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ΑΚΟΥΣΟΝ
ΑΚΟΥΣΟΝ     

Απρίλιος 2022, Επετειακό Τεύχος   Μουσικό Σχολείο Τρίπολης 

Επετειακό τεύχος: 

Ποντιακός Ελληνισμός, χθες και σήμερα 

 Πόντος και 1821 Σύγχρονοι σημαντικοί 

Έλληνες  

ποντιακής καταγωγής 

Ποντιακές ζυγιές  

Παναγία Σουμελά 

Καβάφης: «Πάρθεν» Αναμνήσεις -

Συνεντεύξεις   

Τρίπολη του Πόντου 
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 Συντακτική Ομάδα 
Κωνσταντίνα Βέργου,  

Νεφέλη Καπόγιαννη, 

Ηλέκτρα Λαζεκίδη, 

Κωνσταντίνα Λίτσα,  

Λένα Μεταξά, 

Σοφία Παναγάκη, 

Αταλάντη Πανταζή, 

Καλλίστη Πανταζή, 

Άννα Μαρία Παντούκι,  

Δανάη Παπαδολιά,  

Ειρήνη Παπαθανασοπούλου,  

Βασιλική Παπαϊωάννου,  

Χρυσούλα Παπαντώνη,  

Αριστέα Σαλάι 

Βασίλειος Σμυρνιώτης,  

Βασιλική Σταματοπούλου, 

Δώρα Τουρλούκη,   

Κωνσταντίνα Χριστοπούλου 

Υπεύθυνες Έκδοσης 
 

Βασιλική Αλεξοπούλου 

Φιλόλογος 

 

Γεωργία Μπρούσαλη 

Αγγλικής Φιλολογίας 

 

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι ένα από τα πιο οδυνηρά κεφάλαια της 

ιστορίας μας και αγγίζει κάθε ευαίσθητη ψυχή,  πολύ περισσότερο των ανθρώπων που 

στις φλέβες τους ρέει αίμα ποντιακό.  Από αυτή τη συγγένεια γεννήθηκε αυτό το τεύχος 

της εφημερίδας που αφιερώνεται στον Ελληνισμό του Πόντου  του χθες και του σήμερα. 

Στο πρόσωπο του Έλληνα του Πόντου βρίσκεται ένα κομμάτι από το πρόσωπό μας, τον 

Πόντο τον περιέχει κάθε Έλληνας. Τα μικρά και γοργά βήματα των ποντιακών χορών και 

το δοξάρι της ποντιακής λύρας δε δονούν μόνο το έδαφος και τις χορδές, αλλά και τις 

καρδιές των Ελλήνων όπου γης. Οι μνήμες ζωντανεύουν και γίνονται φως που βοηθάει 

τα μάτια μας να διακρίνουν πιο καθαρά… 

 

 Τα θεμέλιά μου στα βουνά 
και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους 

 
και πάνω τους η μνήμη καίει 

άκαυτη βάτος. 
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 Τα χνάρια μιας οικογένειας Ποντίων στο 

δύσβατο μονοπάτι της προσφυγιάς  

 

Όλα ξεκίνησαν το 1918. Ο πατέρας μου, 

Στέφανος, έμενε μαζί με τη μητέρα του και τις 

δύο αδερφές του στην Κερασούντα. Όταν οι 
Τούρκοι τους έδιωξαν, εκείνοι πήγαν στην 

Τραπεζούντα. Εκεί στο λιμάνι, η μάνα του 

πατέρα μου βοηθούσε έναν ανάπηρο να ανέβει 

σ’ ένα καράβι, όταν ο καπετάνιος του αποφάσισε 

να φύγει. Τότε, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν 

17 χρονών, έχασε τη μάνα του και δεν την 

ξαναείδε ποτέ. Τη θυμάται χαρακτηριστικά, μου 

έχει πει, να τραβάει τα μαλλιά της καθώς 

απομακρυνόταν. Χρόνια αργότερα μάθαμε ότι 

αυτό το καράβι είχε καταλήξει στην Οδησσό 

της Ρωσίας, απ’ όπου η γιαγιά μου πήρε άλλο 

καράβι και κατέληξε στη Δραπετσώνα όπου 

πέθανε μόνη της χωρίς να προλάβω να τη 
γνωρίσω. 

Ο πατέρας μου με τις δύο αδερφές του μπήκε σε 

άλλο καράβι αφήνοντας πίσω του έναν 

πολιτισμό τριών χιλιετιών, προγονικά εδάφη, 

εκκλησίες, τάφους και σχολεία, με μοναδικές 

αποσκευές τις μνήμες και τον πόνο της καρδιάς. 

Το καράβι, τελικά, έφτασε στη Γεωργία. Εκεί 
ρίζωσε η οικογένεια μου. Ο πατέρας μου 

παντρεύτηκε τη μητέρα μου, τη Μαρία, που 

ήταν και αυτή Πόντια. Η μάνα μου ήταν πολύ 

καλή γυναίκα. Μαζί με εμένα και τις δύο 

αδερφές μου μεγάλωσε και άλλα δύο παιδιά: 

ένα της αδερφής της και ένα ζητιανόπουλο.  

Όλα κυλούσαν ομαλά, είχαμε βρει τους ρυθμούς 

της ζωής μας, όταν ο Στάλιν το 1949 εξόρισε 

όσους δεν είχαν ρώσικη υπηκοότητα.  

Η μητέρα μου το είχε μάθει πιο νωρίς από μία 

φίλη της και έτσι φρόντισε, αφού έσφαξε την 

αγελάδα μας, να φτιάξει καβουρμά και έβρασε 
περίπου πενήντα αυγά για το ταξίδι.  

 

Ήμουν μόλις οκτώ χρονών όταν φύγαμε από 

την Γεωργία. Δεκατρείς ολόκληρες μέρες σε 

βαγόνια τρένου με εμπορεύματα και ζώα. 

Παρόλα αυτά, εμείς γλεντούσαμε γιατί θα 

πηγαίναμε στην πατρίδα. Τότε ήταν που 
γνώρισα τον άντρα μου, τον Νίκο. Πώς να 

φανταστώ εγώ τότε, μικρό παιδάκι, ότι αυτός 

θα ήταν ο σύζυγός μου.  

Κατευθυνόμασταν προς την πατρίδα. Όμως 

όταν φτάσαμε στο σημείο που θα στρίβαμε για 

την Ελλάδα, δεν στρίψαμε. Συνεχίσαμε 
Ανατολικά. Το κλίμα στο τρένο έγινε βαρύ. 

Απογοήτευση, γκρεμίστηκαν τα όνειρα και οι 

ελπίδες. Φτάσαμε στο Καζακστάν όπου 

βιώσαμε πολλές κακουχίες. Ύστερα από λίγο 

καιρό έγινε μία γεώτρηση, βρήκαμε νερό και 

ξαναχτίσαμε τη ζωή μας στα χαλάσματα. Στο 

μεταξύ, όμως, έχασα τη μητέρα μου η οποία 

δεν άντεξε τις κακουχίες. Όλοι δουλεύαμε 

σκληρά στις βαμβακοκαλλιέργειες, 

πενήντακιλά ο καθένας κουβαλούσαμε: παιδιά 
και μεγάλοι, γυναίκες και άντρες. Σε ένα 

δωμάτιο έμεναν τέσσερις οικογένειες. 

Αρχίσαμε έναν αγώνα επιβίωσης, 

προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουμε 

τον ποντιακό πολιτισμό, την μουσική, τη 

γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. 

Μέχρι το 1953, όταν πέθανε ο Στάλιν και μας 

δόθηκαν ορισμένες ελευθερίες μετακίνησης, 

βρισκόμασταν υπό περιορισμό, δηλαδή από το 

σπίτι πηγαίναμε στη δουλειά και από τη 

δουλειά στο σπίτι. Στο μεταξύ, η Σοβιετική 

Ένωση έκανε ανά διαστήματα συμφωνίες με 

την Ελλάδα για να γυρίσουμε εκεί: μία το 

1939, μία το 1957 και μία το 1964-1965.  

Έτσι, το 1965, 26 χρονών εγώ, παντρεμένη 

με τον Νίκο και με προίκα μου το κουράγιο, 

τη δύναμη και την ελπίδα, με τρία παιδιά, τον 

Κώστα, τον Παύλο και τον Γιάννη, έγκυος στο 

τέταρτο, τον Στέφανο, επέστρεψα επιτέλους 

στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρω ότι όσο 

έμενα στη Γεωργία και στο Καζακστάν, κάθε 

τόσο πήγαινα στη Μόσχα και πλήρωνα για να 
έχω την ελληνική βίζα. Τελικά, τα κατάφερα, 

επέστρεψα στην πατρίδα και παρά την 

έλλειψη οργάνωσης, ήμουν πολύ αισιόδοξη 

και χαρούμενη. Πάλευα να ξαναχτίσω τη ζωή 

μου. Αρχικά, μέναμε στον Πειραιά στο σπίτι 

των κουμπάρων μου. Άσχημες συνθήκες… Για 

μήνες ολόκληρους τα παιδιά μου μαζί με τα 

δικά τους κοιμόντουσαν στρωματσάδα σε ένα 

δωμάτιο. Εγώ με τον Νίκο κοιμόμασταν κάτω 
από το ψηλό σιδερένιο κρεβάτι τους και πάνω 

αυτοί. 
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 Ύστερα, πήγαμε στο Νέο Φάληρο. Εκεί δεν 

βρίσκαμε πουθενά σπίτι επειδή είχαμε παιδιά. Ο 

Νίκος μου απελπίστηκε. Τόσο απελπισμένος 

ήταν και θυμάμαι, σαν να γινόταν τώρα, τότε 

που απείλησε την αστυνομία ότι θα 
αυτοκτονήσει. Κάπως έτσι βρήκαμε μία παλιά 

βρόμικη φυλακή σε άθλια κατάσταση. Δεν 

είχαμε άλλη επιλογή, βρισκόμασταν σε ανάγκη 

και γι’ αυτό τη νοικιάσαμε, τη βάψαμε και 

μείναμε εκεί. Πάνω από εμάς έμενε μια γιαγιά, 

η οποία ήταν πολύ φιλική. Όμως όποτε έπλενε, 

τα νερά έσταζαν στο δικό μας σπίτι μέσα στα 

μάτια του βρέφους μου που ήταν μέσα στο 

κουνάκι του. Δίναμε μία ακόμα μάχη επιβίωσης: 

όλοι δουλεύαμε: ακόμη και τα παιδιά. 7 χρονών 
ο Στέφανος στο Καραϊσκάκη μοίραζε φελιζόλ 

για να κάθονται οι φίλαθλοι. Είχαμε τότε 

κυνηγητά με την αστυνομία. Ο Κώστας δούλευε 

λούστρος. Όλα μου τα παιδιά κουβαλούσαν 

φιάλες πετρογκάζ σε σπίτια για να βγάλουν 

μεροκάματο. Εν τέλει έβγαζαν περισσότερα 

χρήματα από όσα βγάζαμε εμείς οι μεγάλοι.  

Στο σχολείο υπέστησαν τον ρατσισμό. Οι 

δάσκαλοι δεν τους ήθελαν γιατί τους 

θεωρούσαν «παλιο-κομμουνιστές», οι 

συμμαθητές τους τούς κορόιδευαν γιατί δεν 

ήξεραν τα ελληνικά. Όμως, υπήρξαν και καλοί 

άνθρωποι που τους βοήθησαν. Με προσπάθεια 

και σκληρή δουλειά μορφώθηκαν. Ο Κώστας 

είχε την ικανότητα να γίνει πιλότος αλλά οι 
δάσκαλοι δεν του έβαζαν βαθμούς γιατί ήταν 

«Ρωσάκι». Τελικά, όμως, έγινε ο καλύτερος 

μηχανικός στα καράβια. Ο Παύλος ήταν και 

ακόμα είναι επιχειρηματικό δαιμόνιο, έγινε 

πρόεδρος σε Σύλλογο Ποντίων, παρέδιδε 

μαθήματα λύρας, διοργάνωνε μαζί με τον 

Στέφανο εκδρομές στον Πόντο, στην Παναγία 

τη Σουμελά. Ο Γιάννης έγινε λογιστής και ο 

Στέφανος δουλεύει σε εταιρεία. Όλοι έκαναν 
οικογένειες, ανθρώπους άξιους και όμορφους. 

Τώρα είμαι ευτυχισμένη. Ήμουν πρόσφυγας 

από την κούνια μου. Μάζεψα τα κομμάτια της 

καρδιάς μου πάρα πολλές φορές. 

Ταλαιπωρήθηκα όσο δεν βάζει ο ανθρώπινος 

νους. Όμως τα κατάφερα. Έχτισα ένα ολόκληρο 

σπίτι με θεμέλια την αισιοδοξία και την ελπίδα.  

 

 

Στη γιαγιά Δέσποινα της οποίας η ζωή 

γκρεμίστηκε από τα θεμέλια πολλές φορές αλλά 

αυτή είχε το κουράγιο και τη δύναμη να την 

ξαναχτίσει από την αρχή. 

 

Ειρήνη   Παπαθανασοπούλου 

 Συνέντευξη από έναν  

Πόντιο τρίτης γενιάς 

Στη Σοφία Παναγάκη 

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από 
την γενοκτονία των Ποντίων αποφασίσαμε να 

έρθουμε σε επαφή με έναν Πόντιο τρίτης 

γενιάς ο οποίος πρόθυμα μοιράστηκε μαζί μας  

τις αναμνήσεις των προγόνων του για πριν από 

τον διωγμό τους, τον ξεριζωμό από την 

πατρίδα τους και την μετέπειτα εγκατάσταση 

τους στην Ελλάδα  

-Αρχικά ποιος ήταν ο τόπος και η περιοχή που 
έμεναν  οι δικοί σας στον Πόντο;  
 
-Ο παππούς μου ήταν από την Σάντα στον 
Πόντο και η γιαγιά μου ήταν από μια περιοχή 

στην Κερασούντα. Η οικογένεια της γιαγιάς μου 

είχαν χρήματα, αφού οι γονείς ασχολιόντουσαν 

νομίζω με το εμπόριο, ενώ του παππού μου 

ήταν αγροτική οικογένεια, αλλά και πάλι δεν 

ήταν δύσκολη η ζωή τους γενικώς, γιατί ήταν 

πλούσια περιοχή ο Πόντος. Όλες οι Ελληνικές 

αστικές οικογένειες του Πόντου είχαν φοιτήσει 

στα Πανεπιστήμια της περιοχής τους, αφού οι 
Έλληνες είχαν την κυριαρχία της περιοχής –και 

οι Τούρκοι δούλευαν υπό την επιτήρηση τους-

,μετά στα χώρια της περιοχής ήτανε λίγο πιο 

άγρια τα πράγματα δεν επιτρεπόταν να 

κατοικηθεί ένα ελληνικό χωριό από τουρκική 

οικογένεια όποτε η Σάντα ήταν ένα καθαρά 

ελληνικό χωρίο, ήταν αγρότες, μια μεσαία τάξη 

η οποία δούλευε.  

Βέβαια υπήρχαν και κόντρες ανάμεσα στον 

πληθυσμό αλλά όπως προείπα οι Έλληνες είχαν 

πάντα την κυριαρχία. Έπειτα, αφού ήρθε η 

εποχή του Κεμάλ Αττατούρκ με τις 

εκκαθαρίσεις, απαίτησε από τους Έλληνες του 

Πόντου να παραδώσουν τον πλούτο τους υπό 

την επίβλεψη των Τούρκων και να αλλάξουν οι 

ρόλοι τους -όχι δικαιωματικά, δηλαδή όχι 
επειδή οι τούρκοι της περιοχής το άξιζαν- με 

μια απλή εντολή, έτσι άρχισαν και οι 

αναταραχές τότε στις περιοχές αυτές δηλαδή οι 

φανατικοί Τούρκοι σκότωναν και κυνηγούσαν 

ελληνικές οικογένειες  και ξεκίνησε ο κόσμος 

να θέλει να φεύγει από τον Πόντο. Ο καθένας 

διάλεξε έναν από τους δυο δρόμους που 

υπήρχαν, όταν έγιναν όλα αυτά που γίνανε, 

είτε θα έφευγαν προς την Ρωσία είτε προς στην 
Ελλάδα -απλώς στην Ελλάδα ήταν πιο δύσκολο 

να έρθουνε, γιατί έπρεπε να περάσουν με 

τρένα μέσω Κωνσταντινούπολης έπρεπε 

δηλαδή να διασχίσουν την τότε οθωμανική 

αυτοκρατορία το οποίο ήταν επίφοβο. 
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Και υπήρχε και η περίπτωση των ατόμων που δεν 

έφυγαν νωρίς όποτε ταλαιπωρήθηκαν, γιατί 

έμπαινε ο στρατός στα σπίτια τους.  Όταν έφυγε 

ο παππούς μου από της Σάντα οι Τούρκοι για να 

καταλάβουν την περιοχή έκαναν σκληρή 
στρατιωτική επίθεση και τους είχαν αποκλείσει 

από της βασικές πηγές επιβίωσης τους. Τράπηκαν 

σε φυγή και οι μητέρες για να μπορέσουν να 

γλιτώσουν από την σφαγή φόνευαν τα βρέφη 

τους, για να μην ακούγονται τα κλάματα τους.  

Από την άλλη  πλευρά η γιαγιά μου που ήταν πιο 

μέσα στην πόλη, αφού η οικογένεια της ήταν 

πλούσια, όταν έφυγαν ναυλώσανε ένα πλοίο και 

έφυγαν προς την Οδησσό, αλλά όταν έφυγαν και 

αυτοί από το σπίτι έφυγαν τρέχοντας έτσι όπως 

είχαν γίνει τα πράγματα -και είχε έναν αδελφό η 

γιαγιά μου ο οποίος ήταν άρρωστος και ήταν 

κατάκοιτος στο κρεβάτι και για να μην τους 

καθυστερήσει τον άφησαν πίσω- με λίγα λογία η 

οικογένεια της γιαγιάς μου έφυγε μέσω Ρωσίας 

και κατέληξαν σε ένα προάστιο της Μόσχας με 

την οικογένεια της και εκεί περά φτιάξανε ξανά 

λίγο την ζωή τους στα σταδιακά, αλλά ήταν από 

τους μετανάστες που δεν εγκαταστάθηκαν εκεί 

αλλά μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. 

Η γιαγιά σας κατέληξε αμέσως στην 
Θεσσαλονίκη ή υπήρχε κάποια άλλη στάση; 
 
Όχι δεν είχαν εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη. 

Στην αρχή ήταν όλες οι αδερφές στην Κοζάνη, 

κατέβηκε πρώτα η μια που παντρεύτηκε και με 

σειρά κατέβηκαν και οι υπόλοιποι. Ενώ ο 

παππούς μου από την Σάντα ήρθε κατευθείαν 

στην Ελλάδα και ίδρυσαν έξω από την 

Θεσσαλονίκη την Νέα Σάντα και εκεί έχτισαν από 

την αρχή την ζωή τους. 

Οι Πόντιοι επειδή δεν μπορούσαν να 

αφομοιωθούν στον πληθυσμό, γιατί τους 

θεωρούσαν τουρκόσπορους και ξενόφερτους, 

τους γάμους τους κάνανε μεταξύ τους δεν 

πολύμπλεκόντουσαν  με τον πληθυσμό της 

Ελλάδας και φυσικά ήταν και μια εποχή που οι 

γάμοι γινόντουσαν με προξενιά δηλαδή ο 

παππούς μου την γιαγιά μου τους έκαναν 

προξενιό με γράμματα και την γνώρισε πριν την 

παντρευτεί και θυμάμαι  τότε μου έλεγε η γιαγιά 

μου που της έλεγαν οι άλλες αδερφές τις 

«εντάξει ησύχασε όμορφος είναι» και 

παντρευτήκαν και μετά εγκατασταθήκαν στην 

Αλεξάνδρεια έξω από την Βέροια οπού γεννήθηκε 

εκεί πέρα η μητέρα μου η οποία μου έλεγε πάντα 

ότι στο χωριό ήταν κακία η φήμη τους. Χωρίς να 

υπάρχει λόγος φυσικά,  δηλαδή ακόμα και η 

μαμά μου που δεν έζησε στον Πόντο είχε αύτη 

την ρετσινιά… 

 -Η επόμενη μου ερώτηση είναι πως ήταν 
η ζωή στον Πόντο και οι παραδόσεις τους; 
-Στο χωριό που ήταν ο παππούς μου στην 

Σάντα ήταν αγροτική η ζωή τους δηλαδή οι 

δραστηριότητες τους ήταν καθαρά 

αγροτικές. Δεν υπήρχε βιομηχανία έτσι 

όπως υπήρχε στις πόλεις και φυσικά και ο 

Πόντος είχε κάποια βουνά απόρθητα τόσο 

ψηλά και δύσβατα. Και αυτό ήταν ένα 

τέτοιο μέρος φοβερής φυσικής ομορφιάς, 

αλλά πολύ δύσκολο μέρος και για να 

επιβιώσεις. Ήταν εύφορα μέρη, αλλά η 

Σάντα ήταν χτισμένη πάνω σε πλαγιά, 

όποτε ήταν κάπως έτσι η ζωή τους … 

κατέβαιναν μετά στις πόλεις πουλούσαν τα 

προϊόντα τους και αγόραζαν τα άλλα 

πράγματα που δεν μπορούσαν να έχουν και 

μετά γυρνούσαν πίσω και συνέχιζαν τη 

ρουτίνα τους.  

Στις πόλεις μετά ήταν πολύ εύφορα 

οικονομικά κοινωνικά αλλά και πνευματικά 

δηλαδή σε μορφωτικό επίπεδο. Αυτό επειδή 

μετα το 1453, όταν έπεσε η Πόλη, η 

αυτοκρατορία τους Πόντου συνέχισε για 

περίπου 60 με 70 χρόνια. Όλος ο πλούτος 

του Βυζαντίου είχε περάσει εκεί πέρα, στον 

Πόντο, Για αυτό έλεγαν τότε πως μετά την 

κατάκτηση της Πόλης τούς κατηγορούσαν 

πως ζούσαν στο χρυσό της Πόλης. Ο 

Πόντος ήταν στο πέρασμα του δρόμου του 

μεταξιού- που λένε- οπότε βρισκόταν σε 

ένα πολύ κομβικό σημείο και για αυτό είχαν 

και πολλά χρήματα, οπότε είχαν καλή ζωή. 
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Ποιες είναι οι παραδόσεις που κρατηθήκαν και 
μετά τη μετανάστευση 
 
-Η λύρα τους που έφεραν από εκεί περά η 

ποντιακή η λύρα και την χρησιμοποιούσαν και 

εδώ πλέον. Είχαν τις μαζώξεις τους δηλαδή 

μαζευόταν όλη η οικογένεια γύρω από μια λύρα 

και τραγουδώντας έφτιαχναν ένα μικρό γλέντι. 

Όπως επίσης τα τραγούδια που έλεγαν όλα ήταν 

πολύ καταθλιπτικά για αυτό δεν μπορεί ο 
κόσμος να τα ακούσει τα ποντιακά τραγούδια, 

γιατί έχουν πόνο μέσα τους. Μετά είχαν τα 

φαγητά τους επηρεασμένα φυσικά από την 

ανατολική κουζίνα. Έπειτα μιλούσαν πολλές 

φορές ο παππούς μου και η γιαγιά μου-όταν δεν 

ήθελαν να τους καταλάβει η γειτονιά ότι 

φώναζαν και μάλωναν άσχημα μεταξύ τους- 

μπορεί να μιλούσαν στα Τούρκικα ,φυσικά 

ακόμα και όταν μιλούσαν ποντιακά τα βάρια δεν 

τους καταλάβαιναν. Αυτό όμως ήταν από την 
πρώτη γενιά των προσφύγων, γιατί η δεύτερη 

ούτε που τα μιλούσαν καλά καλά. Όμως αυτοί οι 

άνθρωποι δεν μιλούσαν πολύ για τις ζωές τους 

πριν, γιατί ήταν μια μαύρη σελίδα της ιστορίας 

τους και κράτησε πολλά χρόνια μέχρι να ξανά 

ορθοποδήσουν… γιατί βρεθήκαν στο μηδέν.. Το 

μονό που τους έμεινε ήταν μια περηφάνια για 

την ζωή τους πριν. 

-Ευχαριστώ παρά πολύ ! 
-Τίποτα τίποτα ελπίζω να βοήθησα 
 

 
Απ’ το βιβλίο του Γιώργου Μάνου 

Χρόνοι Δίσεκτοι 

Και  

Μήνες Οργισμένοι 

Πρόσφυγες της Χαμένης Ανατολής 

Ιστορικό αφήγημα 

Μνήμες απ’ το μεγάλο ξεριζωμό 

«Τι να χωρέσει σ’ ένα μπόγο» 

«Μέσα σ’ ούλο αυτό το πατιρντί (που 
φεύγαμε απ’ το χωριό μας), έπρεπε να 
διαλέξουμε, από το βιός μας, μονάχα όσα 
μπόρεγαν να κουβαληθούν. Μα πώς να 
ξεχωρίσεις το βιός σου, όντας ούλα είναι ένα 
κομμάτι απ’ την ψυχή σου; Πού να βρεις το 
κουράγιο; Ούλα τ’ αγαπάς σαν τα παιδιά σου. 
Μπορείς να διαλέξεις απ’ τα παιδιά σου; 
Όπου γύριζα, έβλεπα πράγματα που δεν 
ήθελα να τα αποχωριστώ. Ακόμα και τα 
άψυχα, εκείνην την ώρα, ήτανε ψυχωμένα. 
Είχανε μιλιά και μ’ έκρεναν. Γύρευα να τα 
πάρω μαζί μου. Μα τι μπορείς να χωρέσεις 
μέσα σ’ έναν μπόγο; Το σπίτι σου, το βιός 
σου, τον τόπο σου, τα μνήματα των εδικών 
σου;  

Φωτογραφία από: Η ιστορία του Ελληνικού έθνους  
Κ. Παπαρρηγοπούλου National Geographic  

Εκδόσεις : ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ Α.Ε.  

Και τα σκέδια που έκανες για τη ζωή; Ούλα 

αυτά ο μπόγος δεν τα χωρεί. Γι’ αυτό τα 

ασφαλής βαθιά μες στη ψυχή σου και 

φεύγεις! Μα η ψυχή νοιώθει στενόχωρα με 

τόσο βαρύ φορτίο και για αναπαμό της στα 
φέρνει στον ύπνο, στον ξύπνο, στην 

κουβέντα, στα ονείρωττα. Τα έχεις ομπρός 

σου, ίσαμε να σφαλίσεις τα μάτια. Εξόν και 

καταφέρεις να βάλεις ένα μπόλι απ’ την 

Πατρίδα στην ψυχή των παιδιών σου και 

των εγγονιών σου. Τότες, μονάχα η ψυχή 

ξαλαφρώνει και αναπαύεται. Τότες, είναι 

σίγουρη, πως ούλα, όσα δεν χώραγαν στον 

μπόγο και απόμειναν στην πατρίδα δεν 

χάθηκαν ολότελα και παντοτινά. Δεν θα τα 
σκεπάσει της λησμονιάς το σάβανο. Θα 

ζούνε μέσα στις κατοπινές ψυχές και θα 

δείχνουνε τον δρόμο της Ανατολής, το 

δρόμο της Φύτρας. Μιας Φύτρας που, για να 

κρατηθεί ζωντανή, αποζητάει το σύψυχο 

πότισμα με το νερό της θύμησης και της 

αποθυμιάς» 

 

Σκέψεις του Χρύσανθου Καλφόπουλου 

(Κάλφα) απ’ το Όκλαλι της Πόλης 

Ένας πρόσφυγας της Χαμένης Ανατολής 

Χρύσανθος Καλφόπουλος, 

«ο Κάλφας» 
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 «Ήρθε η ώρα του φευγιού» 

«Τη δεύτερη μέρα του Αη-Δημητρίου, διαλαλητής 

έφερε τη διαταή του σαντζάμπεη (νομάρχη). Το 

χωριό έπρεπε να ευκαιρωθεί (αδειάσει), 

εξάπαντος   –Κιόι γιάφεν μπόσατζεκ (το χωριό 

αύριο θ’ αδειάσει). Θα πάρετε ό,τι μπορείτε και θα 

φύγετε. Εδώ θα βαρέσουν τα κανόνια και δεν 

είναι μπελί (φανερό) τι θα γενεί. Δε θα γλιτώσει 

κανένας! Στο χωριό αμέσως έπεσε βαθιά συλλοή. 

Ολόγυρα κλάματα, κατάρες και προσευχές 
ανακατωμένες. Βάρεσε η καμπάνα και 

μαζωχτήκαμε ούλοι ομπρός στον Αη- Γιώργη, να 

διούμε κατά που θα τραβήξουμε. Πολλοί είπανε 

πως έπρεπε να πάει ούλο το χωριό μαζωμένο σ’ 

έναν τόπον, άλλοι να πάει ο καθένας όπου θέλει, 

άλλοι να πάμε κατά την Πόλη και άλλοι κατά την 

Αντριανού. Τέλος βάραινε η γνώμη του παπά- 

Γιώργη να τραβήξει ο καθένας όπου τόνε φωτίσει 

ο Κύριος….  

Κατά το σούρουπο ούλοι οι χωριανοί αρχινήσαμε 

να μαζεύουμε τα καλαμπαλίκια μας. Μα τι να 

πρωτοπάρεις! Η μάνα μου ζύμωσε ψωμί για τις 

πρώτες ημέρες. Πήραμε σε δυό καλάθια τραχανό, 

μπλιγούρι, κουσκούς, ιφκάδες και τουρσιά, και τα 

κορίτσια έκαμαν δύο μπόγους με μάλλινα, 

τσουράπια και φανέλες και μαζώξαμε ό,τι μπόρειε 
ο καθένας…. 

Το πρωί όξω γίνονταν χαλασμός, ούλα 

πλακωμένα απ’ το χιόνι. «Ούλος ο ντουνιάς 

άσπρος και η ψυχή μας μαύρη!». Κατά το 

μεσημέρι, ο καιρός μαλάκωσε και η αντάρα 

σηκώθηκε. Ούλοι αγκαλιάζονταν, σχωριούνταν 
και αποχαιρετιούνταν. Άλλοι έσκαψαν και 

παράχωσαν ασήμια και μαλάματα, αμπάρωσαν 

πόρτες και παραθύρια, για να προφυλάξουνε το 

νοικοκεριό τους!! Και ήρθε η ώρα του φευγιού….. 

Φορτώσαμε και εμείς το κάρο, δέσαμε τις δυο 

αγελάδες και το γαϊδουράκο μας, 
κουκουλωθήκαμε με κάπες και κουρελούδες και 

με την καρδιά πλακωμένη κινήσαμε κατά το 

ηλιοβασίλεμα. Τα ποδάρια πήγαιναν ομπρός, μα ο 

νους μας ήτανε οπίσω. Έριξα μια στερνή ματιά 

στο σπίτι. Το χωριό, σιγά-σιγά ερήμωσε. Η ζωή 

έφυγε. Μια νέκρα σκέπασε, μαζί με το χιόνι, 

ούλον τον τόπο. Άνθρωπος οπίσω δεν απόμεινε!  

Κάμποσες ώρες παραδέρναμε μέσα στο χιόνι και 

στις κακοτοπιές. Αργά βρήκαμε δυο αχερώνες και 

μπήκαμε. Εκεί βρήκαμε κι άλλους ξεσπιτωμένους 

απ’ το Άγαλαν, απ’ τις Καστανιές και απ’ το 

Τσιφλίκιοϊ. Η νύχτα ήτανε μακριά και αξημέρωτη. 

Το πρωί, με μάτια κατακόκκινα απ’ το ντουμάνι 

και την αγρυπνιά πήραμε το δρόμο χωρίς να 

ξέρουμε που πάμε…... 

Τα πράγματα αγρίεψαν πιότερο την πέμπτη 

ημέρα που ξαναρχίνησε να χιονίζει, τα κάρα, 

γλίστραγαν στον πάγο και τα τροχούλια 

(ρόδες), ο φόβος να τσακιστούμε μεγάλος. 

Τσουράπια και τουζλούκια μούσκεψαν και 
κοκάλωσαν, τα ποδάρια μας γίνηκαν 

κούτσουρα, μιλιά δύσκολα έβγαινε απ’ το 

στόμα μας. Τα πράματα αθώρητα στα δυο 

βήματα. Ομπρός εμείς κι οπίσω τα κάρα, 

γιαβάς-γιαβάς (αργά-αργά) περπατούσαμε. 

Αυτό γινότανε καναδυό μέρες. Μπροστά 

φοβόμαστε πως ήτανε κουρί (δασάκι) κι αν 

νυχτωθούμε εκεί μέσα ή θα κοκαλώναμε ή 

θα μας έτρωγαν τα αγρίμια. Κόντευε η 

νύχτα, όντας έξαφνα, βγαίνοντας σ’ ένα 
ανοίχτωμα, μας σταμάτησε μια φωνή, σαν 

προσταγή. Ήταν ο σκοπός από μια 

βουλγάρικη βίγλα (σκοπιά), δίπλα μια 

μεγάλη σκηνή κι άλλες πιο μικρές. –Μπέλκιε 

(μπορεί να) μας λυπήθηκε ο Θεγιός είπε η 

μάνα και μίλησε λίγο με το σκοπό, με τα 

λίγα βουλγαρικά που έμαθε το `78 όντας 

ήρθανε οι Βούλγαροι. Ο Βούλγαρος, μόλις 

είδε ότι είμαστε Ρωμιοί, μας καλοδέχτηκε, 
μας έβαλε σε μια σκηνή, καμιά πενηνταριά 

για να κοιμηθούμε, τα ζώα μας τα πήραν να 

τα δέσουν, τάχα παρεκείθε. Από τότε δεν τα 

ξαναείδαμε. Δε μας τα πήρανε οι Τούρκοι 

αλλά οι Βούλγαροι. Την άλλη μέρα κάποιες 

φαμίλιες τις έστειλαν στις Σαράντα 

Εκκλησίες, εμάς μας βάστηξαν εκεί κοντά, 

είκοσι μέρες δύσκολες. Μας έβαζαν να 

κάνουμε αγώγια και δε μας έλειψε το ψωμί. 
Οι Βούλγαροι δεν ήτανε πια ίδιοι, γίνανε 

σκληροί, αλλά είχανε και πόλεμο με τους 

Τούρκους, αλλά και χολέρα που θέρισε 

πολλούς Βούλγαρους και Ρωμιούς….. 

Γύρω στις 15 Νοέμβρη μας πρόσταξαν να 

τραβήξουμε τον κατήφορο για τη θάλασσα. 
Περάσαμε την Παλιόμαντρα, διαβήκαμε τον 

Κουλά-Ντερέ και μπήκαμε σε ρωμαίικο 

χωριό, το Φανάρι. Εδώ οι Βούλγαροι ήταν 

πολλοί, αλλά τα πράγματα καλύτερα, γιατί 

έξω απ’ το χωριό στήσανε αρχηγείο, 

νοσοκομείο… Υπήρχε και εκκλησία. Εδώ οι 

άνθρωποι ήταν πιο τυχεροί, είχαν πόλεμο, 

πείναγαν, μα ήταν στον τόπο τους. 

Βολευτήκαμε σε μια αποθήκη επιταγμένη για 

πρόσφυγες…… Η ζωή και η ταλαιπωρία, ο 
πόνος και η θλίψη συνεχίζεται , γίναμε 

ούλοι αγνώριστοι απ’ την αδυναμία και τα 

γένια. 

 

 Μαρτυρία του Χρύσανθου Καλφόπουλου 

σχετική με  το φευγιό του απ’ το Οκλαλί  
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 «Το θαύμα» 

Εκείνη την ημέρα οι Τούρκοι κίνησαν με τα 

καράβια απ’ τη Μικρασιά να σφάξουνε τους 

Επιβάτες, μα μόλις έφταναν κοντά έχαναν το 

χωριό απ’ τα μάτια τους. Έβλεπαν μονάχα μια 

μαυροφόρα μ’ ένα σταυρό στο χέρι και καπνούς 

να σηκώνονται στον ουρανό. Ήταν απ’ τις φωτιές 

που έβαζαν στις αχερώνες οι Βούλγαροι 

φεύγοντας, για να μην βρούνε άχυρα οι Τούρκοι. 
Μόλις τραβιόντουσαν πίσω, ξαναέβλεπαν το 

χωριό. Ζύγωναν, το ξαναέχαναν. Στο τέλος 

παράτησαν τους Επιβάτες και πήγαν στο διπλανό 

χωριό, το Κονομειό. Λίγο αργότερα, έξω απ’ το 

σπίτι μας πέρναγαν, ματωμένοι, κλαμένοι, 

μισοσφαγμένοι Κονομειώτες, που γλύτωσαν απ’ 

το μαχαίρι του Τούρκου. Ένα παιδάκι 

καταματωμένο, γύρεψε νερό, μόλις το ήπιε, 

ξεψύχησε στο κατώφλι μας.  

Ο αδελφός μου, ο Δημοσθένης, πήγε και 
αντάμωσε Τούρκους με ματωμένα σπαθιά, που 
ήρθαν απ’ το Κονομειό. Ήξερε Τούρκικα, και για 
να τους καλοπιάσει τους είπε «Είμαστε αδέλφια» 
«Είσαστε τυχεροί, του είπε ο Τούρκος, εμείς για 
σας κινήσαμε και δεν τα καταφέραμε, από μακριά 
το χωρίο το βλέπαμε, όταν ζυγώναμε, το χάναμε, 
βλέπαμε μονάχα μια μαυροφόρα με έναν 
σταυρό», «Άμα στην εδείξω αυτή την μαυροφόρα 
θα την γνωρίσεις» τον ρώτησα. « Τόσες φορές 
που την είδαμε δεν την ξεχνάμε.» μου απάντησε. 
Τότε τον επαίρνει ο Δημοσθένης και τον πηγαίνει 
στην εκκλησία, ομπρός στην εικόνα της Αγίας 
Παρασκευής «Αυτή είναι» είπε ο Τούρκος. Η Αγία 
Παρασκευή έκανε το θάμα της, γλύτωσε τους 
Επιβάτες απ’ του Τούρκου το μαχαίρι. 

Μαρτυρία της Χρύσας Φράγκου  

(σύζυγος Χρύσανθου Καλφόπουλου) 

 

«Πού είναι το χωριό μας;» 

 

Με διαταγή του Κασίμπεη «Εσείς ντουγρού 
(κατευθείαν) για το χωριό σας, το Όκλαλι. 
Πήραμε το δρόμο του γυρισμού όλοι μαζί, όσοι 
είχαμε απομείνει. Δεν προφθάσαμε να ζυγώσουμε 
ένα κοπάδι όρνια μας έκοψε την φόρα. 
Λαχανιασμένοι πήγαμε κοντά στα προχώματα. 
Πω, πω, θέε μου, κακό! Άψυχα κορμιά, 
αγνώριστα κουφάρια, γέννα ούλα μιας δύσμοιρης 
μάνας. Ο μπάρμπα Βαλιός φώναξε μην στέκεστε, 
πάρτε τα φκυάρια να τους παραχώσουμε. Αυτό 
εκάναμε: άλλοι λέγαν πως ήταν Βούλγαροι, άλλοι 
Τούρκοι. Δεν είχε σημασία ήταν άνθρωποι. Σαν 
έδωκε ο Θεός και κοντέψαμε στο χωριό, αυτό που 
είδαν τα μάτια μας δεν μπόρειε να το βάλει ο 
νους κανενού. Εμείς χωριό δεν βρήκαμε! 
Βρήκαμε χαλάσματα και αποκαΐδια. Έναν τόπο 
ξεθεμελιωμένο απ’ τη φωτιά και το σίδερο απ’ τα 
κανόνια. Ολάκερο κεφαλοχώρι έσβησε!  

Τρογύρα σκορπισμένα πράγματα απ’ τα 
νοικοκυριά, χώματα, πλιθιά, κεραμίδια 
και πέτρες. Τίποτες δεν βρέθηκε 
ανέγγιχτο! Το σπίτι μας χάθηκε ολότελα, 
το πηγάδι χώθηκε, στη μέση της αυλής 
άνοιξε μια λάκκα, ολόγυρα μονάχα 
χαλάσματα. Το κακό μεγάλο, όπως κι το 
φαρμάκι. Ξανά μανά ξεσπιτωμένοι! Η 
ελπίδα μας ψεύτικη! Μόνο ένα τραγούδι, 
σαν μοιρολόι, διαδόθηκε από στόμα σε 
στόμα: 

 
Κλαλί μου, Πού’ να τα σπίτια σου; 

Πού’ να η εκκλησιά σου; 

Από το βράδυ ως το πρωί, 

κλαίω την συμφορά σου 

 

 
Μαρτυρία του Χρύσανθου 

Χρύσα Φράγκου 

 

Eπιμέλεια– επιλογή  

αποσπασμάτων: 

Νεφέλη Καπόγιαννη 
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Τελικά ο στρατός ισοπεδώθηκε στο 
Δραγατσάνι στις 7 Ιουνίου του ίδιου έτους, 
έχοντας ανάψει την φλόγα της 
επανάστασης. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι ανάμεσα στους πεσόντες, 
σύμφωναμε το αρχείο του Νικολάι 
Τοντόροφ, υπήρχαν και δεκαοκτώ Πόντιοι. 

 

 

 

 

 

Πηγές:   

Μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια του 
Εύξεινου Πόντου (ehw.gr) 

«Φιλική Εταιρεία» και Εύξεινος Πόντος | Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr) 

Φιλική Εταιρεία - Βικιπαίδεια (wikipedia.org) 

Ιερός Λόχος (1821) - Βικιπαίδεια (wikipedia.org) 

Ο Ιερός Λόχος και η συμμετοχή των Ποντίων 
στην Επανάσταση του 1821 – Cognosco Team 

armyvoice.gr 

 

Κωνσταντίνα  Βέργου 

 

 

 

Η συμβολή των Ποντίων  

στην προετοιμασία και την έναρξη  

της Επανάστασης του ‘21 

 

 Η πιο διαδεδομένη μυστική 
οργάνωση της επανάστασης, η Φιλική 
εταιρία, ιδρύθηκε στην Οδησσό της 
Ρωσίας το 1814, ενώ είχαν προηγηθεί 
αντίστοιχες οργανώσεις με πόντιους 
ιδρυτές όπως ο «Αλέξανδρος» και ο 
«Φοίνιξ» με ιδρυτές τον Αλέξανδρο 
Μουρούζη και τον Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο αντίστοιχα. Οι 
εμπνευστές της οργάνωσης υπήρξαν ο 
Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος 
Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, 
όμως την κεντρική διοίκηση ανέλαβε ο 
ποντιακής καταγωγής Αλέξανδρος 
Υψηλάντης τον Απρίλιο του 1820.  

 

 

 Ως αρχηγός προχώρησε σε 
σημαντικές κινήσεις που συνέβαλλαν 
στην πορεία του Αγώνα, όπως η 
ενίσχυση του θεσμού των Εφόρων. 
Έχοντας αυτό το αξίωμα, ο Υψηλάντης 
ξεκίνησε την ελληνική επανάσταση στις 
22 Φεβρουαρίου του 1821 στο Ιάσιο της 
Μολδοβλαχίας, αφού πρώτα πέρασε τον 
ποταμό Προύθο που χώριζε την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με την Ρωσία 
φορώντας την στολή του ρώσου 
αξιωματικού. Λίγο καιρό αργότερα, 
οργάνωσε τον Ιερό Λόχο, τον πρώτο 
οργανωμένο στρατό της επανάστασης 
αποτελούμενο από εθελοντές 
σπουδαστές της Οδησσού και της 
Μολδοβλαχίας.  
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Πόντος και Επανάσταση:  

Σημαντικές μορφές 

Μία πλευρά της ελληνικής επανάστασης που 

έχει υποσκελιστεί και δυστυχώς παραμείνει 

άγνωστη στο ευρύ κοινό αφορά την συμβολή 

των Ποντίων στην εξέλιξή της. Επιφανείς 

οικογένειες με καταγωγή από την 

Τραπεζούντα μετοίκησαν στο Φανάρι της 

Κωνσταντινούπολης και σταδιακά 

κατέκτησαν διοικητικές θέσεις στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνεισφέροντας 

στον Αγώνα. Ίσως η πιο γνωστή είναι η 

οικογένεια Υψηλάντη. Ο Αλέξανδρος 

Υψηλάντης στα μέσα του 18 ου αιώνα 

ανέλαβε τη θέση του Υπουργού εξωτερικών, 

διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην 

υπογραφή της συνθήκης Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή, που εξασφάλισε σημαντικά 

προνόμια στον ελληνικό στόλο. 

Στα επόμενα χρόνια, ο εγγονός του 

Αλέξανδρος πήρε μέρος στο συνέδριο της 

Βιέννης και λίγο καιρό αργότερα μυήθηκε 

στην Φιλική Εταιρία και ανέλαβε την ηγεσία 

της. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 πέρασε 

τον ποταμό Προύθο ξεκινώντας την 

επανάσταση από τις Παραδουνάβιες 

ηγεμονίες, ενώ τις επόμενες μέρες εξέδωσε 

την πρώτη επίσημη επαναστατική προκήρυξη 

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».  

 

Ο αδερφός του, Δημήτριος Υψηλάντης υπήρξε 

γενικός  διοικητής της Άλωσης της Τρίπολης 

και μάλιστα εξασφάλισε από τη 

στιγμή της παρουσίας του τον σεβασμό και 

την προστασία των αμάχων και των 

αιχμαλώτων. Στον εμφύλιο κράτησε ουδέτερη 

στάση, ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του Ιμπραήμ, συντονίζοντας τις 

στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, έλαβε μέρος 

στην τελευταία μάχη της επανάστασης στην 

Πέτρα Βοιωτίας όπου οι Οθωμανοί ηττήθηκαν 

και συνθηκολόγησαν για πρώτη φορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλη μία αξιοσημείωτη ποντιακή μορφή είναι 

ο Κωνσταντίνος Μουρούζης. Θεωρείται 

εθνομάρτυρας, καθώς από το αξίωμα του 

Υπουργού εξωτερικών υποστήριζε κρυφά την 

επανάσταση. Αποκεφαλίστηκε όταν έφτασε 

στα χέρια του Σουλτάνου ένα γράμμα από τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη που του ζητούσε να 

ευλογήσει την επανάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές:  

22 Φεβρουαρίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 

διέρχεται τον Προύθο –Εκδόσεις Λόγχη logxi.com

- sansimera.gr– argolikivivliothiki.gr 

Κωνσταντίνα Βέργου 
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Ποντιακό αντάρτικο 

Το ποντιακό αντάρτικο έπαιξε μεγάλο ρόλο 

στους βαλκανικούς πολέμους μετά όμως την 

αποτυχία τους οι Τούρκοι επιστράτευαν τους 

νέους του Πόντου σε τάγματα εργασίας. 

Πολλοί Πόντιοι από το 1914 και μετά 

λιποτάκτησαν από τον τουρκικό στρατό και 

κατέφυγαν στα βουνά. Έτσι δημιουργήθηκαν 

τα πρώτα ένοπλα σώματα του αντάρτικου.  

Το 1926 με τη συστηματική εξόντωση των 

Ελλήνων δημιουργήθηκαν μεγάλες 

ανταρτικές ομάδες καπετάνιοι των ομάδων 

αυτών ήταν ο Στέλιος Κοσμίδης και ο 

Χρήστος Παπαδόπουλος  

Από το 1913 μάλιστα οι οπλαρχηγοί χωρίς να 

έχουν αρκετούς άντρες και πυρομαχικά 

συγκρούστηκαν ανοιχτά με τον τουρκικό 

στρατό και μετά από την ήττα τους ο 

Κοσμίδης και ο Παπαδόπουλος διέφυγαν από 

τη θάλασσα Οι δύο τους, για να γλιτώσουν τη 

μανία των Τούρκων φυγαδεύτηκαν από τους 

Ρώσους στην Μπάφρα. 

 Το ποντιακό αντάρτικο ακόμα και αν 

βρισκόταν σε έλλειμμα σε πυρομαχικά και σε 

αντρικό δυναμικό, κατάφερε να κερδίσει 

πάρα πολλές μάχες κατά των Τούρκων χάρη 

στη στρατηγική και την εξυπνάδα των 

ανταρτών. 

 Τον Απρίλιο του 1916 ο ρωσικός στρατός 

μπήκε στην Τραπεζούντα για να βοηθήσει το 

αντάρτικο. Ο  μητροπολίτης Τραπεζούντας και 

μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Ελλάδας Χρύσανθος 

με συσκέψεις στην πρωτεύουσα του Πόντου 

με τη συμμετοχή πολλών αρχηγών όπως ο 

Στέλιος Κοσμίδης Αντώνης Χατζή Ελευθερίου 

Βασίλης Ανθόπουλος Καπουτζίδης και 

Κυριάκος Παπαδόπουλος συντόνισαν τα 

ένοπλα σώματα και αξιοποίησαν τον ρωσικό 

παράγοντα. Στις 16 Νοεμβρίου 1916 με τη 

βοήθεια του ποντιακού αντάρτικου ο άμαχος 

πληθυσμός μπόρεσε και διέφυγε μέσα από 

βουνά με την ηρωική θυσία πολλά ανδρών.  

Την άνοιξη του 1917 μετά από τη 

συνεχιζόμενη γενοκτονία, του άμαχου 

πληθυσμού από την οθωμανική 

αυτοκρατορία το ποντιακό αντάρτικο 

ανταπέδωσε με μαζικές εκτελέσεις αμάχων 

Τούρκων ,έκαιγαν και χω- 

ριά με την ελπίδα να χαλαρώσει η πίεση του 

τουρκικού στρατού. Η Σάντα ήταν ένα μεγάλο 

κέντρο αντίστασης  και καθώς 25 Ιανουαρίου  

του 1918 οι Τούρκοι ηττήθηκαν δεν 

προσπάθησαν ξανά να καταλάβουν την 

περιοχή για τρία χρόνια.  

Το 1921  όμως ο Κεμάλ Ατατούρκ ως 

αντίποινα για την αντίσταση της Σάντας 

αποφάσισε να καταστρέψει ολοκληρωτικά την 

περιοχή. Το ποντιακό αντάρτικο και 

συγκεκριμένα ο αρχηγός των ανταρτών 

Ευκλείδης Κουρτίδης κατάφερε να να σώσει το 

μεγαλύτερο μέρος του άμαχου πληθυσμού.  

Οι νέες γενιές διατηρούν αλάβωτη και ισχυρή 

την εθνική συλλογική μνήμη και αυτογνωσία 

για τις γενναίες θυσίες των προγόνων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το υλικό και η φωτογραφία προέρχονται από: Η ιστορία του 
Ελληνικού έθνους  

Κ. Παπαρρηγοπούλου National Geographic  
Εκδόσεις : ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ Α.Ε.  

 

Σοφία Παναγάκη 

 

Στρατιώτης από τον Πόντο  
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 Τρίπολη του Πόντου 

Στη θέση της σύγχρονης πόλης 

υπήρχε στην αρχαιότητα η Ισχόπολη. 

Εικάζεται ότι η Τρίπολη συνοικίστηκε 

από τους κατοίκους της Ισχόπολης και 

δύο ακόμη πόλεων που υπήρχαν σε 

κοντινή απόσταση, των Αργυρίων (ή 

Χαλκαβάλων) και της Φιλοκάλειας. 

Έτσι προέκυψε και τ’ όνομά της: 

Τρίπολη, τρεις πόλεις. 

 Η Τρίπολη βρίσκεται κοντά στις 

εκβολές του Χαρσιώτου ποταμού, 77 

χλμ. δυτικά της Τραπεζούντας και 54 

χλμ. ανατολικά της Κερασούντας. 

 Στην Τρίπολη δεν υπήρχε κάποιος 

δρόμος που να συνδέει την πόλη με 

το εσωτερικό τμήμα της Μικράς Ασίας. 

Υπήρχε πρόσβαση μόνο από τη 

θάλασσα. Μέχρι το 1820 οι μεταφορές 

γίνονταν με καΐκια, τα οποία έκαναν 

διαδρομές προς και από τις άλλες 

παραλιακές πόλεις του Πόντου. Με 

αυτά μετέφεραν τα περισσότερα 

προϊόντα τους, εξαγωγικά και 

εισαγωγικά. 

 Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1916, οι 

Τριπολίτες φορτώνουν όσα υπάρχοντα 

μπορούν να κουβαλήσουν, και όλοι, 

ξεκινούν για μια πορεία προς το 

άγνωστο διότι  η Τρίπολη έπρεπε να 

εκκενωθεί από τον ελληνικό 

πληθυσμό της. Τον Ιούλιο του 1916 

 Στη σύγχρονη Τρίπολη σώζονται 

πολλά παλιά ελληνικά σπίτια, τόσο 

στην συνοικία Χαμάμ, ψηλά στην 

πόλη, όσο και στην παραλιακή οδό. 

 
 

Η παλιά πόλη 

Η πόλη σήμερα 

 Βασιλική Παπαϊωάννου 
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Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά Πόντου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 386 μ.Χ. οι μοναχοί Βαρνάβας και 
Σωφρόνιος, βρέθηκαν μετά από όραμα της 
Παναγίας στα βουνά του Πόντου. Εκεί, σε ένα 
απόκρημνο σπήλαιο, είδαν μια λάμψη. Όταν 
πλησίασαν, βρήκαν την εικόνα της Παναγίας, 
που σύμφωνα με την εκκλησία είχαν μεταφέρει 
δύο άγγελοι. Οι δύο μοναχοί, θεώρησαν την 
αποκάλυψη της Παναγίας σημάδι. Γι’ αυτό, 
αποφάσισαν να φτιάξουν στο σημείο που την 
βρήκαν ένα κελί, και στη συνέχεια εκκλησία 
μέσα στη σπηλιά, στην οποία είχε μεταφερθεί 
θαυματουργικά η εικόνα. 

 Το 1922 οι Τούρκοι κατά την Γενοκτονία των 
Ποντίων, έκαψαν το μοναστήρι για να 
αφανίσουν εντελώς το Ελληνικό στοιχείο από 
την περιοχή. Κατάφεραν να αρπάξουν διάφορα 
κειμήλια, εκτός από τη θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά, το Ευαγγέλιο του Οσίου 
Χριστόφορου, και έναν Σταυρό από Τίμιο Ξύλο, 
τα οποία θάφτηκαν στο παρεκκλήσι της Αγίας 
Βαρβάρας, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το 
μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Το 1930, ο 
μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης 
και ο τότε υπουργός πρόνοιας Λεωνίδας 
Ιασωνίδης, απευθύνθηκαν στον πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο, με σκοπό να ασχοληθεί με 

Ο Ισμέτ Ινονού, και μια αντιπροσωπεία 
Ελλήνων, βρήκαν και ξέθαψαν τα ιερά 
αντικείμενα, υπό την καθοδήγηση του 
αρχιμανδρίτη Αμβρόσιου. Μεταφέρθηκαν στην 
Αθήνα στο βυζαντινό μουσείο, όπου 
παρέμειναν μέχρι το 1951. Αργότερα, 
ακολούθησε η μεταφορά τους στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Σουμελά Βερμίου.  

Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά Βερμίου 
 

Μετά την καταστροφή της ιεράς μονής 
Παναγίας Σουμελά του Πόντου, ιδρύθηκε η 
συνέχειά της στο χωριό Καστανιά του όρους 
Βερμίου Ημαθίας στην Ελλάδα το 1951. Την 
πρωτοβουλία αυτήν ανέλαβαν ο γιατρός και 
συγγραφέας Φίλωνας Κτενίδης μαζί με τους 
μοναχούς της πρώτης μονής, που οδήγησε 
στα χαρμόσυνα εγκαίνια της νέας μονής τον 
Αύγουστο του 1952.  

Αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός βυζαντινού 
ρυθμού αποτελείται, σήμερα, από δύο ναούς, 
πολλούς ξενώνες, ποικίλες εγκαταστάσεις για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των 
προσκυνητών, όπως εστιατόριο, πλατεία, 
τουριστικά περίπτερα, καθώς και μία πλούσια 
βιβλιοθήκη και εκθετήριο πολύτιμων 
εκκλησιαστικών σκευών, εικόνων και αμφίων. 
Εκτός από αυτό, λειτουργεί ως ο χώρος 
φιλοξενίας για την θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας και άλλων πολύτιμων κειμηλίων.  
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Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην 

επιτυχία του ταξιδιού του μοναχού Αμβροσίου 

στον Πόντο για να φέρει στην Ελλάδα τα 

κειμήλια που είχαν καταφέρει να 

προστατέψουν οι μοναχοί της αρχικής μονής. 

Ύστερα από δύο αιώνες που η εικόνα 

φυλασσόταν σε μουσείο στην Αθήνα και λίγο 

χρόνο που φυλασσόταν στο σωματείο 

«Παναγία Σουμελά», η καινούργια μονή της 

Παναγίας Σουμελά έγινε το νέο της 

στέγαστρο. Στην ετήσια εορτή της Παναγίας, 

στις 15 Αυγούστου, η μονή γίνεται, εκτός από 

όλα τα προαναφερθέντα, και ο κατάλληλος 

τόπος προσκύνησης για χιλιάδες επισκέπτες 

και διεξαγωγής εκδηλώσεων με ποντιακούς 

χορούς. Αυτό που προσδίδει μεγάλη σημασία 

σε αυτήν την μονή, σήμερα, είναι η λειτουργία 

της ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο των 

Ποντίων στον ελλαδικό χώρο. 

Πηγές: https://www.monastiria.gr/ 

https://www.lelevose.gr/ 

Δανάη Παπαδολιά 

Άννα Μαρία Παντούκι 

 

Καβάφης και Πόντος  

 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ( 29 Απριλίου 1863 – 

29 Απριλίου 1933 ) θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της 

σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Αλεξάνδρεια, ωστόσο ο ίδιος είχε κάνει 

την εξής δήλωση για την καταγωγή του: «είμαι 

Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά 

εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια…». 

Περίπου το 1920, έπειτα από τον θάνατο της 

μητέρας του, ο Καβάφης ξεκίνησε να 

ασχολείται με δημοτικά τραγούδια που 

σχετίζονταν με τον Πόντο, από όπου καταγόταν 

η μητέρα του. Εμπνευσμένος λοιπόν από ένα 

ποντιακό δημοτικό τραγούδι: «Πάρθεν η 

Ρωμανία», έγραψε ένα ποίημα του με τίτλο: 

«Πάρθεν», το οποίο όμως δεν εξέδωσε ποτέ και 

έτσι ανήκει στα λεγόμενα «κρυμμένα ποιήματα 

του Καβάφη». 

 

Ποντιακό δημοτικό: «Πάρθεν η Ρωμανία» 

 

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ως θέμα την 

πτώση της Πόλης. Στους στίχους του 

αποδίδεται ο θρήνος και η απόγνωση των 

κατοίκων του Πόντου, που ενημερώθηκαν για 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, 

φέρει και ένα αισιόδοξο μήνυμα στην τελευταία 

του στροφή: «Η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και 

φέρει κι άλλο…». 

 

 

Κ.Π. Καβάφης «Πάρθεν» 

Στο ποίημα του αυτό ο Καβάφης αποτυπώνει τις 

σκέψεις και τα συναισθήματα που του προκαλεί 

το δημοτικό ιστορικό τραγούδι. Για το 

συγκεκριμένο ποίημα του Καβάφη ο Ζήσιμος 

Λορεντζάτος έχει διατυπώσει την άποψη πως 

δεν ανήκει «γενετικά δεν ανήκει πουθενά», 

άποψη που δικαιολογείται από το ασύμβατο 

γλωσσικό υλικό που περιέχει. Συγκεκριμένα, 

αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή είναι, πέρα 

από τη φανερή συγκίνηση του ποιητή για τα 

κατορθώματα των Ελλήνων στην προσπάθειά 

τους να υπερασπιστούν την Κωνσταντινούπολη, 

η «κατασκευαστική του τόλμη», όπως αναφέρει 

ο Ξενοφώντας Κοκόλης για να χαρακτηρίσει 

την επιλογή του Καβάφη να συμπεριλάβει 

φράσεις στην ποντιακή διάλεκτο και να τις 

αναμείξει αρμονικά με την ελληνική. 

https://www.monastiria.gr/panagia-soumela/
https://www.lelevose.gr/panagia-soumela-sto-vermio/
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«Πάρθεν», Κ. Π. Καβάφης 

Αυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια, 
για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους, 
πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, Γραικικά. 

 
Διάβαζα και τα πένθιμα για τον χαμό της Πόλης 

5«Πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη». 
Και την Φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, 

«ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης», 
ακούσθηκε κι είπε να πάψουν πια 

«πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια» 
10πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη. 

 
Όμως απ’ τ’ άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα 

το Τραπεζούντιον με την παράξενή του γλώσσα 
και με την λύπη των Γραικών των μακρινών εκείνων 

που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. 
 

15Μα αλίμονον μοιραίον πουλί «απέ την Πόλην έρται» 
με στο «φτερούλν’ αθε χαρτίν περιγραμμένον 

κι ουδέ στην άμπελον κονεύ’ μηδέ στο περιβόλι 
επήγεν και εκόνεψεν στου κυπαρίσ’ την ρίζαν». 

Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν θέλουν) να διαβάσουν 
20«Χέρας υιός Γιαννίκας έν» αυτός το παίρνει το χαρτί, 

και το διαβάζει κι ολοφύρεται. 
«Σίτ’ αναγνώθ’ σίτ’ ανακλαίγ’ σίτ’ ανακρούγ’ την κάρδιαν. 

Ν’ αοιλλή εμάς, να βάι εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.» 
 

Πηγές: wikipedia. org, greek-language.gr, sophia-nterkou.gr, lelevose. gr 
 

                                                                                                                                   Ηλέκτρα Λαζεκίδη 
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 «Γη του Πόντου»  

 

(Χρονικό)  

 του Δημήτρη Ψαθά 

 
Επιλογή αποσπασμάτων από την 

Κωνσταντίνα Λίτσα 

  

  

 «Δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα το 

βιβλίο τούτο. Αντιτουρκικό χαρακτήρα 

έχουν τα ίδια τα γεγονότα, που δείχνουν 

τους Τούρκους έτσι όπως ήσαν κι όπως 

έδρασαν τα χρόνια εκείνα. Ούτε 

επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική 

αλήθεια σε καμιά σκοπιμότητα, όπως, 

δυστυχώς, καθιερώθηκε να γίνεται απ' τον 

καιρό που χαράχτηκε η λεγόμενη 

ελληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη τακτική 

της αποσιώπησης των γεγονότων της 

Ιστορίας, ήταν ίσως κι ένας απ' τους 

λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η 

«φιλία» με τους Τούρκους. Να ρίξουμε 

τον πέπλο της λήθης στο παρελθόν, αλλά 

να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε. Να ξέρουν 

κι οι ίδιοι οι Τούρκοι το τι φτιάξαν οι 

πατεράδες τους, για ν' αποφύγουν τα όσα 

στιγμάτισαν εκείνους, εφ' όσον θέλουν να 

πάρουν την θέση που φιλοδοξούν 

ανάμεσα στα πολιτισμένα έθνη. Μόνο έτσι, 

ξέροντας εμείς τους Τούρκους και 

ξέροντας εκείνοι εμάς και το 

στιγματισμένο παρελθόν τους, μπορεί 

κάποτε να χαράξουμε μια ελληνοτουρκική 

 

 ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ, ΕΤΟΣ... «Νάτην η 

Τραπεζούντα πρωτεύουσα ιστορική των 

Κομνηνών γεμάτη εκκλησιές, κάστρα 

βυζαντινά, τζαμιά κι ορθοδοξία, που από 

τη μια μεριά της σκαρφαλώνει στον λόφο 

του «Ποζ Τεπέ» κι απ' την άλλη 

δροσολογιέται ανέμελα στην θάλασσα του 

Ευξείνου, που πότε χαϊδεύει τις αμμουδιές 

της καταγάλανη, και πότε ανασηκώνεται 

θυμωμένη, σε κύματα θεόρατα, που 

σπάζουν και βροντολογούν στα βράχια 

του γιαλού της. Σπίτια μικρά, μεγάλα, που 

οι αυλές τους πλακόστρωτες αλλού κι 

αλλού με καρφωμένα βοτσαλάκια 

λαμποκοπάνε από πάστρα κι οι κήποι τους 

ολούθε είναι πνιγμένοι στο λουλούδι, στις 

συκιές ή τις ροδιές ή τις μανόλιες. Να το 

μεϊτάνι με τα μεγάλα καφενεία, όπου 

σεβάσμιοι Τούρκοι τραβούν μακάριοι τους 

ναργιλέδες, κι οι δρόμοι με τα μαγαζιά, τα 

σεκερτζίδικα με τα πολύχρωμα ζαχαρωτά, 

τα χαλβατζίδικα με τους πελώριους 

άσπρους χαλβάδες, τις λεμονάδες, τα 

σερμπέτια και πέρα τα κεμπαπτζίδικα». 

«Συγκινημένη η θύμηση παίρνει τους 

δρόμους και περπατά: Ρωμαίικες 

γειτονιές, τούρκικοι μαχαλάδες, τζαμιά και 

μιναρέδες που λογχίζουν τον αέρα, αλλά 

και εκκλησιές πόσες εκκλησιές!»  

«Βραδιάζει. Και να που εκεί ψηλά στον 

μιναρέ πρόβαλε ο «μολλάς», που με το 

ένα χέρι στο αυτί διαλαλά στα πέρατα του 

κόσμου, ότι ένας είναι ο Αλλάχ και 

προφήτης του ο Μωάμεθ. Αλλαάάάάάάχ 

μπιρ Αλάάάάάάάχ!..  
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Αλλά η απάντηση έρχεται από πλήθος 
καμπαναριά που χαλούν τον κόσμο με τις 
γλυκόλαλες καμπάνες, απ' όπου 
δοξολογιέται ο αληθινός Θεός των 
Χριστιανών και προσκαλούνται οι πιστοί στις 
εκκλησιές, όπου οδεύουν ολόκληρος λαός 
με πίστη και κατάνυξη, Κυριακές, γιορτές, 
εωθινά, εσπερινούς, Χριστούγεννα και 
Πάσχα.»  

«Να κι ο Άη Γρηγόρης, η μεγαλόπρεπη 

μητροπολιτική μας εκκλησιά, όπου ο 

μητροπολίτης Χρύσανθος δεν αφήνει 

σχεδόν καμιά Κυριακή χωρίς να θυμηθεί στο 

κήρυγμά του τους θρυλικούς «μυρίους» του 

Ξενοφώντος που απ' τα ψηλά βουνά της 

Τραπεζούντας αντικρύσαν το γαλάζιο 

πέλαγος και φώναξαν: Θάλαττα! Θάλαττα! 

Εδώ στην Τραπεζούντα κατέβηκαν, κι εδώ 

σε τούτον τον γιαλό λούστηκαν, ύστερα από 

πολλές περιπλανήσεις, μάχες, δοκιμασίες 

λέει ο δεσπότης αιώνων ιστορία ελληνική 

έχει η πόλη τούτη, όλα το μαρτυρούν, 

αρχαίοι συγγραφείς, αρχαία τείχη και 

κάστρα, τάφοι αυτοκρατόρων, εκκλησιές και 

προ πάντων ο λαός ο ριζωμένος στ' άγια 

τούτα χώματα, που τα ποτίζει με δάκρυ και 

ιδρώτα και συνεχίζει από γενιά σε γενιά την 

προαιώνια ιστορία της Ελλάδας. Κοιτάζω τον 

πατέρα μου, δακρύζει: Γιατί, πατέρα; Σκύβει 

πολύ ο πατέρας μου για να με φτάσει: Σώπα 

παιδί μου, τα καλά παιδιά δεν μιλάνε στην 

εκκλησιά. Κι ενώ σκουπίζει τα μάτια του με 

το μαντήλι: Άμα θα μεγαλώσεις, θα 

Πολλά είν' αυτά που δεν καταλαβαίνω 
ακόμα, κι όχι μονάχα έξω, αλλά και μέσα 
στο ίδιο μας το σπίτι, όπως εκείνα τα 
περίεργα κάδρα με τα παράξενα πρόσωπα 
που βρίσκονται κρεμασμένα γύρω τριγύρω 
στο σαλόνι μας τα τόσο αγριωπά άλλος με 
περικεφαλαία, άλλος με πιστόλες και 
μαχαίρες, άλλος με μακριά κυματιστά 
μαλλιά κι όλοι τους με μάτια φλογερά, με 
άφθονα γένια και μουστάκια, αν και 
μπορώ να διαβάζω χωρίς κόπο τα ονόματα 
που είναι γραμμένα από κάτω: 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗΣ, 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, ΡΗΓΑΣ 
ΦΕΡΡΑΙΟΣ κτλ. Στην γιορτή του πατέρα 
μου, που έρχονται και Τούρκοι, φίλοι και 
πελάτες του, για να του πουν «χρόνια 
πολλά», κοιτάζουν και κείνοι με μεγάλη 
απορία «όλα αυτά τα κάδρα και ρωτούν: 
Κυρ Γιάννη, γιάχο, τι είναι όλοι τούτοι; 
Συγγενείς μου είναι, Χασάν Εφέντη. 
Μεγάλο συγγενολόι έχεις, κυρ Γιάννη. 
Ναι, όλους τους συγγενείς μου τους έχω 
εδώ. Μακρινούς και κοντινούς. Ασκ 
ολσούν, κυρ Γιάννη, καλός άνθρωπος 
είσαι για ν' αγαπάς έτσι όλο σου το σόι! Σε 
μένα, όμως, ο πατέρας μου κάποτε έδωσε 
άλλη εξήγηση: Αυτοί, παιδί μου, είναι 
εκείνοι που δώσαν στην Ελλάδα μας την 
λευτεριά. Και τι θα πει, πατέρα, λευτεριά;  

Αναστέναξε εκείνος: Άμα θα μεγαλώσεις 

θα τα μάθεις.»  

«Θα πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρός 

τον καιρό που ο κόσμος ήτανε 

παράδεισος, αφού όταν ξεκινούσαμε για 

την έξοχη το καλοκαίρι, ερχόντουσαν τ' 

άλογα στην πόρτα μας κι ένα απ' αυτά το 

φόρτωναν με δυο πελώρια καλάθια και 

μέσα στα καλάθια στρώναν κουβέρτες, 

σεντόνια, μαξιλάρια και βάζανε στο ένα τη 

μια αδελφή μου και στ' άλλο εμένα. Κι 

ύστερα ξεκινούσαν τ' άλογα τζου, τζου, οι 

αγωγιάτες μπροστά η μητέρα, πίσω η 

γιαγιά, κι εγώ στο αναπαυτικό καλάθι μου, 

πότε κοιμόμουν τρισευτυχισμένος και πότε 

ξυπνούσα κι έβλεπα τα τόσα όμορφα και 

θαυμαστά του μαγικού εκείνου ταξιδιού, 

βουνά, φαράγγια, δέντρα, ποτάμια και 

γεφύρια τζου, τζου κι αλλού ολόκληρους 

ουρανούς από θεόρατα πλατάνια, 

βελανιδιές, νερά ολόδροσα που 

ξεπηδούσαν απ' την γη και μυρουδιές 

ζαλιστικές που έφερνε ο αέρας απ' τα 

χωράφια, τα καπνά, τις φουντουκιές, απ' 

τα λουλουδισμένα δέντρα.  

Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος 
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Η γιορτή των Φώτων 
 

«Το ίδιο, μεγάλη και χαρούμενη, γιορτή 

ήταν η Πρωτοχρονιά μας, που στα 

παλιότερα χρόνια μάλιστα θυμάμαι 

ομόρφαινε πιο πολύ ακόμα με τους 

μασκαρεμένους, που το βράδυ της 

Παραμονής γυρνούσαν στα σπίτια και 

δίναν ένα ζωηρότερο αποκρηάτικο τόνο 

στη βραδιά. Η γιορτή, όμως, που με 

συγκινούσε περισσότερο απ' όλες, ήταν τα 

Φώτα, επειδή ίσως, εκτός απ' το 

χριστιανικό της περιεχόμενο, έπαιρνε κι 

έναν χαρακτήρα αθλητικό και ηρωικό. 

Γιατί στην μεγάλη αυτή γιορτή ριχνόταν ο 

Σταυρός στη θάλασσα κι έπρεπε να τον 

«πιάσουν» τα παλικαριά των ενοριών κι 

αυτό δεν ήταν εύκολη δουλειά μέσα στις 

φουρτούνες και τα κρύα του Γενάρη.  

 

 

 

 

 

 

Χιόνιζε εκείνη την χρονιά. Γεμάτος χαρά 

έβλεπα απ' το στασίδι του ψάλτη, τις 

άσπρες πεταλουδίτσες να κολλάνε στο 

πολύχρωμο τζαμωτό της εκκλησιάς, ενώ 

έψελνα με οίστρο πλάι στον Τσιράχ. 

Βιαζόμουν, λαχταρούσα να τελειώσω κι 

όταν απόλυσε η εκκλησιά μας, πήρα το 

δρόμο τρεχάλα, ευτυχισμένος μέσα στο 

χιόνι και νάμαι σε λίγο κάτω στην παραλία 

του Αγίου Γρηγορίου, όπου ήταν πολύ 

πλήθος μαζεμένο και περίμενε την πομπή 

για την μεγάλη τελετή. Σ' ένα σημείο, 

δυτικά απ' τα μεγάλα βράχια του γιαλού 

μας, η στεριά προχωρώντας μέσα στην 

θάλασσα σχημάτιζε μια μικρή χερσόνησο 

κι από κει ήταν που έριχνε κάθε χρόνο ο 

δεσπότης τον Σταυρό. Ασταμάτητα έπεφτε 

το χιόνι. Το κρύο τσουχτερό. Λυσσασμένη 

λες η θάλασσα σφύριζε και 

βροντολογούσε κάτω απ' το μαστίγωμα 

του αγέρα κι οι γλάροι χιλιάδες παλεύανε 

κι αυτοί και στριφογύριζαν μέσα στον 

βοριά, που καμιά φορά τους έπαιρνε και 

τρόμαζαν να ξαναζυγίσουν τα φτερά τους.  

Στα πλευρά του βουνού σκαμμένο το 

μονοπάτι κάτω γκρεμός και βούιζε το ποτάμι 

κατέβαινε, όμως, άφοβα η γιαγιά και μάζευε 

εκείνα τα χρυσοκίτρινα λουλουδάκια που 

μύριζαν τόσο όμορφα και τα βάζαμε ξερά πλάι 

στα εικονίσματα όλο τον χρόνο. Της Παναγιάς 

τα δάκρυα. Και γιατί, γιαγιά, τα λένε της 

Παναγιάς τα δάκρυα; Γιατί, παιδάκι μου... 

«όνταν εσταύρωσαν τον Χριστόν οι Εβραίοι, η 

Παναΐα έκλαιεν κι όπου έσταζαν τα δάκρυά 

της φυτρώνανε λουλούδια, να αυτά». 

Επέρασεν η Παναΐα από εδώ; Επέρασεν! Αυτό 

τόλεγε με μεγάλη σιγουριά η γιαγιά καμιά 

αμφιβολία δεν υπήρχε πώς ήταν δυνατόν, 

άλλωστε, να μην είχε περάσει η Παναγιά από 

εκεί, αφού μέναν ακόμη τα δάκρυα της 

ανθισμένα, κι αφού πέρα εκεί, στις άγριες 

βουνοκορφές, υπήρχε και το μοναστήρι της 

της Παναγίας Σουμελά και το άγιο εικόνισμά 

της, που τόσα θαύματα είχε κάνει; Βρισκόταν 

τάχα κανένας χριστιανός που να μην ήξερε 

την ιστορία εκείνου του μοναστηριού; Αν 

ήταν δυνατόν! Όλοι το ξέραν ότι εδώ κι 

αιώνες, καθώς περνούσε μια φορά με τον 

στρατό του από κει ένας άγριος σουλτάνος, 

είδε το μοναστήρι κρεμασμένο εκεί ψηλά, 

στην αγκαλιά του Θεού, απόρησε και ρώτησε: 

Αλλάχ, Αλλάχ, τ' είναι εκείνο εκεί;  

Μοναστήρι χριστιανικό, ω, πολυχρονεμένε 

μας, του είπαν. Θύμωσε ο σουλτάνος και 

διέταξε: Να το κάψετε αμέσως! Τρέχουν οι 

άνθρωποί του να το κάψουνε, αλλά την ίδια 

στιγμή πέφτει ξερός ο σουλτάνος, χτυπιέται 

και βγάζει αφρούς από το στόμα. Έλεος, 

Έλεος, αμάν!.. φωνάζει, σταματάτε, μη το 

πειράζετε το μοναστήρι. Δεν κάψαν το 

μοναστήρι οι άνθρωποί του και ο σουλτάνος 

αμέσως έγινε καλά κι έδωσε καινούργια 

διαταγή να το χρυσώσουνε όλο, κι αυτό και 

την εικόνα της Παναγιάς. Και από τότε, όλοι 

οι σουλτάνοι μαθαίνοντας τα θαύματα της 

Παναγιάς, όλο και του δίναν τιμές και 

δικαιώματα κι έτσι η Παναγία η Σουμελά έζησε 

απείραχτη μέσα στους αιώνες». 
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 Τα παλικάρια, ωστόσο, που θ' 

αγωνιζόντουσαν για να «πιάσουν» τον 

Σταυρό, δεν δείχναν να σκοτίζονται. Νέοι, 

γεροδεμένοι όλοι, από νωρίς βρισκόντουσαν 

εκεί στην παραλία, γυμνοί, και νάτους τώρα 

που κάνουν βόλτες ανυπόμονα μ' ένα παλτό 

ριγμένο στους ώμους κι ένα μπουκάλι 

κονιάκ, απ' όπου ρουφάνε πότε πότε μια 

γουλιά, ενώ τους δέρνει ο αγέρας και το 

χιόνι. Από κάθε ενορία είναι κι ένας άλλος 

απ' τον Άη Γρηγόρη, άλλος απ' την Αγιά 

Μαρίνα, τα Εξώτειχα ή τον Άγιο Βασίλειο, 

τον Ποζ Τεπέ κι αλλού. Αλλά νάτη κιόλας 

που κατεβαίνει η πομπή, με τον μητροπολίτη 

Χρύσανθο ντυμένον στα ολόχρυσα, με τους 

παπάδες, τους ψαλτάδες και τα εξαπτέρυγα, 

τις Αρχές οι στρατιωτικοί με τις μεγάλες τους 

στολές και τα παράσημα, οι πρόξενοι και 

άλλοι. Το χιόνι γίνεται όλο και πιο πυκνό κι ο 

αγέρας όλο και πιο μανιασμένος. Αργά αργά 

προχωρεί η πομπή με ψαλμωδίες και φτάνει 

μέχρι την παραλία, που ανεμοδέρνεται και 

θαλασσοχτυπιέται, με βρόντους που 

αντιλαλούν σαν κανονιές απ' τα όρθια βράχια 

του Άη Γρηγόρη μέχρι πέρα στ' άλλα όρθια 

βράχια του Γκιουζέλ Σαράι. Εκεί, στο χείλος 

της ξέρας, φτάνει ο δεσπότης έχοντας πίσω 

του όλη την πομπή και το ευλαβικό πλήθος 

των πιστών σηκώνει τον Σταυρό, ενώ τα 

παλληκάρια πήραν θέσεις και οι ψαλτάδες 

ψέλνουν: Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, 

Κύριε... Με το σήκωμα του Σταυρού όλοι οι 

αγωνιστές πετάνε από τους ώμους τα παλτά 

τους και καθώς έπεσε ο Σταυρός χυμούν 

μέσα στα ολόρθα κύματα, που τους 

σκεπάζουν τα κεφάλια με τους αφρούς κι 

εκείνοι χτυπιούνται και παλεύουν και 

κολυμπούνε και πότε φαίνονται να τινάζονται 

ψηλά στις κορφές των αφρών, πότε 

κατρακυλάνε στο βάθος, χάνονται, κι ύστερα 

ξαναφαίνονται σε κάποιες αφρισμένες 

κορφές των λυσσασμένων κυμάτων, 

προχωρώντας με πείσμα, σταθερά, κόντρα 

στον άνεμο, κόντρα στην μανία της 

Που να βρεθεί ο Σταυρός μέσα σε τούτο το 

κακό; Κι όμως, να που ζύγωσαν στο σημείο 

όπου ρίχτηκε, να που τον ψάχνουν, να που 

κάποιος τον είδε κι οι άλλοι μάχονται για να 

προλάβουν, να που αρπάζονται ακόμα και 

στα χέρια, βουτούν, εξαφανίζονται, 

φαίνονται πάλι και να, επί τέλους, κάποιο 

χέρι που σηκώνεται ψηλά, σφιχτά 

κρατώντας τον Σταυρό ανάμεσα στα 

δάχτυλα. Ποια ενορία νίκησε; Ο Άη 

Γρηγόρης, ο Άη Βασίλης, η Αγιά Μαρίνα, ο 

Ποζ Τεπές; Ο νικητής, αναψοκοκκινισμένος 

απ' την προσπάθεια, σκαρφαλώνει στην 

μικρή χερσόνησο και δίνει τον Σταυρό στα 

χέρια του δεσπότη. Και του χρόνου! Δυο 

χρυσές λίρες είναι το έπαθλο. Αλλά τι 

αξίζουν δυο χρυσές λίρες μπροστά, στη 

δόξα; Θεέ μου, πότε τάχα θα μεγαλώσω κι 

εγώ να πιάσω τον Σταυρό;»  

Πηγές:docplayer.gr , portnet. gr 

wikipedia.gr 

Χρύσανθος  

ο από Τραπεζούντος 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, 

κατά κόσμον Χαρίλαος 

Φιλιππίδης,  ήταν  Έλληνας θεολόγος και 

ακαδημαϊκός (1940) και μία από τις 

μεγάλες μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

των νεοτέρων χρόνων, Μητροπολίτης 

Τραπεζούντας (1913-1938) και 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών (1938-1940).  
Ο Χρύσανθος είναι ίσως η σπουδαιότερη 

προσωπικότητα της νεώτερης ιστορίας του 

Πόντου. 

Αγάπησε τον Πόντο και τους Ποντίους και 

ταυτίστηκε μ’ αυτούς. 

Σεβαστή προσωπικότητα και από τους 

Τούρκους, γι αυτό και όταν επέκειτο η 

κατάληψη της Τραπεζούντας από τους 

Ρώσους το 1916, σ’ αυτόν την παρέδωσαν 

λέγοντας την ιστορική εκείνη φράση: 

“Από σας την πήραμε αυτή την πόλη σ’ 

εσάς την παραδίδουμε”. 

Με την έλευσή του στην Ελλάδα μετά τον 

ξεριζωμό, διορίσθηκε αποκρισάριος 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Με δική του ιδέα και πρωτοβουλία 

ιδρύθηκε το 1927 η Επιτροπή Ποντιακών  
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Μελετών, η οποία έπαιξε σημαντικότατο ρόλο 

στη συγγραφή και διάσωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής από την 

ίδρυσή της μέχρι τήν ημέρα που πέθαν 

πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, τόσο 

συγγράφοντας ο ίδιος όσο και 

συγκεντρώνοντας το πολύτιμο υλικό που 

κατέθεταν οι Πόντιοι της πρώτης γενιάς. 

Το 1939 γίνεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος. 

Η δράση του υπήρξε πολλαπλή, όχι μόνον 

ως ιεράρχη, αλλά και ως διπλωμάτη και 

συγγραφέα. Είχε αναπτυγμένο στον ύψιστο 

βαθμό το αίσθημα της εθνικής και 

προσωπικής αξιοπρέπειας. «Προτιμώ 

ιπτάμενος ως αετός να πέσω ή έρπων να 

ζήσω», συνήθιζε να λέει. 

Στον θρόνο του Αρχιεπισκόπου παρέμεινε 

μέχρι την κατοχή της Ελλάδας από τους 

Γερμανούς. 

Κωνσταντίνα Χριστοπούλου 

Πηγές: Βικιπαίδεια, elverias.gr, sansimera.gr 

ΚΟΣΤΑΡΙ: 

Το όνομα του χορού προέρχεται από τον 

τρόπο που χορεύεται. Συγκεκριμένα,  δύο 

κουτσά βήματα (κοτσά) εκτελούνται στα 

πρώτα τέσσερα μέτρα του χορού με 

χτύπημα της φτέρνας (ποντιακά κότσ') στο 

έδαφος. Το κότσαρι είναι χορός του 

ανατολικού Πόντου από το Καρς, όπως των 

περιοχών της Αργυρούπολης και του 

Παϊπούρτ, αλλά κυρίως χορευόταν από 

τους Έλληνες του Καυκάσου. Ήταν ακόμη 

γνωστός στην περιοχή της Ματσούκας. 

 

ΤΙΚ: 

   Το Τίκ είναι η χορευτική βάση, το 

υπόβαθρο, για να μπορέσει κάποιος να 

χορέψει αξιοπρεπώς περισσότερους από 30 

με 35 Ποντιακούς χορούς. Τον συναντάμε 

και με την ονομασία Τίκ ΄σ Σο Γόνατον 

αφού είναι χαρακτηριστικό το τσάκισμα 

(λύγισμα) των γονάτων.  

  Το Τικ Μονό είναι ένας ποντιακός χορός 

από την περιοχή Ματσούκας 

(Τραπεζούντα). Είναι πλούσιος σε μουσικές 

παραλλαγές και τραγούδια. Παίζεται με όλα 

τα μουσικά όργανα του Ανατολικού 

Πόντου. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Το 

πιάσιμο είναι από τις παλάμες με τα χέρια 

λυγισμένα στους αγκώνες. 

  To Τίκ Διπλόν είναι μεικτός δεξιόστροφος 

χορός έχει 10 βήματα με μαλακό 

σουστάρισμα. Τίκ Διπλόν δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα την δεκαετία του 60, την 

εποχή των μεγάλων παρεμβάσεων στους 

χορούς.  

 Το Τρομαχτόν είναι μια μορφή Τίκ που 

πήρε το όνομά του από το έντονο τρέμουλο 

(τρόμαγμαν) σε όλο το σώμα. Χορευόταν 

σε όλο σχεδόν τον Πόντο, αλλού σαν 

αυτόνομος χορός και αλλού 

προσαρμοσμένος στο χορό Σέρα. 

Στην Τραπεζούντα το Τρομαχτόν άρχισε να 

χορεύεται σαν αυτόνομος χορός σύμφωνα 

με τον Παντελή Μελανοφρύδη επειδή οι 

Τούρκοι απαγόρευαν στους Έλληνες να 

φέρουν όπλα -ως γνωστόν οι χορευτές τις 

Σέρας ήταν πάνοπλοι-αναγκάστηκαν έτσι οι 

Πόντιοι να χορεύουν μόνο το μέρος της 

Σέρας που έμοιαζε με το Τίκ, δηλαδή το 

Τρομαχτόν. 

 Δώρα Τουρλούκη 

ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 

Ο Πυρρίχιος χορευτόταν από τον Εύξεινο 

Πόντο μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη, ενώ 

οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ένα είδος 

πολεμικής προπόνησης και τον μάθαιναν 

από μικρά παιδιά. Στον Πυρρίχιο 

αναφέρονται ο Όμηρος και ο Ξενοφώντας.  

ΣΈΡΑ  

Η σέρρα ή σέρα, είναι πολεμικός χορός 

του Πόντου, που αποτελεί παραλλαγή του 

Πυρρίχιου.Έλαβε την ονομασία του επειδή 

χορευόταν κυρίως κοντά στον 

ποταμό Σέρα της Τραπεζούντας. 

Περιλαμβάνει γρήγορες κινήσεις του 

σώματος, σύσφιξη των χορευτών μεταξύ 

τους, βίαια στροφή των ποδιών στο δάπεδο 

και συσπάσεις των μυών του σώματος. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B1_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
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     Ποντιακές ζυγιές 
 

Η ποντιακή ζυγιά αποτελείται από την 

ποντιακή λύρα και το νταούλι. Η ποντιακή 

λύρα αναφέρεται επίσης και με το όνομα 

κεμετζές, ονομασία που κατά τους ερευνητές 

πιθανότερα να προέρχεται από την περσική 

λέξη «καμάτσια» που ως είδος λύρας 

εμφανίσθηκε στη Βόρεια Περσία τον 10 αιώνα. 

Η Ποντιακή λύρα έγινε περισσότερο γνωστή 

στην Ελλάδα μετά την γενοκτονία των 

Ποντίων και τον ολοκληρωτικό ξεριζωμό τους 

την περίοδο 1922-1923. 

 

Μία ακόμη ποντιακή ζυγιά της 

ποντιακής παράδοσης είναι αυτή που 

αποτελείται από τον ζουρνά και το 

νταούλι. Ο ζουρνάς ονομάζεται επίσης 

καραμούζα ή πίπιζα. Είναι όργανο με 

διπλό γλωσσίδι, στο οποίο οφείλει τον 

οξύ διαπεραστικό ήχο του. Στην ίδια 

οικογένεια άνηκε και ο αρχαίος 

ελληνικός αυλός. Φτιάχνεται σε 

διάφορα μεγέθη (από 22 ως 60εκ.). 

Τους κοντούς ζουρνάδες τους 

συναντάμε στη δυτική Ρούμελη και το 

Μοριά, ενώ τους μακρύτερους στη 

Μακεδονία. Συνήθως παίζονται δύο 

ζουρνάδες μαζί με συνοδεία από 

νταούλι.  

 

Ειρήνη Παπαθανασοπούλου 
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Το Πάτερ Ημών  

στην Ποντιακή διάλεκτο: 

 

Ουράνιε πατέρα μουν 

 

 Ουράνιε πατέρα μουν, 

ν' αγιάζ' τ' όνομα σ', 

να έρται η βασιλεία σ', 

το θέλεμα σ' να 'ίνεται, 

άμον 'ς σον ουρανόν και σην γήν. 

Τ' αναγκαίον μανάχα ψωμίν εμούν 

δώσ' 'μας οσήμερον, 

και σ'χώρεσον τα αμαρτίας εμούν 

άμον το σ' χωρούμε κι εμείς 

ατείντ'ς τ' έβλαψαν εμάς. 

Μη θέκ'ς εμάς 'ς σον πειρασμόν 

και απεμάκρυνον απ' εμάς το κακόν. 

 

Η Ποντιακή διάλεκτος γράφεται με το ελληνικό 

αλφάβητο, καθώς δεν έχει κάποια επίσημη γραφή, 

κάποιες φορές με την προσθήκη διακριτικών ώστε 

να αποδίδεται καλύτερα η προφορά της γλώσσας. 

Οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Τραπεζούντας 

χρησιμοποιούν το τουρκικό αλφάβητο και αυτοί της 

Ρωσίας, το κυριλλικό.  

Πηγές:  

http://www.imth.gr/ 

https://el.wikipedia.org/ 

https://www.troodostravel.gr/ 

 

                                                           Αταλάντη Πανταζή 

 

Χρύσανθος,  

«το αηδόνι του Πόντου» 

Ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης , γνωστός 
απλώς και ως Χρύσανθος, ήταν Έλληνας 
τραγουδιστής.  

Ήταν ένας από τους γνωστότερους 
τραγουδιστές ποντιακής μουσικής και 
ένας από τους κατά γενική ομολογία 
καλύτερους ερμηνευτές της. Η πολύ ψιλή 
φωνή του και το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της, 
έμελλε να γίνει σήμα κατατεθέν της 
καλλιτεχνικής του πορείας. Σύμφωνα με 
τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο υπήρξε 
μία από τις επτά φωνές του πλανήτη.  
Γεννήθηκε το 1934 στην Οινόη 
Κοζάνης από γονείς Έλληνες του Πόντου 
που κατάγονταν από το Πεζιρκιάν Κιατσίτ 
της επαρχίας Καρς του Καυκάσου.  

Η δολοφονία του πατέρα του 
Κωνσταντίνου από συμμορία 
παρακρατικών το 1947, αναγκάζει την 
οικογένειά του να καταφύγει 
στη Δραπετσώνα του Πειραιά. Εκεί ο 
νεαρός Χρύσανθος θα αναγκαστεί, μαζί με 
τα αδέλφια του, να αγωνιστεί για να 
βιοποριστεί.  

Ο Χρύσανθος ηχογράφησε τον πρώτο 
του δίσκο το 1954, ο οποίος ήταν 78 
στροφών. Έπειτα ηχογράφησε τριάντα 
περίπου ποντιακούς δίσκους 45 στροφών, 
γράφοντας και τους στίχους στα 
περισσότερα, με καθαρά ποντιακή 
παραδοσιακή μουσική επένδυση.  

 Συμμετείχε στους δίσκους 
«Ακολουθία» με τον Νίκο Ξυλούρη και 
τη Δήμητρα Γαλάνη, «Πάθη Απόκρυφα», 
«Δροσουλίτες» (μαζί με τη Δήμητρα 
Γαλάνη) και ηχογράφησε τον 
«Μεγαλέξανδρο» για την ομώνυμη ταινία 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στη 
δισκογραφία του συμπεριλαμβάνεται και 
ένας δίσκος συνεργασίας με τον Στέλιο 
Καζαντζίδη. 

Πέθανε στις 30 Μαρτίου 2005, σε ηλικία 
71 ετών.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://www.imth.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=245
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://www.troodostravel.gr/2019/03/24/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7-%CE%B8%CE%AC/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1954
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2005
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 Ποντιακά παιχνίδια 

 

Το παιχνίδι  στον Πόντο είχε πολύ μεγάλη 

σημασία, γιατί περνούσε μέσα από την 

παράδοση. Παιχνίδια που μεταφέρονταν από 

γενιά σε γενιά και παίζονταν σε αλάνες ή στη 

θάλασσα, ήταν σημαντικά για τους Ποντίους, 

γιατί κουβαλούσαν την ιστορία και τη γλώσσα 

   

 Ο αγέλαστον 

 

Παιδικό παιχνίδι που το έπαιζαν κυρίως τα 

αγόρια, σε πολλά μέρη του Πόντου. Σ’ αυτό 

συμμετείχαν μόνο δύο παίκτες, από τους 

οποίους ο ένας καθόταν ακίνητος, ενώ ο άλλος 

προσπαθούσε, με χειρονομίες και μορφασμούς 

αστείους, να τον κάνει να κλείσει τα μάτια ή να 

γελάσει. Αν το κατόρθωνε, άλλαζαν ρόλους. Σε 

μια άλλη παραλλαγή του, πολλοί παίκτες 

κάθονταν αντικριστά, από τη μία μεριά οι 

«σοβαροί» και από την άλλη αυτοί που θα 

έπρεπε να τους κάνουν να κλείσουν τα μάτια ή 

να γελάσουν. Οι νικητές βέβαια έπειτα άλλαζαν 

θέσεις με τους ηττημένους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα λίντζα 

 

Το παιχνίδι πεντόβολα. Είναι αποκλειστικά 

κοριτσίστικο παιχνίδι. Ένα ζευγάρι κοριτσιών 

παίζει με 5 πετρούλες, λείες και στρογγυλές. Το 

ποιο παιδί θα παίξει πρώτο εξαρτάται από τον 

κλήρο που ρίχνουν. Το παιχνίδι έχει εφτά 

φάσεις. 1) ο μονόν, 2) δίτζια, 3) τρίντζια, 4) 

κουμούλ’, 5) αλαλάχτρα, 6) μαμή και 7) 

χερίτσα. 

 

 

Βασίλειος Σμυρνιώτης 

 

 

 

Το ασάκ 

Είδος παιχνιδιού, που παιζόταν ως εξής: Δύο 

αγόρια στέκονταν όρθια και αντικριστά και άλλα 

δύο πάλι αντικριστά, αλλά με τα κεφάλια 

σκυφτά ανάμεσα στα σκέλια των δύο πρώτων. 

Από μακριά έρχονταν ένας ένας οι παίχτες της 

αντίπαλης ομάδας και πηδούσαν με το κεφάλι 

(έκαναν τούμπα) πάνω στους σκυφτούς. Όποιος 

δεν μπορούσε να πηδήσει από την άλλη μεριά 

έχανε ο ίδιος και όλη η ομάδα του και άλλαζαν 

θέσεις. 

Το παιδικό παιχνίδι, κότσια 
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Χάρρυ Κλυνν,  

ο πολυσχιδής καλλιτέχνης από τον 
Πόντο 

Χάρρυ Κλυνν ήταν το καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, 
ενός προικισμένου σατιρικού 
καλλιτέχνη, που αποκλήθηκε 
«Αριστοφάνης του καιρού μας». 

Ο Χάρρυ Κλυνν, γεννημένος ως Βασίλης 
Τριανταφυλλίδης, γεννήθηκε από φτωχή 
οικογένεια Πόντιων προσφύγων στην 
Καλαμαριά. 

 Εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών 
συνθηκών, ωθήθηκε στην εργασία από 
την ηλικία των πέντε ετών.  

Η συμμετοχή του σε μια βραδιά 
ταλέντων του Γιώργου 
Οικονομίδη άλλαξε τη ζωή του καθώς, 
εκτός από το πρώτο βραβείο, «κέρδισε» 
και μια πρόταση από τον Οικονομίδη να 
τον ακολουθήσει στην Αθήνα. 

 
Από το 1958 έως το 1964, θήτευσε στο 
βαριετέ των αναψυκτηρίων και στα 
καμπαρέ της Αθήνας 
Το 1964 πρωταγωνίστησε στην ταινία 
του Γρηγόρη Γρηγορίου «Τα 201 
Καναρίνια». Την ίδια χρονιά ταξίδεψε 
για σειρά εμφανίσεων σε Καναδά και 
ΗΠΑ, όπου έμεινε και εργάστηκε επί 
δέκα χρόνια.  
Επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στα τέλη 
του 1974 και άρχισε να εμφανίζεται σε 
μπουάτ της Πλάκας και αργότερα σε 
νυχτερινά κέντρα. 
 Έγινε ευρύτερα γνωστός από τις 
παράνομες κασέτες με τα προγράμματα 
των εμφανίσεών του.  
Ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική δι- 

σκογραφία που σατιρικοί δίσκοι 
γνώρισαν τόσο μεγάλη επιτυχία 
Εμφανιζόταν πλέον ως Χάρρυ Κλυνν, ένα 
ψευδώνυμο, που, όπως είχε δηλώσει σε 
μια συνέντευξή του, ήταν ακριβώς το 
αντίθετο από τον «Dirty Harry», τον 
αστυνομικό που ενσάρκωνε ο Κλιντ 
Ίστγουντ στην ομώνυμη σειρά ταινιών 
και ο οποίος εκείνη την εποχή 
μεσουρανούσε στις αίθουσες των 
κινηματογράφων.  

Εποχή άφησαν οι ήρωες που ενσάρκωνε, 
όπως «Τραμπάκουλας», ο «ταξιτζής» και 
«γύφτος με τις πατάτες».  

Καλλιτεχνικά πολυπράγμων ο Χάρρυ 
Κλυνν, εξακολούθησε και μετά το 2006, 
οπότε και επέστρεψε και ζούσε στη 
γενέτειρά του, την Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης, να ζωγραφίζει, να γράφει 
και να εκδίδει ποιητικές συλλογές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτικά και κοινωνικά ενεργός, 
δραστηριοποιήθηκε σε θέματα ποντιακής 
ομογένειας, εκλέχθηκε σύμβουλος στον 
δήμο Καλαμαριάς και ήταν αρχηγός της 
μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου για 
πολλά χρόνια.  

Αρθρογραφούσε αδιάλειπτα για πολιτικά 
κυρίως ζητήματα. 

Άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 
Μαίου 2018, σε ηλικία 78 ετών. 

 
Πηγές: 

sansimera.gr/biographies/1893 

cnn.gr 

Παπαντώνη Χρυσούλα  

Σταματοπούλου Βασιλική 
  

 

Πίνακας του Χάρρυ Κλυνν, Πηγή:Tlife.gr 

https://www.sansimera.gr/biographies/2332
https://www.sansimera.gr/biographies/2332
https://www.sansimera.gr/almanac/2105
https://www.sansimera.gr/almanac/2105
https://www.sansimera.gr/biographies/1893
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 Σταχυολογώντας ...μερικές από  
τις ατάκες του Χάρρυ Κλύνν 

 
 Η τελευταία απογραφή του πράσινου 

της Ελλάδας, είναι αισιόδοξη. 
Σύμφωνα με αυτή έχουν απομείνει 
τέσσερα πεύκα στο Bέρμιο και τρεις 
λεύκες στην Kόνιτσα. 

 

 Ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στις 
δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα 
διακόψουν την οκτάωρη στάση τους 
για τρίωρη προειδοποιητική εργασία… 

 

 Καλείς υδραυλικό τη Δευτέρα στις 
πέντε να σου φτιάξει τη βρύση κι 
έρχεται πέντε παρά τέταρτο. Ίδια 
μέρα, ίδια ώρα. Ένα μήνα μετά, όμως! 

 

 Δεν ξεπουλάμε εμείς την Eθνική μας 
κληρονομιά με δόσεις. Nτούκου άμα 
θέλετε, το συζητάμε. 

 

 Θα γίνει κι ο ανασχηματισμός. Tι 
ανασχηματισμός, δηλαδή… Όπως θα 
είναι μαζεμένοι γύρω από το 
υπουργικό τραπέζι θα πάνε μια θέση 
πιο ’κει. 

 

 Το Πάσχα βάλαμε αγγελία στην 
εφημερίδα. Mισθωτός με σούβλα ζητά 
μισθωτό με αρνί για αμοιβαία 
συνεργασία. 

 

 Διάβασα μια ταμπέλα που έγραφε. 
Πρώτο γενικό νοσοκομείο και πιο 
δίπλα είχανε συμπληρώσει «και 
τελευταίο» 

 

 Άλλο ροκάς κι άλλο αρακάς. 

 

 Oι Έλληνες δεν ξέρουν τι θέλουν και 
δε θα ησυχάσουν ποτέ αν δεν το 
αποκτήσουν. 

 

 Αυτός που γελάει τελευταίος, είναι 
αυτός που προσπαθεί να καταλάβει τι 
εννοούσα. 

 

 Μακάρι οι νέοι να ήξεραν και οι γέροι 
να μπορούσαν. 

 

 

 

 Σπάνια αποτυγχάνω, απλώς αναβάλω 
την επιτυχία μου. 

 

 Oι ηλίθιοι πολιτικοί και οι βλάκες 
ψηφοφόροι είναι γεννημένοι ο ένας 
για τον άλλον. 

 

 Ξέρετε γιατί έχουμε στην Eλλάδα τόσο 
πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα; 
Γιατί οι οδηγοί του σήμερα οδηγούν 
αυτοκίνητα του αύριο, σε δρόμους του 
χθες. 

 

 H δημοκρατία σου δίνει το δικαίωμα 
να πεις αυτό που σκέπτεσαι, ακόμα κι 
όταν δεν είσαι σε θέση να σκέπτεσαι. 

 

 Στην Ελλάδα την άγνοια τη λέμε 
ψυχραιμία. 

 

 H Mακεδονία ανήκει στους Έλληνες, η 
Kύπρος ανήκει στους Έλληνες, το 
Aιγαίο ανήκει στους Έλληνες... Mόλις 
ακούσω πως και η Πελοπόννησος 
ανήκει στους Έλληνες, θ' αρχίσω να 
ανησυχώ σοβαρά. 

 

 Νεοέλληνας είναι το άτομο εκείνο που 
έχει δυο τηλεοράσεις στο σπίτι του, 
δυο αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιό του, 
και δυο ευρώ στην τσέπη του. 

 

 Έχει υπολογισθεί ότι μέσα σε τρία 
χρόνια θα υπάρχουν μονάχα στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής 10 
εκατομμύρια αυτοκίνητα. Όποιος, 
λοιπόν, θέλει να περάσει στο απέναντι 
πεζοδρόμιο, ας το κάνει από τώρα. 

 

 Tα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα 
όσο φαίνονται... είναι χειρότερα… 

 

Παπαντώνη Χρυσούλα  

Σταματοπούλου Βασιλική 
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Σταυρόλεξο 
1. Συστηματική εξόντωση πληθυσμών. 
2. Περιοχή της Ρωσίας με στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 
3. Οροσειρά ανάμεσα στη Μαύρη και την 

Κασπία θάλασσα. 
4. Φυσικός πορθμός που χωρίζει την 

ευρωπαϊκή από την ασιατική Τουρκία.  
5. Η θάλασσα του Μαρμαρά. 
6. Αρχαίο βασίλειο του Πόντου, προορισμός 

των Αργοναυτών. 

7. Το χρυσόμαλλο αναζήτησε ο Ιάσονας 
στον Πόντο. 

8. Γιος του Ιαπετού και της Ωκεανίδας, 
εξόριστος στον Πόντο. 

9. Ένοπλος ποντιακός χορός 

10. Δυναστεία που ίδρυσε την αυτοκρατορία 
της Τραπεζούντας. 

Λένα Μεταξά 

Βιβλιοπαρουσίαση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι και μια βιογραφία. 
Ο χώρος είναι ο κόσμος που ανοίγεται πέρα από 
τον Bόσπορο και τις Συμπληγάδες, ο κόσμος της 
Mαύρης Θάλασσας. O ήρωας ανήκει στην 
τελευταία γενιά των Eλλήνων του Eύξεινου 
Πόντου. Γεννήθηκε το 1899 σ' ένα θρακικό χωριό 
της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας. Oι περιπέτειές 
του αρχίζουν το 1914, μετά τους Bαλκανικούς, 
όταν, μαθητής ακόμα, δίχως πατρίδα και 
περιουσία, πήγε στη Pουμανία να δουλέψει. O 
Πρώτος Πόλεμος τον βρήκε στην Kωνστάντζα. Tο 
μέτωπο έσπασε. Aπό τον Δούναβη βρέθηκε στην 
Aζοφική. Ξέσπασε η Oκτωβριανή Eπανάσταση.Aπό 
τον Kαύκασο βρέθηκε στην Πόλη λίγο πριν από 
την Kαταστροφή. Kωνστάντζα ώς το '44. 
Bουκουρέστι μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. ώσπου, 
το 1950, εγκαταλείποντας πια τη Mαύρη 
Θάλασσα, έφτασε με τη γυναίκα του και δυο 
μικρά παιδιά στον ρουμανοπροσφυγικό 
καταυλισμό του Λαυρίου. H μεταπολεμική 
Eλλάδα : ένας νέος κι άγνωστος κόσμος. Στα 
πενηνταένα του χρόνια, ο πολυταξιδεμένος 
μεγαλέμπορος αρχίζει για έβδομη φορά τη ζωή 
του από την αρχή. Aγρότης στο Kορωπί. H 
ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή και βασίζεται 
στην αυτοβιογραφία του Γιάνκου 
Δανιηλόπουλου . 

Αριστέα Σαλάι 

 

Παροιμίες 
 

Άρκον πα τα σεράντα χρόνα μίαν 
αχπαράεται. 

Κι η Αρκούδα στα σαράντα χρόνια μια φορά 
τρομάζει. 

Λέγεται: Για γεγονός σπάνιο. 

Εγέννεσεν το βούδ’ κι εποίκεν γαρκόν. 

Γέννησε το βόδι και έκανε μοσχάρι. 

Λέγεται: Γι αυτούς που ανακοινώνουν σαν 
σπουδαία και ενδιαφέρουσα, ασήμαντη 
είδηση. 

Εγώ λέγ’ ατον καλόερος είμαι, κι ατός 
ερωτά με πόσα παιδία έ’εις; 

Εγώ του λέω είμαι καλόγερος, και αυτός με 
ρωτάει πόσα παιδιά έχεις; 

Λέγεται: Γι αυτόν που επιμένει να ρωτά το ίδιο 
πράγμα αν και στην πρώτη ερώτηση πήρε 
αρνητική απάντηση. 

Εμ’ τ’ ωβού τ’ απέσ’, εμ τ’ ελαίας τ’ έξ’ 

Και του αβγού το μέσα και της ελιάς το έξω. 

Λέγεται: Για πλεονέκτη που θέλει τα πάντα για 
τον εαυτό του. 

Καλλίστη Πανταζή 

 


