μοίρα! Ο γιατρός θα έπρεπε 

να ήταν προσεκτικός και, ει δυνατόν, να έβγαζε τη διάγνωση χωρίς ακτινογραφία. 

Έβαλα τα ακουστικά, τότε εξετάζαμε κανονικά, όπως είπα, με την κλασσική 

σειρά: Ιστορικό, επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση. Σίποτε δεν διαπίστωσα αντι-

κειμενικά. Αντικειμενικά ευρήματα είναι αυτά που διαπιστώνει ο ιατρός.  

Ο πόνος στη ράχη, στις κλειδώσεις κατά τις κινήσεις, που οδήγησε την Πόντια 

της Σερπύλλου στο γιατρό, ήταν ένα ενοχλητικό οδυνηρό υποκειμενικό αίσθημα. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο, στους ηλικιωμένους αγρότες. υνήθως οφείλεται σε μυ-

οσκελετικούς και εκφυλιστικούς σπονδυλαρθριτικούς λόγους, που τις περισσότερες 

φορές επισπεύδονται ή ενισχύονται από τις κακουχίες της δύσκολης προηγούμενης 

ζωής του ανθρώπου και επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. 

«Δεν έχεις ακροαστικά», (δεν ξέρω αν τ’ άκουσε καλά), αποφάνθηκα με σιγου-

ριά και θριαμβευτικά! Και για να δώσω και μια εκλαϊκευμένη εξήγηση των πόνων 

της, ... «μάλλον θα οφείλονται σε είδος σαν τα ρευματικά, σπονδυλαρθριτικά, όπως 
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λένε οι Πόντιοι “ανεμικά”, ούτε και τίποτε άλλο σοβαρό βλέπω να έχεις, μην ανη-

συχείς, είναι απλά αρθριτικά, συμπλήρωσα».  

Πήρε θάρρος η πρόωρα γερασμένη γυναίκα και σε μια προσπάθεια επίδειξης 

ότι κατέχει την ελληνική, ακόμα και την γλώσσα των γιατρών, αποτόλμησε να επι-

βεβαιώσει την διάγνωση! 

«Ευτυχώς γιατρέ μ’, λελεύω το στόμα σ’, ευτυχώς ’κι έχω ...ακροβατικά! Μάλλον 

...αθλητικά θα είναι!» (Ευτυχώς γιατρέ μου, να σε χαρώ, δεν έχω ... ακροβατικά! 

Μάλλον, όπως είπες... αθλητικά θα είναι!). 

«ημασία έχει, που κατάλαβες, ότι δεν έχεις ακροαστικά», είπα μη ακουσμένος... 

Σο αναφέρω δημόσια σε επήκοον, μετά από σαράντα πέντε χρόνια! 

Αν και είχαν τις τεράστιες δυσκολίες της ζωής και της γλωσσικής επικοινωνίας, 

οι πρώτοι Πόντιοι προγονοί μας, δεν τους απέλειπε η περιπαικτική διάθεση σε 

κάθε αντίξοη περίπτωση. Σο έκαμναν για να αμβλύνουν τις όποιες αδυναμίες 

τους...  

Λέγεται ότι κάποια φορά, στο Κιλκίς, ένα γραΐδιο εξαντλημένο από δυσεντερί-

α, αποφάσισε να επισκεφθεί ιατρό, ο οποίος παρεμπιπτόντως έτρεφε και κομψό 

υπογένειο (μούσι). Λέγανε ότι ήτανε ο δατρόν «Αβυσσηνόν». 

«Μήπως πάσχετε από διαρροϊκό σύνδρομο;» Ρώτησε από απόσταση ο ιατρός... 

Δεν απαντά η γραία, γιατί δεν κατάλαβε την ερώτηση! 

-Μήπως κινείται το έντερο; Επαναλαμβάνει με κάποια δυσφορία ο ιατρός.  

Ούτε και τώρα κατάφερε να απαντήσει η δυστυχής γραία... Οπότε με εξαντλημένη 

υπομονή ο ιατρός: 

«Μήπως τζιλάς γραία;» 

«Σζιλώ δατρέ μ’, τζιλώ, τζιλώ τα γένεια σ’ να λελεύω, δατρέ!... 

Σο έλεγαν και γελούσαν με την ψυχή τους οι Πόντιοι, γιατί γι αυτούς το 

"χ...μο" της γενειάδας, ήταν βλασφημία για τον άνδρα, όποιος και αν ήταν αυτός. 

(Η γενειάδα, όπως και το μουστάκι στον άνδρα ήταν δείγμα ανδρισμού κι σεβα-

στά στους ανατολίτικους πολιτισμούς. Η βλαστήμια ή το μαγάρισμά τους θεωρού-

νταν ύβρις και ο άνδρας έπρεπε να παύσει να κυκλοφορεί με μαγαρισμένα γένια. 

Αργότερα αρκούνταν σε δραστικό λούσιμο με δύο καλούπια σαπούνι, τα οποία 

υποχρεώνονταν να πληρώσει ο βλάσφημος υβριστής...) 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 

Α. Γ. Κ. αββίδης, Ιστορία της αυτοκρατορίας των Μεγάλων 

Κομνηνών της Σραπεζούντας 1204–1461, Εκδόσεις Κυριακί-

δη, Αθήνα 32016. 

Γράφει η Μαρία Λεοντσίνη1 

 

Η Σρίτη έκδοση του βιβλίου του Α. Γ. Κ. αββίδη η Ιστορία της αυτοκρατορίας 

των Μεγάλων Κομνηνών της Σραπεζούντας 1204–1461 προσφέρει μια ολοκληρωμέ-

νη και πλήρως τεκμηριωμένη παρουσίαση σχετικά με την ίδρυση, την πολιτική 

συγκρότηση και τον διαρκή αγώνα επιβίωσης 

του κράτους της Σραπεζούντας. Σο βιβλίο 

αρθρώνεται σε τρία μέρη (σσ. 29-179) και 

τέσσερα παραρτήματα (σσ. 180-219) και ανα-

δεικνύει το ρόλο των ηγετών του κράτους της 

Σραπεζούντας στο πολιτικό, στρατιωτικό και 

διπλωματικό πεδίο, τη διεθνή τους επιρροή σε 

Ανατολή και Δύση και, παράλληλα, παρουσιά-

ζει τη συμβολή της ποντιακής διανόησης, τα 

μέλη της οποίας έδρασαν στο περιβάλλον των 

Μεγάλων Κομνηνών και μετείχαν στα πολιτι-

κά και πνευματικά πράγματα της εποχής. την 

Εισαγωγή σχολιάζεται το υπόβαθρο της βι-

βλιογραφίας και τα πορίσματά της σχετικά με 

τους παράγοντες της προσαρμογής και ανάπτυξης του κράτους της Σραπεζού-

ντας,2 ενώ αναδεικνύονται και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, πολιτικά, κοινωνικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά του Πόντου, στα εδάφη του οποίου συναντήθηκαν και 

συγκρούστηκαν οι λαοί της Ανατολής που μετακινούνταν προς τη Δύση και οι 

Γενουάτες και Βενετοί, που επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολή. 

Αποτιμώνται επίσης και σχολιάζονται έργα με θέμα την αυτοκρατορία της Σραπε-

ζούντας από τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα και τη Γεωργία.  

                                                           
1 Η Μαρία Λεοντσίνη είναι Ερευνήτρια του Σομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο 

Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
2 Παραπομπές και σχόλια γίνονται, ανάμεσα σε άλλα και στο πρόσφατα εκδεδομένο σε 

ελληνική μετάφραση έργο του P. S. Karpov, Ιστορία της αυτοκρατορίας της Σραπεζούντας, 

μτφρ. Ευγενία Κριτσέφσκαγια, Αγγελική Ευσταθίου, επιστ. επιμ. Μ. Γκρατσιάνσκι, τ. 

Κορδώσης, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2017. 
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Σο κράτος της Σραπεζούντας ήταν μια από τις αυτοκρατορίες που, είχε γίνει 

επίκεντρο διεκδικήσεων πριν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204 από 

την αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών (1081-1185). Η οργάνωση του κρά-

τους του Πόντου στηρίχθηκε σε βυζαντινά πρότυπα και ο τίτλος βασιλεύς και αυτο-

κράτωρ Ρωμαίων υιοθετήθηκε στο πρωτόκολλο της αυλής της Σραπεζούντας, μο-

λονότι αμφισβητήθηκε εξαρχής από τους Λασκαρίδες του Κράτους της Νίκαιας. 

Ο τίτλος, μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 

1261, επανήλθε στην βυζαντινή πρωτεύουσα ως αίτημα των Παλαιολόγων. Σο 

κράτος της Σραπεζούντας διατήρησε πολλά σύμβολα και στοιχεία από το βυζα-

ντινό πρωτόκολλο, αξιοποίησε τη διπλωματική εμπειρία του βυζαντινού κρατικού 

μηχανισμού και εξοικειώθηκε με γοργούς ρυθμούς με το ρευστό γεωπολιτικό 

πλαίσιο της περιοχής και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην Ανατολή. 

Σο πρώτο κεφάλαιο («Η ίδρυση και θεμελίωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του 

μικρασιατικού ελληνισμού το δέκατο τρίτο αιώνα (1204-1297)», σσ. 29-75) πα-

ρουσιάζει την εδραίωση της αυτοκρατορίας της Σραπεζούντας, τις αντιπαλότητες 

με την αυτοκρατορία της Νίκαιας για τα εδάφη της Παφλαγονίας (1204/7-1214) 

και αποσαφηνίζει τις διευθετήσεις που έγιναν με τους Παλαιολόγους, όταν αποκα-

ταστάθηκε η βυζαντινή κυριαρχία στην Κωνσταντινούπολη (1204-1297). Ένα μέ-

ρος αυτών των ρυθμίσεων σχετίζεται επίσης με τις εκκλησιαστικές σχέσεις μεταξύ 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας της Σραπεζούντας, ενώ, 

κατά την πρώτη αυτή περίοδο, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και εκ μέρους της Ρώμης, 

όπως μαρτυρεί η πρεσβεία Υραγκισκανών μοναχών και η ανταλλαγή επιστολών 

ανάμεσα στην Ρώμη και την Σραπεζούντα, επικοινωνία που θα συνεχιζόταν και 

στο μέλλον. Παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις των συνόρων, τις συγκρούσεις και την 

κατάληψη ορισμένων πόλεων, στα παράλια και στο εσωτερικό του Πόντου, από 

ελτζούκους, Σουρκομάνους και Οθωμανούς, η πλούσια αγροτική ενδοχώρα, τα 

μεταλλεία και οι κτήσεις των ηγεμόνων της Σραπεζούντας στην Σαυρική χερσόνη-

σο, στήριζαν αποτελεσματικά την επιβίωση του κράτους. Οι συμμαχίες ανάμεσα 

στις αυτοκρατορικές οικογένειες της Σραπεζούντας και  τους δυναστικούς οίκους 

της Γεωργίας, μέσω της σύναψης διπλωματικών γάμων, που εξασφάλιζαν τη στα-

θερότητα του ελέγχου των γειτονικών εδαφών στο ανατολικό τμήμα του κράτους 

αναλύονται στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από αρμενι-

κές και γεωργιανές πηγές και τα σχόλιά τους από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η 

σύνθετη διερεύνηση ανατολικών (περσικών, συριακών αραβικών, τουρκικών), αρ-

μενικών, σερβικών και γεωργιανών πηγών, παράλληλα με την τεκμηρίωση των από 

τα κείμενα Λατίνων και Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων, αποτελεί πολύτι-

μη συμβολή του βιβλίου. Επισημαίνεται ακόμη η ενδυνάμωση της ισχυρής τοπι-

κής αριστοκρατίας, η σημασία της οποίας θα αναδειχθεί αργότερα, όταν τα επα-
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ναστατικά κινήματά της θα ξεσπάσουν ανάμεσα στο 1332 και το 1356. Η ίδρυση 

από τον Μανουήλ Α΄ (1238-1263) της Αγίας οφίας της Σραπεζούντας, μνημείου 

με τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και ιδιαίτερη σημασία για την βυζαντινή αρχιτεκτονι-

κή, μαρτυρεί τις αισθητικές και πνευματικές αξίες της αυλής των Μεγάλων Κομνη-

νών, όπως και τα άλλα βυζαντινά μνημεία του Πόντου. 

Σο πρώτο μέρος ασχολείται επίσης με τη διαμόρφωση των νέων συνθηκών και 

τις επιπτώσεις που είχαν οι εισβολές και οι εγκαταστάσεις στην περιοχή του Πό-

ντου, και στην ευρύτερη περιφέρεια της Εγγύς Ανατολής, των ελτζούκων, των 

Σουρκομάνων και των Μογγόλων. Προβάλλεται στη συνέχεια, ο αντίκτυπος αυτής 

της δημογραφικής και στρατιωτικής εξάπλωσης στις ισορροπίες ανάμεσα στην 

Σραπεζούντα, τη Νίκαια, την Κωνσταντινούπολη, τους ηγεμόνες της Δύσης και 

την παπική έδρα στη Ρώμη. Οι ισορροπίες επηρεάστηκαν και από την επέκταση 

των εμπορικών δραστηριοτήτων των Βενετών και των Γενουατών στον Εύξεινο 

Πόντο, τους ανταγωνισμούς τους και τη χορήγηση  εμπορικών προνομίων από την 

πολιτεία της Σραπεζούντας. Αποσπάσματα από τις εκθέσεις, που γράφτηκαν από 

δυτικούς ταξιδιώτες, εμπόρους και διπλωμάτες, αλλά και τα χρονικά των λαών της 

Ανατολής, σχολιάζονται, φωτίζοντας από διαφορετικές πλευρές τις αντικρουόμενες 

οικονομικές και πολιτικές προσδοκίες και βλέψεις στον Πόντο. 

Σο δεύτερο μέρος έχει τίτλο: «Ο δέκατος τέταρτος αιώνας: η αγωνιώδης επι-

βίωση και η προσωρινή παρακμή (1297-1390)» (σσ. 77-134). πως προαναγγέλ-

λει ο τίτλος, η ασταθής πολιτική κατάσταση στα τέλη του δέκατου τρίτου αιώνα 

επρόκειτο να ξεδιπλωθεί με την εκδήλωση ανταγωνισμών, που στόχευαν στο θρό-

νο της Σραπεζούντας, ανάμεσα στην αυλική μερίδα προσκείμενη στην παράδοση 

της Κωνσταντινούπολης και στην τοπική αριστοκρατία του Πόντου. Παρά τις 

πιέσεις που ασκούνταν από τις διαδοχικές επιδρομές των Σουρκομάνων, οι οποίοι 

είχαν σχηματίσει μικρές αυτοτελείς επικράτειες στον Πόντο και στην ευρύτερη 

περιοχή του, ο Αλέξιος Β΄ (1297-1330) αντιμετώπισε από κοινού με τον Σουρκο-

μάνο εμίρη της ινώπης, την επέκταση των Γενουατών, που τελικά δεν απέτρεψε, 

παρόλο που είχε επιχειρήσει να τους περιορίσει και με σύναψη συμφωνίας με τους 

Βενετούς. ημείο τομής της διπλωματικής πολιτικής των Μεγαλοκομνηνών ήταν η 

σύναψη επιγαμιών μεταξύ Σραπεζουντίων και Σουρκομάνων. Γάμοι οργανώθηκαν 

μεταξύ των μελών της οικογένειας του Αλεξίου Γ΄ (1349-1390) με Σουρκομάνους 

εμίρηδες. Οι σχετικές μαρτυρίες, που παρέχονται από το Φρονικό του Μιχαήλ 

Πανάρετου, συμπληρώνονται από τα στοιχεία των μουσουλμανικών πηγών και του 

Σουρκομανικού έπους. Επαφές καλλιεργήθηκαν και με τον ηγεμόνα της Ιβηρίας 

(Γεωργίας)  Βαγράτ Ε΄, καθώς ο γιος του Αλεξίου Γ΄ (1349-1390), Μανουήλ Γ΄ 

(1390-1417) νυμφεύθηκε την γεωργιανή πριγκίπισσα Gulkhan-Koulkahad, που 

μετονομάστηκε Ευδοκία (1377). Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, οι επιδρομές 
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Σουρκομάνων κατά την τέταρτη δεκαετία του δέκατου τέταρτου αιώνα, επαναλήφ-

θηκαν το 1372/3 και αντιμετωπίστηκαν με αντεπίθεση από τον Αλέξιο Γ΄ 

(1379/80). το βιβλίο διπλωματικές πρωτοβουλίες και στρατιωτικές επιχειρήσεις 

φωτίζονται πολύπλευρα. πως όμως, τονίζεται, το πλαίσιο συνεννοήσεων δεν ήταν 

αρκετό για τη διατήρηση των ισορροπιών με την εμφάνιση των Μογγόλων του 

Σαμερλάνου, που άλλαξε πολλά δεδομένα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή και 

που, ήδη, στα τέλη του 14 αιώνα, είχε πλησιάσει στον Πόντο υποτάσσοντας μια 

από τις Σουρκομανικές ηγεμονίες. το αυτοκρατορικό έργο του Αλεξίου Γ΄ και 

του διαδόχου του Μανουήλ περιλαμβάνεται και η ενίσχυση με προνόμια μονών 

του Πόντου, ενώ ο πρώτος ανέπτυξε περαιτέρω τη διεθνή επιρροή του κράτους 

της Σραπεζούντας με την ίδρυση της Μονής Διονυσίου στο Άγιο ρος. 

Σο τρίτο μέρος με τίτλο: «Επτά δεκαετίες αγωνίας και διπλωματικές ανακο-

λουθίας το δέκατο πέμπτο αιώνα. Η τελευταία περίοδος των Μεγάλων Κομνηνών 

και η πτώση (1390-1461)» (σσ. 135-179), ερευνά την κατάσταση που προκάλεσε η 

προώθηση του σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄ (1389-1402) στη βορειοανατολική ακτή 

της Μικράς Ασίας, η οποία οδήγησε στην κατάληψη του τουρκομανικού εμιράτου 

της Αμισού και την εισβολή του Σαμερλάνου στη Γεωργία. Ο Μανουήλ Γ΄ αντα-

ποκρίθηκε σε αυτές τις νέες προκλήσεις με μια συμφωνία που προέβλεπε πληρω-

μές φόρου στον Σαμερλάνο (1392). Οι διπλωματικές σχέσεις που αναφέρονται 

λεπτομερώς στο βιβλίο παρέμειναν το βασικό μέσο διατήρησης της κρίσιμης πε-

ριφερειακής σταθερότητας, αλλά δεν ήταν πλέον αποτελεσματικές, ώστε να αντι-

μετωπιστούν οι στρατιωτικές πιέσεις που ασκούσαν ταυτόχρονα η επέκταση του 

Βαγιαζήτ Α΄ και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Σαμερλάνου στη Μικρά Ασία. 

Ο Αλέξιος Δ΄ (1414-1429) ακολούθησε την πολιτική των επιγαμιών με τους 

Παλαιολόγους, τους ηγεμόνες της ερβίας και τους Σουρκομάνους εμίρηδες. Δύο 

από τους γιους του πήραν συζύγους από το βασιλικό οίκο της Γεωργίας και τον 

αρχοντικό γενουατικό οίκο των Γατελούζων (Gattilusiο), ενώ ο μέλλων Δαβίδ Α΄ 

(1458/60-1461) νυμφεύθηκε με πριγκίπισσα της Γοτθίας (Κριμαία). Ο Αλέξιος Δ' 

εκθρονίστηκε από τον μεγαλύτερο γιο του Ιωάννη Δ' (1429-1458 / 60), ο οποίος 

ανέλαβε στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντιμετώπισε επιτυχώς τις επιθέσεις των 

Σουρκομάνων εμίρηδων Erdebil (1429/30-1431/2) και Khidr beğ, που συνέπεσε 

με επιδρομή του σουλτάνου Σζουνέυτ. Ακολούθως, οθωμανικός στόλος του Μου-

ράτ Β' (1421-1451) λεηλάτησε τις ακτές της Σραπεζούντας. Σο ασφυκτικό πλαίσιο 

που δημιούργησαν οι διαδοχικές αυτές πιέσεις, η οργάνωση μετώπου κατά των 

Οθωμανών στη Μικρά Ασία και η αναζήτηση ερεισμάτων στη Δυτική Ευρώπη, 

που τελικά δεν ανέκοψαν τη στρατιωτική επικράτηση των Οθωμανών και την πα-

ράδοση της Σραπεζούντας το 1461, παρουσιάζονται ανάγλυφα στο βιβλίο με την 

αξιοποίηση των άμεσων πηγών και την αξιολογική παράθεση των σύγχρονων πο-
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ρισμάτων της βιβλιογραφίας. Αυτές οι κινήσεις του συνασπισμού αποδείχθηκαν 

αναποτελεσματικές, όπως και η βοήθεια που ο Δαυίδ Α΄ (1458/ 60-1461) ζήτησε 

από τη Δυτική Ευρώπη, απευθυνόμενος στον Υίλιππο Γ΄, Δούκα της Βουργουνδί-

ας, και στον Πάπα Πίο Β΄ (στη ύνοδο της Υλωρεντίας, Mantua) και αναζητώ-

ντας την ίδια στιγμή, τη στρατιωτική υποστήριξη του εμίρη της ινώπης. Η δι-

πλωματική αποστολή στην Σραπεζούντα του φραγκισκανού μοναχού, Ludovico 

da Bologna, αποδείχθηκε εξίσου αναποτελεσματική. Φερσαίες οθωμανικές δυνά-

μεις, που ανασυντάχθηκαν στην Προύσα, και μια ναυτική μοίρα που κατέπλευσε 

στη ινώπη οδήγησαν στην παράδοση της Σραπεζούντας στον ουλτάνο Μεχμέτ 

Β΄ το 1461. ημαντικό υλικό καταγεγραμμένο από τις οθωμανικές πηγές, όσον 

αφορά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και την τελική ανάληψη του ελέγχου της 

Σραπεζούντας από τους Οθωμανούς, σχολιάζεται στο τελευταίο μέρος του βιβλί-

ου. Ιδιαίτερη συμβολή του βιβλίου είναι η διαλεύκανση συγχύσεων σχετικά με την 

προσωπογραφία του Πόντου μέσω της ενδελεχούς μελέτης πηγών και βιβλιογρα-

φίας. 

υστηματικά καταγράφονται στα παραρτήματα προσωπογραφικά θέματα (Α: 

Πίνακας ηγεμόνων σσ. 181-182, Β: Οι λόγιοι και οι επιστήμονες στην αυτοκρατο-

ρία της Σραπεζούντας σσ. 183-207, Γ: Η ποντιακή οικογένεια των Σζανιχιτών σσ. 

208-212, Δ: Η τραπεζουντιακή διπλωματία των συνοικεσίων 14ος-15ος αι., σσ. 

213-219). Σο βιβλίο απευθύνεται, όχι μόνο στους ειδικούς αλλά και στο ευρύ κοι-

νό, κάνοντας οικείες και προσιτές πληροφορίες φιλολογικών πηγών και αυτοκρα-

τορικών αποφάσεων, νοταριακών πράξεων και άλλων αρχειακών εγγράφων. Ολο-

κληρώνεται με τον κατάλογο της βιβλιογραφίας και ευρετήριο κυρίων ονομάτων 

και τόπων. Ο τόμος συμπληρώνεται με το βοηθητικό παράρτημα (σσ. 305-365) 

με ένα σύνολο ανατυπωμένων αποσπασμάτων από τις πηγές του Βυζαντινού Πό-

ντου: τη διήγηση του Μιχαήλ Παναρέτου για τους Μεγάλους Κομνηνούς, τα 

Θαύματα του αγίου Ευγενίου του Ιωσήφ Λαζαρόπουλου και δυο χρυσόβουλλα 

του Αλεξίου Γ΄ (1338-1390) από το βιβλίο του J. P. Fallmerayer, Geschichte des 

Kaisertums Trapezunt (Munich 1829, Hildesheim 1964, ανατύπωση New York 

1980). Η καλά δομημένη αφήγηση του βιβλίου συμπληρώνεται επιπλέον με πίνα-

κες των νομισμάτων της Σραπεζούντας (σσ. 367-378), και μια σειρά εικόνων από 

χειρόγραφα, χάρτες και χαρακτικά έργα (σσ. 379-410). ε αναδιπλούμενο χάρτη 

στο τέλος του βιβλίου, ιδιαίτερο βοήθημα για τους μελετητές, της ιστορικής γεω-

γραφίας, σημειώνονται οι οχυρωμένες πόλεις, τα κάστρα, οι οικισμοί, τα χωριά, οι 

ναοί, τα μοναστήρια, τα ορυχεία, τα λιμάνια, τα ορεινά περάσματα και οι δρόμοι, 

αποτυπώνοντας τα οικιστικά, αναπτυξιακά και πολιτιστικά τοπόσημα του βυζαντι-

νού Πόντου, αδιάψευστα στοιχεία των πολυδιάστατων επιτευγμάτων της αυτοκρα-

τορίας της Σραπεζούντας. 
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Φρύσανθος, ένας θρύλος περνάει στο σήμερα 
Σου Γιάννη Γκόσιου 

Εκδόσεις Κυριακίδη 

 

ιάννη Γκόσιου, «Φρύσανθος, ένας θρύλος περνάει στο σήμερα», εκδόσεις 

Κυριακίδη. Ο ύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης παρέλαβε και διαθέτει 

δωρεάν την εργασία του εκπαιδευτικού μουσικής, Γιάννη Γκόσιου, «Φρύ-

σανθος, ένας θρύλος περνάει στο σήμερα». Σο έργο προστίθεται στην ανεπαρκή 

ακόμη βιβλιογραφία, που οφείλει να μελετήσει τη σημειολογία του σημαντικότε-

ρου ερμηνευτή της μελωδίας 

των Ποντίων. Ο Γκόσιος έκανε 

κάτι κοπιαστικό αλλά δραματι-

κά απαραίτητο, αφού κατέγρα-

ψε 300 και πλέον δισκογραφη-

μένα τραγούδια που ερμήνευσε 

κατά καιρούς ο Φρύσανθος 

Θεοδωρίδης, αποδίδοντας τό-

σο τη νεοελληνική τους μετά-

φραση, όσο και την απλή ευ-

ρωπαϊκή παρασημαντική της 

μελωδίας αυτών. Απέφυγε τις 

λογοτεχνικές ερμηνείες και 

αρκέστηκε σε σύντομο οριζό-

ντιο σχολιασμό του ύφους τους, 

μιμούμενος τον αξεπέραστο 

Δάσκαλο και Λαογράφο μας, 

τάθη Ευσταθιάδη, στην εμ-

βληματική έκδοση «Σα τρα-

γούδια του ποντιακού λαού». 

Σο βιβλίο αφορά τόσο τους 

λάτρεις του Φρύσανθου όσο και τους νεαρούς μουσικούς, οι οποίοι θα βρουν έναν 

πλοηγό μουσικής, συντακτικής και γραμματικής διερμηνείας του συνόλου της δι-

σκογραφικής παρουσίας του Φρύσανθου. 

Ο Γκόσιος, ερμηνευτής ο ίδιος, άρα βιοποριζόμενος και από τη μουσική σκη-

νή του κοινού των Ποντίων, έπραξε κάτι έντιμο και αυτονόητο, επιστρέφοντας 

ανταποδοτικά στην αγορά μέρισμα του μεροκάματου που κέρδισε στα «πατάρια» 

και στις αυλές των καλοκαιρινών πανηγυριών. Ο Γκόσιος παρέδωσε θαρρετά στην 

ιστορία τους κόπους της έρευνας του, δείχνοντας δρόμους δημιουργίας και παρα-

Γ 
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δειγματισμού σε κάθε μουσουργό που αυτάρεσκα αρκείται στον κενόδοξο ρόλο 

του πρωταγωνιστή σε αφίσες και facebook. O Γκόσιος, ένα σεμνό παιδί της τέ-

ταρτης προσφυγικής γενιάς, αποδελτιώνοντας το μουσικό έργο του σπουδαιότερου 

τραγωδού των Ποντίων, του Γαρσλή Φρύσανθου Θεοδωρίδη, δε γυρεύει την ανα-

γνώριση των πολλών της βοής, παρά την προσοχή των λίγων, των ιδιότροπων της 

σιωπής. Εμείς θα επιμείνουμε σε παλαιότερο σημείωμά μας πως... «ο ήρωάς του, 

Φρύσανθος Θεοδωρίδης, ένας μοναδιαίος (και όχι μοναδικός - η λέξη χρεοκόπη-

σε), αριθμός στα καρτεσιανά γινόμενα του αυταπατώμενου μικρόκοσμού μας, ευ-

φυής και μοιραίος, είχε τη ζωή που διάλεξαν οι δαίμονές του γι αυτόν και τον α-

ντιηρωικό θάνατο που δοξάζει τους σπουδαίους ρεμπετόμαγκες χαρακτήρες στα 

έργα του Ηλία Πετρόπουλου. χι, δε τον θρηνήσαμε όπως έπρεπε, θέλει μπόγια 

ο θρήνος και δεν τα `χουμε, θέλει καντάρια απείραχτα-αυτά του κατεχάρη, ένας 

κακόγουστος καραγκιόζ μπερτές είναι η βιόσφαιρά μας, όπου ματαιόδοξοι παρα-

γοντιζόμενοι και ψώνια διασκεδαστές, λεηλατούν τις αυτιστικές δομές της. Μας 

έπεφτε πολύς ο Φρύσανθος εν ζωή, έστωσαν αποδείξεις, η τραγελαφική αμηχανία 

της πανίδας μας εκείνο το απόγευμα του Μάρτη που έφυγε και οι σλάπστικ ερμη-

νείες της. Ρωτήστε μας, θα χαρούμε να σας μυσταγωγήσουμε... Είμασταν πλούσιοι 

και δεν το ξέραμε... ο Γιωργούλης, ο Γώγος, ο Κωστίκας, ο Γιάννης, ο Φρήστος 

και ο Φρύσανθος, οι δικοί μας Blues Βrothers, οι δικοί μας Umm Kalthum... Κι 

αν έπρεπε να συστήσουμε την ορφάνια μας στους μέλλοντες, τότε ας κοπιάσουν οι 

γραμματικοί, μαζί να ξεσκονίσουμε πικάπ και 45άρια, σαν ξόρκια τότενες που 

δένανε τ’ ατσάλι σε φάμπρικες και μετένια, σαν προσευχές αλύτρωτες για σπαραγ-

μούς και μίση... 

Ας μετρήσουμε λοιπόν τον Γκόσιο στους νέους Illuminati της μουσικής μας κι 

αν ακόμη δεν τ’ αξίζει... να τον αναγκάσουμε. 

Ο ύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργη, διαθέτει και αποστέλλει δωρεάν το βιβλίο 

του Γιάννη Γκόσιου, «Φρύσανθος, ένας θρύλος περνάει στο σήμερα» (θα τηρηθεί 

προτεραιότητα). Θα προτιμούσαμε το αίτημα αποστολής, να μας το απευθύνει 

κάποιος νέος μουσικός ή βετεράνος εραστής της εποχής του Φρύσανθου. Θα 

προτιμούσαμε το αίτημα να περιλαμβάνει μία λέξη, (ένα γράμμα έστω), πειθούς κ’ 

ελπίδας πως το βιβλίο θα γίνει γνώση και κατάπλασμα νόστου. 

Μέσαγμαν Μαρτί’, για το ύλλογο Ποντίων ΝυρεμβέργηςCardinal Bessario  

Δημήτρης Λαμπρόπουλος 
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ΑΝΑΣΟΡΨ 

 

 
Η βεβαίωση από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ότι ο Αντώ-

νιος Φ. Παπαδόπουλος σύμφωνα με την έκθεση των απολυτηρίων εξετάσε-

ων του Υροντιστηρίου Σραπεζούντος φέρεται ως απολυθείς κατά το χο-

λικό έτος 1908 με βαθμό «Λίαν Καλώς». Ση βεβαίωση, μάλιστα, υπογράφει 

ο μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς, ο οποίος εργαζόταν ως Γενικός 

Γραμματέας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Αντώνιος 

Φαρ. Παπαδόπουλος υπήρξε έμμισθος γραμματέας του μητροπολίτη Σρα-

πεζούντος Φρύσανθου, ιδρυτής της κοινότητος Φορτοκοπίου Καβάλας και 

δάσκαλος. Πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2016, κυκλοφόρησε το αυτοβιο-

γραφικό του βιβλίο με τίτλο «Αντώνιος π΄ Φαρ. Παπαδόπουλος, Διδάσκα-

λος του Πόντου 1883 -1977». 

τάθης Σαξίδης 




