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΄΄μήτηρ
υπάρχουσα της ζωής...΄΄

"Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας· εν τη κοιμήσει τον 

κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ 

υπάρχουσα της ζωής· και ταις πρεσβείαις ταις σαίς λυτρουμένη εκ 

θανάτου τας ψυχάς ημών"

Μια μέρα λύπης που μας γεμίζει χαρά. Τρεις μέρες πριν την 

κοίμηση της Παναγίας άγγελος Κυρίου την είχε επισκεφτεί και της 

ανήγγειλε ότι θα πήγαινε κοντά στον αγαπημένο Της Υιό, κοντά 

στον Θεό.Ως εκ θαύματος την είδηση της επικείμενης  κοίμησης την 

μαθαίνουν όλοι οι Μαθητές του Κυρίου και ας ήταν σκορπισμένοι 

στα πέρατα της γης. Με θαυματουργό τρόπο μαζεύονται όλοι στον 

κήπο της Γεσθημανής και συναντούν την Παναγία μας να 

ετοιμάζεται για την Κοίμησή Της.

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 (Αναμνήσεις από το χθες)

Σταυρίν

Όλοι μας είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς από την προηγούμενη ημέρα 

οργανώσαμε σε  δυο γκρουπ τις ομάδες που θα επισκεφθούμε τα ιδιαίτερα 

χωριά μας, στον Πόντο. Μετά το πρωινό γρήγορα-γρήγορα μπαίνουμε στο 

δρόμο. Το πρώτο γκρουπ έφυγε για το Καρς στις 6 το πρωί, ενώ το δεύτερο στις 8 

για τα χωριά της Σάντας και το  Σταυρίν. Οι εμπειρίες όλων μας από αυτό το 

προσκύνημα είναι ιδιαίτερες. Τα σπίτια μας, τα ταφία μας, τα παρχάρια, οι 

βρύσες, όλα όσα μας διηγήθηκαν οι προγονοί μας είναι εδώ στον αλησμόνητο 

Πόντο και μας περιμένουν. Πώς να μην κλάψουμε, πώς να μην χαρούμε, πώς να 

μην θυμώσουμε και πόσα άλλα συναισθήματα περνούν από τις καρδιές και το 

μυαλό μας. 

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΞΗ ΤΜΡ ΗΑ ΜΝ ΑΕ ΤΩΝ

µΣΧΗΕΛ  Β Σ ΕΟ ΡΝ ΟΙ ΙΕ ΑΞ ΣΥΕ

ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Στην  εξ  ανατολών   γείτονα  μας ΄΄φίλη  και  σύμμαχο Τουρκία΄΄ 
υπάρχουν δύο εθνικές εορτές, η πρώτη είναι στις  30 Αυγούστου και η  
δεύτερη στις 29 Οκτωβρίου. Αυτές οι γιορτές έχουν άμεση σχέση με τη ζωή 
του Κεμάλ  Μουσταφά  του  επονομαζόμενου Ατατούρκ, του ιδρυτή της  
΄΄τουρκικής  δημοκρατίας΄΄, όπως  λένε  οι  ίδιοι.

Ας  δούμε  πολύ  γρήγορα  αυτές  τις  δύο  επετείους  των  γειτόνων  
μας  που  τις  λένε χωρίς  ντροπή  και  εθνικές εορτές. Τι  γιορτάζουν  και  
από  ποιους  δανείστηκαν  τα  χώματα  που  τώρα  ζουν,  ενώ  
εκατοντάδες  χρόνια  ανήκαν  σε  άλλους  αλλά το χειρότερο όλων είναι 
ότι και στις μέρες μας απλώνουν τα πόδια τους σε ελληνικά  νερά.

Συνέχεια στην 2η σελίδα
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 Λειτουργεί καθημερινά πλην 
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Έναρξη  όλων  των  τμημάτων

Ουδέν  λόγω  πανδημίας κορονοϊού 

«Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες 

ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το 

σώμα, και συ Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το 

πνεύμα».

Και ήρθε η μεγάλη ώρα και αφού οι μαθητές 

έ χ ο υ ν  π ά ρ ε ι  τ η ν  Ε υ χ ή  Τ η ς  έ ρ χ ε τ α ι 

υπέρλαμπρος ο Κύριος και Θεός Της, ο Υιός της 

Παρθένου Χριστός και παραλαμβάνει την 

Ψυχή της Παναχράντου Θεοτόκου. Η Παναγία 

μας υπόσχεται ότι μπορεί να φεύγει από αυτόν 

τον κόσμο αλλά θα είναι το σκαλοπάτι για να 

φτάνουν οι εκκλήσεις μας στον Υιό Της. Θα 

είναι αυτή που θα μεσολαβεί τα αιτήματά μας 

στον Χριστό και θα τον παρακαλεί και αυτή να 

τα ικανοποιήσει. Είναι Αυτή που θα σταθεί 

παρηγορία μας, βοήθεια μας, προστασία μας. 

Θα είναι πάντα κοντά μας να τρέχει μαζί με εμάς και να 

μας οδηγεί. Για αυτό παρόλο που η Παναγία μας 

κοιμήθηκε και κανονικά θα 

Έτσι  και  φέτος   με την παρουσία πιστών από όλη την 

Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό εορτάστηκε η 1608η 

πανήγυρης στην ανιστορηθείσα  Ιερά Μονή της Παναγία 

Σουμελά στον Πόντο και  στην νέα μονή Παναγίας 

Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, στο όρος Βέρμιο, όπου 

βρίσκεται η εικόνα της, μετά την ξεριζωμό της από τον 

α λ η σ μ ό ν η τ ο  Π ό ν τ ο ,  α π ό  τ ο  ό ρ ο ς  Μ ε λ ά ,  τ η ς 

Τραπεζούντας.

Με υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, μάσκες και 

αποστάσεις για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 

εορτάστηκε η Παναγία μας χωρίς την παρουσία των 

ποντιακών συλλόγων της ΠΟΕ αλλά και ούτε της 

διοίκησης της.Απαγορεύτηκαν οι κατασκηνώσεις μετά 

΄΄μήτηρ υπάρχουσα της ζωής...΄΄
Συνέχεια από την 1η σελίδα

από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

Ιδρύματος, ενώ οι προγραμματισμένες λιτανείες δεν 

πραγματο-ποιήθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο, ούτε 

έγιναν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Φάνηκε ακόμα μία 

φορά η ανάγκη  εκδημοκρατισμού και η συμμετοχή όλων 

των ποντίων και όλων των συλλόγων σε παρόμοιες 

εκδηλώσεις, γιατί η Παναγία Σουμελά ανήκει σε όλους 

μας και όχι σε ένα σωματείο.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός 

Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, από πλευράς 

αξ ιωματικής  αντ ιπολίτευσης  ο  Βουλευτής  Α ' 

Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης, ενώ παρόντες 

μεταξύ άλλων ήταν οι Βουλευτές της Ν.Δ Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης και Αναστάσιος Μπαρτζώκας,  ο 

Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και ο 

Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

Χρόνια  πολλά  και  ευλογημένα

ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Η Εορτή της Νίκης 
Η εορτή της νίκης  κατά  των  Ελλήνων. Πρόκειται 

για τη νίκη του τουρκικού στρατού επί του ελληνικού, 
στις 30 Αυγούστου του 1922. Στις 26 Αυγούστου ο 
Μουσταφά Κεμάλ είχε ηγηθεί των τουρκικών 
στρατευμάτων στην κοιλάδα του Αφιόν Καραχισάρ με 
το περιώνυμο παράγγελμα «Στόχος μας είναι η 
Μεσόγειος! Εφοδος». Στις 30  Αυγούστου ο ελληνικός 
στρατός ηττήθηκε στο Ντουμλούπιναρ και η 
υποχώρησή του συνεχίστηκε ως τις 9 Σεπτεμβρίου, 
ημέρα της άλωσης και  πυρπολισμού  της Σμύρνης από 
τους Τούρκους.

Στις μέρες μας κάθε 30η Αυγούστου χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερη τουρκική  πατριωτική θέρμη. Οι 
εφημερίδες στην  Τουρκία  δημοσιεύουν στην πρώτη 
σελίδα τους μεγάλα πορτρέτα του Ατατούρκ και 
μερικές φορές μοιράζουν σημαίες. Όλοι καλούνται να 
σημαιοστολίσουν  τα  πάντα και  η Τουρκία σκεπάζεται 
από κόκκινο και άσπρο. 

Ο εορτασμός της  απώθησης του εχθρού, δηλαδή  των  
ελλήνων,  στη θάλασσα  στη Σμύρνη,  στις  9 
Σεπτεμβρίου, έχει χαρακτήρα πάντα ανθελληνικό. 
Κομπάρσοι αναπαριστούν τη σκηνή της άλωσης της 
πόλης, κατεβάζοντας την ελληνική σημαία και 
αντικαθιστώντας την με τα τουρκικά χρώματα. 

Γράφει
ο Νίκος Τουμπουλίδης

Η Εορτή της Δημοκρατίας.
Στις 29 Οκτωβρίου όμως  είναι η πιο μεγάλη εθνική γιορτή, η 

εορτή της Δημοκρατίας. Μετά την απώθηση του ελληνικού 
στρατού η Συνθήκη των Σεβρών ακυρώθηκε από τη Συνθήκη 
της Λωζάννης, στις 24 Ιουλίου του 1923. Στις 2 Οκτωβρίου οι 
Σύμμαχοι εκκένωναν την Κωνσταντινούπολη. Διάφορα ξένα 
κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία  και  η  Γερμανία, είχαν 
αναγνωρίσει de facto το καθεστώς της Άγκυρας. Το βράδυ της 
29ης Οκτωβρίου του 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ αποφάσιζε να 
ανακηρύξει επισήμως τη Δημοκρατία της Τουρκίας.

Όλες οι επίσημες εορτές στην  Τουρκία  γιορτάζονται με τον 
ίδιο τρόπο εκτός από κάποιες τοπικές αποχρώσεις, ενώ το 
τελετουργικό είναι το ίδιο σε όλη τη χώρα. Κάθε πόλη  ή χωριό, 
έχει σαν τόπο εορτασμού του, την κεντρική πλατεία, η οποία 
δεν νοείται χωρίς ένα ή δύο αγάλματα του Ατατούρκ  και  
πάντα  εχθροί  τους  είναι  οι  έλληνες. 

Η εθνικιστική έξαρση που  κατά  καιρούς  βλέπουμε  
εναντίον  της  Ελλάδας από  την  πλευρά  της Τουρκίας κάθε  
φορά  που  θυμούνται  τις βραχονησίδες, την Κύπρο, το  
Αιγαίο  και  πολλά  ακόμη  έχουν  τη  ρίζα  τους  πολύ  βαθιά  
και  τίποτε  δεν  είναι  τυχαίο αφού  σχεδόν  σε  όλα  τα  θέματα  
το Ελληνικό  κράτος   και  το  Τουρκικό καθεστώς έχουν εκ 
διαμέτρου αντίθετες θέσεις, που φυσικά εξυπηρετούν τα 
αντίστοιχα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντά 
τους.Είναι η στιγμή που ο ελληνισμός πρέπει να πει 

                               ́ ΄ΦΤΑΝΕΙ  ΠΙΑ΄΄

Συνέχεια από την 1η σελίδα
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Οι Άγιοι του Πόντου  

Άγιος Δαβίδ ο Μέγας Κομνηνός ο νεομάρτυρας,

τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας 

και τα παιδιά του Βασίλειος, Γεώργιος, Μανουήλ

καθώς και ο ανεψιός του Αλέξιος 

Άγιος Δαβίδ ο Μέγας Κομνηνός ο νεομάρτυρας,

τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας 

και τα παιδιά του Βασίλειος, Γεώργιος, Μανουήλ

καθώς και ο ανεψιός του Αλέξιος 
Στις 15 Αυγούστου 1461 µ.Χ., ο Μωάµεθ ο πορθητής µετά από σκληρή 

πολιορκία καταλαµβάνει την πρωτεύουσα των Μεγάλων Κοµνηνών, την 
Τραπεζούντα, όπως αναλυτικά  αναφερθήκαµε στο προηγούµενο τεύχος του 
Αργοναύτη. Η ύστατη ισχυρή έπαλξη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού στην 
Ανατολή έπαψε να φωτίζει. Η αυτοκρατορία εσβέσθη και η κληρονοµία ηµών 
µετεστράφη αλλοτρίοις. Ο Ελληνισµός του Πόντου έζησε δύσκολες και κρίσιµες 
στιγµές. Πολλές φορές αισθάνθηκε την ανάσα του θανάτου. Και αυτός όµως ο 
θάνατος στο προπύργιο αυτό του ελληνισµού, που ονοµάζεται Πόντος, δεν 
αντίκρισε τίποτε άλλο παρά ψυχές όρθιες και ακατάβλητη απόφαση.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας Δαβίδ, ο Μέγας Κοµνηνός, όµηρος στα χέρια του 
πορθητή µαζί µε τα τρία του παιδιά και τον ανεψιό του και διάδοχο Αλέξιο τον Ε, 
εκτοπίζεται στην Αδριανούπολη. Είναι βέβαιο ότι η αγριότητα της άλωσης υπήρξε 
µικρότερη λόγω της συνθηκολογήσεως. Αυτός που έχει την ατυχία να κυβερνά τις 
τελευταίες αυτές ώρες και να υφίσταται τους κλονισµούς της καταστροφής, αυτός 
είναι και ο εκ του προχείρου υπεύθυνος, ο άνανδρος, ο προδότης. Τέτοιο διπλό 
θύµα υπήρξε και ο αυτοκράτορας Δαβίδ.

Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι πάρα πολλοί ήσαν εκείνοι που θεωρούσαν την 
αντίσταση µάταιη και πίεζαν για τη λύση της συνθηκολογήσεως ελπίζοντας ότι 
θα µετριαζόταν  το κακό και η οργή του πορθητού. Το ανώνυµο συναξάριο του 
γένους µε λιτές γραµµές αναφέρεται στο µαρτυρικό του τέλος.

«Κατά τήν 26ην τοῦ µηνός Μαρτίου τῆς ΙΑ΄ Ἰνδικτιῶνος τοῦ 1463 ἔτους, 
ἡµέρα Σαββάτω, πικροτάτη, ὥρα γ΄ ἐκρατήθη ὁ Ἅγιος ἡµῶν Αὐθέντης καί 
Βασιλεύς Τραπεζοῦντος κύριος Δαβίδ ὁ Μέγας Κοµνηνός ἐν Ἀνδριανουπόλει 
καθειρχθείς σύν ἁλύσεσι ἐν τῷ Πύργῳ». (Μητροπολίτου Τραπεζούντος 
Χρυσάνθου, «Η εκκλησία Τραπεζοῦντος», Αθήναι 1933, σ. 521).

«Ἐν δέ τῇ πρώτῃ Νοεµβρίου, ἡµέρα Κυριακή καί ὥρα τετάρτη τῆς νυκτός 
ἐτελειώθη τῷ ξίφει ὁ αὐτός σύν ἅµα τοῖς τρισίν αὐτοῦ υἱοῖς καί τῷ ἀνεψιῷ, 
τῷ 1463 ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ ἐν Κωνσταντινουπόλει», Αθήναι 1933, σ. 522 
(Σκευοφυλάκειο Οικουµενικού Πατριαρχείου, ἀριθµ. 8, φυλ. 294α) ].
Οι παραπάνω συναξαριακές σηµειώσεις βρίσκονται σε µεµβράνινο 
χειρόγραφο ευαγγελιστάριο της Μονής της Θεοτόκου στη νήσο Χάλκη. 
Τώρα το χειρόγραφο µε τις ενθυµίσεις βρίσκεται στο σκευοφυλάκειο του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου.

Όταν ο Δαβίδ παρουσιάσθηκε στον Μωάµεθ αυτός του πρότεινε ένα από τα 
δυό, η να µείνει ζωντανός εφόσον απαρνηθεί την πίστη του η να θανατωθούν 
αυτός και όλη η οικογένειά του. Από την τροµερή αυτή πρόταση ο Δαβίδ διάλεξε 
τη δεύτερη λύση λέγοντας µε παρρησία στον Μωάµεθ ότι: «Κανένα µαρτύριο δεν 
πρόκειται να µε φέρει στο σηµείο ν' απαρνηθώ την πίστη των πατέρων µου». 
(WEISZ WELTGESCHICTE – GRAZ LEIPZIG 1892 VII 117).  Έτσι πέρασε ο Δαβίδ 
στην αιωνιότητα ανταλλάσσοντας τη βασιλική αλουργίδα µε το φωτοστέφανο 
του µάρτυρα.Όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε το τραγικό τέλος της Τραπεζουντιακής 
αυτοκρατορίας κατατάσσουν τον Δαβίδ στη χορεία των µαρτύρων, εκφράζοντας 
την κοινή συνείδηση του εκκλησιαστικού πληρώµατος.

Ο Σάββας Ιωαννίδης στο έργο του «Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος» 
γράφει: «Και ο Ελληνισµός, προς τιµή του, έχει να επιδείξει δυό αυτοκράτορες, 
έναν να πεθαίνει µε γενναιότητα πολεµώντας για την πατρίδα, τον Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο, και έναν να µαρτυρεί για την πίστη του. Δηλαδή τον τελευταίο 
αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ, τον Μεγάλο Κοµνηνό.

Έτσι καθώς δύο είναι τα στοιχεία της εθνικής ύπαρξης του όλου Ελληνισµού, 
δηλαδή η πίστη στην πατρίδα και η θρησκεία, η Θεία πρόνοια συνεισφέρει σ' 
αυτόν µε τον Κωνσταντίνο ως έφορο και ήρωα του Ελληνισµού και µε τον Δαβίδ 
ως έφορο και ήρωα του χριστιανισµού». (Σάββα Ιωαννίδη,«Ιστορία και στατιστική 
της Τραπεζούντος», Θεσσαλονίκη 1988, σ.95 (Α΄ἔκδοσις Κωνσταντινούπολις 
1870)).

«Αλλά και µάρτυρες της πίστης έγιναν πολλοί σε πολλά µέρη, ακόµα και 
σήµερα ανάµεσα στα απρόσιτα χριστιανικά χωριά και έχουν υποστεί µαρτυρικές 
διώξεις. Και πρώτος απ' όλους είναι δίκαιο να µνηµονευθεί ο τελευταίος από τους 
Μεγάλους Κοµνηνούς, ο Δαβίδ, µαζί µε τα παιδιά και τους συγγενείς του, που 
προτίµησε το µαρτυρικό θάνατο αντί να ζήσει και να απολαύσει τιµές, όπως 
έκαναν άλλοι που είδαµε, οι οποίοι επιθύµησαν τα πρόσκαιρα αντί για τα αιώνια 
και την εφήµερη εκτίµηση αντί γι' αυτήν που προέρχεται από τον Θεό και τους 
ανθρώπους». (Σάββα Ιωαννίδη,«Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντος», 
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 124 (Α ἔκδοσις Κωνσταντινούπολις 1870) ).

Ο λόγιος αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, ηγούµενος της ιστορικής 
µονής του Τιµίου Προδρόµου Βαζελώνος στο περισπούδαστο έργο του «Ο Πόντος 
ανά τους αιώνας», σχολιάζει ως εξής το µαρτυρικό τέλος του αυτοκράτορα: « .... 
καί µετά τινας µῆνας τίθεται ὠµῶς ἀντιµέτωπος τοῦ διλήµµατος, ἤ νά ἐξοµόση, ἤ 
νά σφαγῆ µετά τῶν τέκνων του. Προείλετο τό δεύτερον καί εἶδε σφαζοµένους τούς 
υἱούς του καί τόν ἀνεψιόν του Ἀλέξιον καί µετ' αὐτούς ἐσφάγη καί αὐτός ἐπί 
λόφου καλουµένου «Πέγιογλου» ὑπό τῶν Τούρκων, καί κειµένου ἀντίπεραν τοῦ 
λόφου ἐφ' οὗ µαχόµενος ἔπεσε πρό δέκα ἐτῶν ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Καί 
οὕτω συνεπληρώθη τό µαρτύριον τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τῶν δυό 
αὐτοκρατόρων αὐτοῦ, τοῦ µέν πεσόντος ἐν µάχῃ ἀµύνης ὑπέρ ἐλευθερίας, τοῦ δέ 
σφαγέντος ἐν µαρτυρίᾳ ὑπέρ τῆς ἀληθείας». (Αρχιµ. Παναρέτου Τοπαλίδου, «Ο 
Πόντος ανά τους αιώνας», Δράµα 1929, σ. 63-64.)

Ο εκλεκτός Πόντιος επιστήµονας Οδυσσέας Λαµψίδης σχολιάζει: «Τραγικός 
ἥρως ὁ Δαβίδ, διά τοῦ θανάτου σφραγίζει τήν ἱστορίαν τῶν Μεγάλων Κοµνηνῶν. 

Ἡ µοῖρα δέν ἠθέλησε νά χορηγήση εἰς αὐτόν 
τόν θάνατον ἑνός πολεµιστοῦ, ἀλλά ὥρισεν 
εἰς αὐτόν τό τέλος ἑνός µάρτυρος «ξίφει 
τελειοῦται» ». (Ἀρχεῖον Πόντου, Αθήναι 
1961, τόµος 24, σ. 28)

Από τις παραπάνω µαρτυρίες και 
απόψεις, αβίαστα συµπεραίνουµε ότι 
βρισκόµαστε µπροστά σ' έναν µάρτυρα 
στεφανωµένο και δικαιωµένο από τον 
δικαιοκρίτη Θεό, αδικηµένο όµως από 
ολόκληρο τον ελληνισµό,  αφού δεν 
προβάλλεται η θυσία του και δεν τιµάται το µαρτύριό του. Πολλοί είναι οι λόγοι 
για τους οποίους δεν τιµήθηκε πρεπόντως ο µάρτυς Βασιλεύς. Ήρθε όµως η ώρα 
εµείς οι απόγονοι και κληρονόµοι της Τραπεζουντιακής αυτοκρατορίας να 
αναδείξουµε την κοινή συνείδηση περί του µαρτυρίου του υπέρ του Χριστού, να 
αποδώσουµε προς αυτόν τα οφειλόµενα ως υιοί φιλοπάτορες και να 
επαληθεύσουµε την χρυσοστοµικήν ρήσιν που λέγει: «ὥσπερ γάρ τόν ἥλιον 
ἀµήχανον σβεσθῆναι, οὕτω καί τήν µνήµην τῶν µαρτύρων». (Ἰωάννου 
Χρυσοστόµου, εις τον Άγιον Ιεροµάρτυρα Φωκά, MIGNE, P.G. 50,699).

Ο αείµνηστος Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος 
Ευστρατιάδης στο επιστηµονικό του έργο: «Αγιολόγιο της Ορθοδόξου εκκλησίας» 
γράφει τα εξής για το χρέος µας έναντι των µαρτύρων που βρίσκονται στην 
αφάνεια χωρίς να αποδίδονται σ' αυτούς οι νενοµισµένες τιµές: «Διά τοῦτο ἔχοµεν 
καθῆκον ἱερόν νά ἀναστήσωµεν τούς νεκρούς ἐπί τῆς γῆς καί ζῶντας ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς, νά ἀποδώσωµεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν δόξαν αὐτῆς καί τό κάλλος, τάς 
µορφάς καί τά ὀνόµατα τῶν ἡρώων τῆς πίστεως, οἵτινες διά τοῦ αἵµατος αὐτῶν, 
καί διά τοῦ βίου αὐτῶν ἐστερέωσαν τά θεµέλια αὐτῆς καί εἶναι µέρος τοῦ 
ἀκηράτου στεφάνου αὐτῆς, ἀδάµαντες ἐκπεσόντες ἐκ τοῦ πολυτίµου στέµµατος, 
θησαυρός ἱερός τῆς ἡµετέρας πίστεως. Ἔχοµεν ἱερόν καθῆκον νά ἀναζητήσωµεν 
καί εὕρωµεν τούς κρυπτοµένους ἀπό τά νέφη ἀστέρας καί τοποθετήσωµεν εἰς τό 
ἡρῶον τῆς πίστεως. Αἱ κατά ἀνατολάς Ἐκκλησίαι διά τάς περιπετείας αὐτῶν 
ἀπώλεσαν τόν ἴδιον αὐτῶν κώδικα καί τά δίπτυχα καί τάς περγαµηνάς αὐτῶν˙ 
διεσκορπίσθησαν εἰς τούς τέσσαρας ἀνέµους ὑπό τῆς λύσσης τῶν ἐχθρῶν καί 
ἠφανίσθησαν πολλά πολύτιµα τῆς κληρονοµίας ἡµῶν µνηµεῖα καί πειστήρια˙ 
ἐναπέµειναν ὅθεν γεραρά λείψανα καί ταῦτα ἀπόκεινται εἰς ἡµᾶς νά 
περισυλλέξωµεν µετ' εὐλαβείας». (Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Μητροπολίτου πρ. 
Λεοντοπόλεως, «Αγιολόγιον της Ορθοδόξου εκκλησίας», Αθήναι 1995, σ. ιε).

Σύµφωνα µε την παράδοση της Ορθοδόξου Ανατολικής εκκλησίας τον πρώτο 
λόγο στην αναγνώριση ενός αγίου έχει το πλήρωµα της τοπικής εκκλησίας. Η 
αυθόρµητη αναγνώριση από την συνείδηση των πιστών είναι καθοριστικός 
παράγων. Ειδικά για την τιµή στους µάρτυρας ο πολυγραφώτατος Άγιος 
Νικόδηµος ο Αγιορείτης παρατηρεί: «τῶν µαρτύρων τά λείψανα προσκυνοῦνται 
ὡς ἅγια καί χωρίς θαυµάτων καί εὐωδίας, µέ τό νά γίνεται φανερόν εἰς ὅλους διά 
τῆς ἐµπράκτου ἀποδείξεως τοῦ µαρτυρίου, ἡ εἰς Θεόν τελεία πίστις καί τελεία 
ἀγάπη αὐτῶν». (Ἁγίου Νικοδήµου Αγιορείτου, «Νέον Μαρτυρολόγιον», Ἀθῆναι 
1961, σ. 24).

Και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος παρατηρεί τα εξής: « .... ἤ πού ἠκούσθη εἰς 
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ οἱ Θεῖοι Μάρτυρες νά καρτεροῦν τήν ἐπίγειον κρίσιν νά 
κυρώση τό µαρτύριόν τους, καί νά βεβαιώση ἐκείνους, ὅπου ἤδη ἐσφράγισαν τό 
τέλος τους µέ τήν ὁµολογίαν τῆς θείας πίστεως, καί τούς ὁποίους εὐθύς ἐν τῷ ἅµα 
ὁ ἀγωνοθέτης Χριστός ἄνωθεν ἐστεφάνωσεν ; Τί ἄλλο εἶναι ἡ ἑορτή, παρά 
µακαρισµός καί δόξα καί τιµή, καί νά προβάλλωµεν εἰς τόν Θεόν πρέσβυν καί 
µεσίτην τόν ἑορταζόµενον, διά νά λαµβάνωµεν δι' αὐτοῦ παρά Θεοῦ τῶν ψυχικῶν 
µας παθῶν τήν ἴασιν ; Εἶναι ἄλλο τίποτας ἡ ἑορτή παρά ταῦτα ; Ἔπειτα .... δέν 
ἤκουσαν ποτέ τους, πώς εὐθύς ὁπού πέση εἰς τήν γῆν ἡ κεφαλή τοῦ Μάρτυρος, οἱ 
παρόντες Χριστιανοί ἀπό ψυχῆς καί καρδίας χαίροντες, καί τόν Θεόν δοξάζουσι 
καί τόν Μάρτυρα µακαρίζουσι». (Π.Β.Πάσχου, «Εν ασκήσει και µαρτυρίω», Αθήναι 
1996, (Αθανασίου Παρίου περί νεοµαρτύρων), σ. 81-82.).

Ο Βασιλεύς Δαβίδ θυσίασε πρόθυµα τα πάντα, Πατρίδα, γένος, ύπαρξη, 
οικογένεια, για την αγάπη του επουρανίου βασιλέως Χριστού. Είναι η καλή 
απαρχή των  Νεοµαρτύρων του Ποντιακού Ελληνισµού. Γι' αυτό δεν πρέπει η 
λήθη να καλύψει µε το σιωπηλό της πέπλο το µαρτυρικό θάνατο του τελευταίου 
αυτοκράτορα της Τραπεζούντος Δαβίδ για πολλούς σοβαρούς λόγους, που έχουν 
σχέση µε την εθνική µας, την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία µας και το µέλλον µας 
στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Πρέπει να τιµούµε την ηµέρα του µαρτυρίου του αποδεικνύοντας σε όλους 
εκείνους, που ίσως συνέφερε να παραδοθεί στην αφάνεια το πρόσωπο αυτό και το 
µαρτυρικό του τέλος, ότι τα παιδιά των ξεριζωµένων, όσο περνούν τα χρόνια, όχι 
µόνο δεν ξεχνούν˙ αλλά περισσότερο µε ιερό δέος εγκύπτουν στην προγονική 
ιστορία, τη σπουδάζουν και αντλούν διδάγµατα, αξίες και δύναµη και προχωρούν 
και διαπλέουν σ' όλον τον κόσµο µε την «Αργώ» που δεν σταµάτησε το ταξίδι της. 
Τα παιδιά των ποντίων δεν ξεχνούν, διότι ηχεί µέσα τους η φωνή των Πατέρων 
τους, όπως την διασάλπισε ο αείµνηστος Λεωνίδας Ιασωνίδης: «Ξηρανθήτω ἡµῖν ὁ 
λάρυγξ, ἐάν ἐπιλαθόµεθά σου ὦ πάτριος ποντία γῆ»

 ΠΗΓΗ: Ορθόδοξος Συναξαριστής



  4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  

Το γκρουπ για το Κάρς είναι 

πραγματικά ευτυχισμένο καθώς 

τα χωριά Χάσκιοϊ και Σιντισκόμ 

είναι φέτος πιο όμορφα, πιο 

καθαρά και φιλικά μαζί μας.

Το γκρουπ για τα χωριά της 

Σάντας είναι χωρισμένα σε δύο 

ομάδες με δύο dolmus. Στο ένα 

είναι οι πειρατές της καρδιάς 

μας. Ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές ο Μπάμπης και ο Πάντσος με 

τη συνοδεία του Κωνσταντίνου στη λύρα, στο τουλούμ και το γαβάλ, θα 

αλώσουν  τα ιερά χώματα της  Σάντας, της  Ίμερα, της  Κρώμνης  και  του 

Σταυρίν  χορεύοντας  πιτσάκ  χορόν (μαχαίρια)  και  τον Πυρρίχιο (σέρα) 

αλλά  και Ομάλια και Τίκια μαζί με όλους τους φίλους και μέλη της Λέσχης 

που πραγματικά επιστρέφουν στις ρίζες τους μέσα από αυτό το προσκύνημα  

ψυχής. 

Στη γέφυρα του Γιάμπολη ποταμού κοντά στην κατεστραμμένη χαμελέτε, 

εκεί που ο δρόμος ανηφορίζει αριστερά για να βρούμε το χωριό των 

Ζουρνατσάντων και δεξιά πηγαίνει προς τα άλλα έξι χωριά μας, θα κάνουμε 

την πρώτη στάση, εντυπωσιασμένοι από το ευχάριστο τοπίο, πραγματικά 

αλπικό και έκθαμβοι από την μοναδική ομορφιά των χωριών και των 

βουνών μας. Τα χωριά Πιστοφάντων, Τερζάντων, Ισχανάντων και όλα τα 

υπόλοιπα, θα μείνουν καλά χαραγμένα στο μυαλό μας για το υπόλοιπο της 

ζωής μας. Καλό θα είναι να μεταφέρουμε τις εμπειρίες αυτές και στους 

απογόνους μας για να σπείρουμε το σπόρο που θα φυτρώσει, εν καιρώ. Η  

επτάκωμος  Σάντα  μένει    και  σήμερα  αγέρωχη  και  αλώβητη  από  το  

πέρασμα  του  χρόνου.

Γυναικεία Μονή Τιμίου Προδρόμου (Ίμερα Αργυρούπολης)Το 

γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου  στα Ίμερα, το 

χωριό Ίμερα, το χωριό Κρώμνη όπου η λέσχη  ετοίμασε ένα βίντεο για το 

Γιώργο Τσαρτιλίδη (Τσάρτιλο) που κατάγεται από εδώ, το χωριό Σταυρίν 

που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της γιαγιάς του προέδρου καθώς και του 

Μανώλη και του Παναγιώτη  όπου θα δούμε το ναό των Αγίων Θεοδώρων, 

το σπίτι του παπά Δημήτρη Παπαδόπουλου, τελευταίου παπά του χωριού 

αλλά και τα σπίτια των παππούδων μας. Οι ντόπιοι κάτοικοι είναι φιλικοί 

μαζί μας και μας υποδέχονται με χαρά. Αμέσως μετά θα πάμε προς το 

Χαμσίκιοϊ όπου στο εστιατόριο του Φαχρεντίν θα φάμε καλά και φθηνά 

γνήσια παραδοσιακά ποντιακά φαγητά (φασούλια με λάχανα, χαβίτς, 

ξύγαλα, ρυζόγαλο,κλπ).

Φτάνοντας γύρω στις 20:00 στο ξενοδοχείο θα αφήσουμε τα πράγματά μας 

και γρήγορα θα κινηθούμε σε διάφορες κατευθύνσεις άλλοι για βόλτα, 

πολλοί για ψώνια και διασκέδαση και άλλοι για κάποιο τσάι ή καφέ στην 

πλατεία Μεϊντάν όπου χιλιάδες κόσμου ανεβοκατεβαίνει και απολαμβάνει 

κάποιο ρόφημα ή έδεσμα. Απίστευτος κόσμος, μυρμήγκια  πραγματικά. Μια 

πλατεία που βουίζει όλο το 24ωρο. Αυτό γίνεται και τις τρεις μέρες που 

βρισκόμαστε εδώ. «Άρτος και θεάματα» λέτε να γίνεται και εδώ; 

Μια σκέψη για παρακάθ αλλά και οτιδήποτε άλλο προτάθηκε, δεν 

υλοποιήθηκε καθότι η κούραση της ημέρας μας νίκησε και το πνεύμα 

παραδόθηκε στη θέληση του σώματος. Καληνύχτες και ευχές και όλοι 

οδηγούμαστε στα δωμάτιά μας για να συναντήσουμε το Μορφέα. 

Αξέχαστες  αναμνήσεις  από  τον  αλύτρωτο  και  αλησμόνητο  Πόντο 

καθώς οι εικόνες και οι μνήμες θα μας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της 

ζωής μας.Κάναμε  το  αυτονόητο χρέος  αλλά και την ηθική  υποχρέωση  

μας, προς  τους  χιλιάδες  άταφους  νεκρούς  μας  που  μαρτύρησαν για την 

πατρίδα και την Ορθοδοξία, δίνοντας το μήνυμα  ΄΄Η Ρωμανία κι' αν 

επέρασεν, ανθεί και φέρει κι' άλλο΄΄ .

 Είναι  σταυρός  μαζί  και  ευθύνη  να  υπηρετήσουμε  και  να  

αναδείξουμε  τη  γενοκτονία  

των  παππούδων  μας  αλλά  

και  όλων  των χριστιανικών  

πληθυσμών  της  Ανατολίας 

από  τους Τούρκους, με  τη  

διεθνή   αναγνώριση  της   

από   όλη  την  ανθρωπότητα 

αλλά και να μην επιτρέψουμε 

σε κανέναν να κάνει τα 

εγκλήματα που υπέστησαν οι 

πρόγονοι μας.
Γυναικεία Μονή Τιμίου Προδρόμου

(Ίμερα Αργυρούπολης)

Σε όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας, αλλά και σε κάθε εποχή  

ξεχωριστά, μεγάλος υπήρξε πάντα και συνεχίζει ακόμη να είναι ο ρόλος των  

γειτόνων  κάθε  έθνους-κράτους. Με τον  εξ  ανατολών  γείτονα μας, έχουμε μια 

μόνιμη και αναλλοίωτη διαχρονικά διαφορά. Εκείνος θέλει  να επιβάλλεται   με  

αριθμούς  και  συχνά  με  πολεμικά  μέσα  ενώ  ο  ελληνισμός  με  τη δύναμη  του  

πνεύματος.

Με  αυτή  τη  λογική  στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, παρά τα προβλήματα της 

χώρας, που όντως είναι πολλά, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού και μια 

υπέρμετρη ευτυχία και αισιοδοξία. Ας δούμε όμως αναλυτικά  την κατάσταση της 

γείτονος  χώρας με αριθμούς. 

Ο πληθυσμός της Τουρκίας στις 31 Δεκ 2016 ήταν 79.814.871 άτομα (40.043.650 

άνδρες και 39.771.221 γυναίκες, ήτοι: το 50,2 άνδρες και το 49,8% γυναίκες). Το 2023, 

εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της χώρας θα ανέλθει στα 84.500.000. Το 92,3% του 

σημερινού πληθυσμού ζει σε πόλεις και κέντρα επαρχιών και το 7,7% σε χωριά και 

οικισμούς. 

Στην Τουρκία 20 πόλεις έχουν πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο, με πρώτη 

την Κωνσταντίνου  πόλη  (14.804.116). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 

κατά το 2016 ήταν 1,35%. Το 2015 γεννήθηκαν στην Τουρκία 1.325.783 παιδιά, από 

τα οποία 152.000 είναι Σύριοι. Το προσδόκιμο της ζωής αυξήθηκε στα 78 έτη (75,3 για 

τους άνδρες και 80,7 για τις γυναίκες). Στην παιδική ομάδα (0-14 ετών) είναι το 

23,7%, των ενηλίκων (15-64 ετών) το 68% και στην ηλικία άνω των 65 ετών το 8,3% 

του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία κατά την «έρευνα για την 

ικανοποίηση από τη ζωή (έτος 2016)», ο Τουρκικός λαός είναι ευτυχής σε ποσοστό 

61% και αισιόδοξος σε ποσοστό 78%. Σημειωτέον ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο 

ευτυχισμένες από τους άνδρες (64,5% έναντι 58,1%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ευτυχισμένων, είναι στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών (65,1%) και το μικρότερο στην 

ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (58,2%). Αυτοί που δεν έχουν τελειώσει κανένα σχολείο ή 

μόνο το Δημοτικό, έχουν το υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας. 

Και καλά, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των Τούρκων πολιτών, που είναι 

τόσο ευτυχείς και αισιόδοξοι; Σύμφωνα με την έρευνα για τα εισοδήματα και τις 

συνθήκες διαβίωσης στην Τουρκία, διαιρώντας το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα με 

τον πληθυσμό της χώρας που είναι στα 80 σχεδόν εκατομμύρια (από τον πλέον 

πλούσιο μέχρι τον πλέον φτωχό), το συνολικό μηνιαίο εισόδημα πέφτει στο ποσό 

των 1373 ΤΛ. (περίπου 200 ευρώ). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στα 9364 δολάρια 

ετησίως. Το 70% των νοικοκυριών διαβιώνει με το μισθό, εισοδήματα και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους. Το 14,7% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια 

της φτώχειας, το 15,8% των νοικοκυριών είναι συνεχώς στην ανέχεια, το 30,3% 

στερούνται «ακινήτων» και το 67,9% πληρώνει με δόσεις ή είναι χρεωμένο. Το 

ποσοστό ανεργίας είναι  στο 20,4%, ενώ ο πληθωρισμός ανέβηκε περίπου στο 11,5%. 

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού άνω των 15 ετών, έχει ως εξής: 

Αναλφάβητοι: 5% (2784257) Γνωρίζουν ανάγνωση-γραφή χωρίς να τελειώσουν 

Δημοτικό: 7% (3784667) Δημοτικό: 28% (15220028) .

Στην Τουρκία υπάρχουν 254 φυλακές και 179000 φυλακισμένοι-κρατούμενοι 

(από τους οποίους 6000 γυναίκες και 2000 παιδιά). Τα κύρια αδικήματα είναι 

κλοπές, ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες, τραυματισμοί, λεηλασίες, εκβιασμοί, πορνεία 

και απόπειρες ανθρωποκτονιών. 

O  Τουρκικός λαός δεν δίνει προτεραιότητα στην εργασία και το χρήμα. Είναι 

ευτυχής με την υγεία και την αγάπη, ενώ δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος και από 

το κράτος, από τα δικαστήρια, την αστυνομία και την ασφάλεια και παρά τα κάθε 

είδους προβλήματα, τις ελλείψεις και τη φτώχεια, είναι εγκρατής και δηλώνει 

ευτυχής και αισιόδοξος. Τι είδους ευτυχία και τι είδους αισιοδοξία είναι αυτή, δεν 

χρειάζεται να ρωτήσουμε.

Ενώ  αυτά  συμβαίνουν  στην  Τουρκία   από  πρόσφατα στοιχεία  της  Eurostat  

που  είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαρδιωτικά είναι  τα στοιχεία για τους 

δείκτες γονιμότητας στην ΕΕ και ειδικά  για την Ελλάδα. Οι Ελληνίδες γενούν 

λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα αίτια 

για αυτή την αρνητική εξέλιξη του πληθυσμού της πατρίδος μας είναι πολλά. Θα  

μπορούσαμε  πολύ  γρήγορα να  αναφέρουμε  κάποιους  οφθαλμοφανείς  λόγους  

όπως  η  οικονομική κρίση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, η απουσία 

επαρκούς υποστήριξης της πολιτείας προς τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες, το 

κύμα μετανάστευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η χαλάρωση του 

θεσμού της οικογένειας, η μείωση των γάμων, κλπ.  

Αλλά θα  ήταν  παράλειψη μας να  μην  δούμε, συγκρίνουμε    και  

επισημάνουμε  πως  το δημογραφικό πρόβλημα της  πατρίδας  μας, πέραν  όλων  

των  άλλων  συνεπειών,  θα  έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή μας, επιφέροντας 

σοβαρές επιπτώσεις   στα εθνικά μας θέματα,  που στο μέλλον μπορεί να αποβεί 

μοιραίο για την επιβίωση, την πορεία και την ανάπτυξη της χώρας και του 

ελληνισμού.

Πιστοφάντων

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 (Αναμνήσεις από το χθες)

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει ο Νίκος Τουμπουλίδης
Γράφει ο Νίκος Τουμπουλίδης

Μύθοι  και  πραγματικότητα  για  τους  τούρκους

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ
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Η  ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

Έχοντας ποντιακή την καταγωγή µου εξανίσταµαι και οργίζοµαι 

µε τις δηλώσεις του σουλτάνου Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν. Είναι δηλώσεις 

αναφορικά µε τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος περί της 

γενοκτονίας των Ποντίων.

Ο Σουλτάνος αρνείται την πραγµατοποίησή τους και προσπαθεί να 

διαψεύσει τα πάντα γύρω από το ιστορικό αυτό θέµα.

Σήµερα εγώ θα παραθέσω στον σουλτάνο πολλές σχετικές 

οµολογίες καθώς και µαρτυρίες από πρόσωπα, τουρκόφιλα µάλιστα, 

καθώς και µαρτυρίες εκπροσώπων κρατών, πρέσβεων και µελετητών 

της παγκόσµιας ιστορίας.

Το συµπέρασµα από την τοποθέτηση του κορυφαίου στελέχους 

των Νεότουρκων δρα Ναζίµ µπέη: Λέει λοιπόν ο Ναζίµ µπέης: «Θέλω 

να ζήσει ο Τούρκος. Και θέλω να ζήσει µόνο σ' αυτά τα εδάφη και να 

είναι ανεξάρτητος. Εκτός των Τούρκων όλα τα άλλα στοιχεία να 

εξοντωθούν, άσχετα σε ποιά θρησκεία ή πίστη ανήκουν. Αυτή η χώρα 

πρέπει να καθαρίσει από τα ξένα στοιχεία. Οι Τούρκοι πρέπει να 

κάνουν την εκκαθάριση».

Παρόµοια και η τοποθέτηση του δρα Σακίρ Μπαχαντίν στελέχους 

Νεοτούρκων. «Τα έθνη που απόµειναν από παλιά στην αυτοκρατορία 

µας µοιάζουν µε ξένα και βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. 

Να ξεκαθαρίσουµε τη γη µας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της 

επανάστασής µας».

Ο Γάλλος αντιπλοίαρχος Ρολέν, σε έκθεσή του προς το Γαλλικό 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στις 9 Φεβρουαρίου 1919, αναφέρει. « 

...Μεθοδική επιχείρηση εξαφάνισης του ελληνικού στοιχείου. Υπό το 

πρόσχηµα στρατιωτικής επιταγής οι διωγµοί µεταβλήθηκαν σε 

εκατόµβες. Χιλιάδες εξοντώθηκαν στα περίφηµα αµελέ ταπουρού». 

Συγκλονιστική είναι η µαρτυρία του Στάθη Χριστοφορίδη που 

υπήρξε ακούσιος µάρτυρας της σφαγής των αρµενοπαίδων το 1915.Οι 

σφαγείς φώναζαν: «Άµποτε και σου Ρωµανιών, α τουνούζ πα». Άµποτε 

και στων Ελλήνων. Και αυτούς έτσι θα τους κάνουµε. 

Ύστερα από έναν χρόνο και εµάς έτσι µας έκαναν.

Ο Γάλλος Αλλώ γράφει: «Οι Ελληνίδες, όσες ήταν νέες και ωραίες, 

πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα του Ικονίου και του Μπαλούκ Εσέρ 

για 10 παράδες µόνο. Αλλά και όσες γλύτωσαν από τα σκλαβοπάζαρα 

δεν είχαν καλύτερη τύχη. Οι Ελληνίδες του Γενί Σεχίρ κλείστηκαν µε τη 

βία στα χαµαιτυπεία, όπου οι µεθυσµένοι στρατιώτες του σουλτάνου 

γλεντούσαν µε τα κάλλη τους ».

Ο Μιχαήλ Σύρος περιγράφει την καταστραµµένη Έδεσσα 

(σηµερινή Ούρφα). «Η Έδεσσα µετατράπηκε σε έρηµο. Το θέαµα ήταν 

σπαρακτικό: καλυµµένη από µαύρο πέπλο, µεθυσµένη από αίµα, 

µολυσµένη µε τα πτώµατα των ίδιων των γιών και θυγατέρων της. 

Τεράστιες νυχτερίδες και άγρια ζώα έτρεχαν και έµπαιναν στην πόλη 

το βράδυ, για να κατασπαράξουν τα σώµατα των σφαγµένων. Η πόλη 

έγινε άντρο των τσακαλιών. Αυτά τα είδαµε µε τα µάτια µας»

Την αλήθεια των γεγονότων (πυρπολήσεις-ατιµώσεις-εκτελέσεις-

σφαγές) µαρτυρούν οι απόψεις του δρα Σακίρ Μπαχαντίν, βασικό 

στέλεχος των Νεότουρκων. Λέει ο Σακίρ Μπαχαντίν. «Τα έθνη που 

απόµειναν από παλιά στην αυτοκρατορία µας µοιάζουν µε ξένα και 

βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Να ξεκαθαρίσουµε τη γη 

µας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της επανάστασής µας».

Στην Τουρκική εφηµερίδα ΄΄Ηχώ΄΄ που εκδίδονταν στη Σαµψούντα 

αναγράφεται: <<Εµπρός αδελφοί, ας ετοιµασθώµεν από σήµερον να 

συγκρουσθώµεν µετά των εχθρών, να πίωµεν το αίµα των>>. 

Σε αναλυτική έκθεση αναφέρεται: Καθ' όλον τον Πόντο η 

καταστροφή του ελληνικού στοιχείου είναι κολοσσιαία και η µεν 

ύπαιθρος χώρα απώλεσε το 75% του πληθυσµού αυτής...., αι δε πόλεις 

το 30% και η γενική κατάστασις σήµερον κατά τούτο µόνον µετεβλήθη 

καθ' όσον µετά την ανακωχήν έπαυσαν οι εκτοπισµοί, οι συστηµατικοί 

και αθρόαι εξορίαι.

Και µια δήλωση και τοποθέτηση του δικού τους (Τούρκου) ιστορικού 

Taner Aksan «η κοινωνική και ιδεολογική βάση του κινήµατος του 

Γράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος

Η ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΑΠAΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΡΤΟΓΑΝ
Κεµάλ διαµορφώθηκε από την κοινή εµπειρία οµάδων και ατόµων που 

είχαν συµµετάσχει στο έγκληµα της γενοκτονίας των χριστιανικών 

πληθυσµών κατά τη διάρκεια του πολέµου».

Ο Μ.Β. Φρούνζε Σοβιετικός απεσταλµένος στην Τουρκία, διηγείται: 

« Στην κορυφή του περάσµατος συναντηθήκαµε µ' ένα καραβάνι. 

Πάνω στο κάρο βλέπω µαυροντυµένες γυναίκες. Φοράνε όλοι τους 

κουρέλια. Αναστατωµένος ρωτάω τον Τούρκο χιλίαρχο και εκείνος µου 

απαντά ότι πρόκειται για ληστές. Για λίγα λεπτά µείναµε σιωπηλοί και 

σκυθρωποί. Παντού υπήρχαν ίχνη βίας. Ποτέ στην υπόλοιπη ζωή µου 

δεν θα σβήσει η εικόνα εκείνου του δρόµου. Μέτρησα 58 νεκρούς. 

Αντικρίσαµε το πτώµα ενός όµορφου κοριτσιού, περίπου οκτώ ετών µε 

ξανθά µαλλιά. Φορούσε µόνο ένα πουκάµισο. Καθώς φαίνεται το 

κοριτσάκι λιποθύµησε. Στη συνέχεια το σώµα του το διαπέρασε η 

ξιφολόγχη ενός στρατιώτη».

Και ο Αµερικανός ταγµατάρχης Γιόουελ διηγείται: «πτώµατα, 

πτώµατα σε όλο το µήκος της πορείας των εκτοπιζοµένων. Φρίκη και 

πτώµατα».

Ενώ ο Αµερικανός Γκίµπονς µαρτυρά «η πεδιάδα της Μαλάτειας 

ήταν στρωµένη µε πτώµατα Ελλήνων».

Και ο Γάλλος Πελί, υπεύθυνος απεσταλµένος στην Κων/πολη, 

ενηµερώνει στις 2 Νοεµβρίου 1921 τον υπουργό εξωτερικών Μπριάν 

αναφέροντας: «Πολλές φρικαλεότητες διαπράχθηκαν που δεν µπορεί 

κανείς να δικαιολογήσει, τα µέτρα εξορίας, µεταφοράς, χειροτέρευσαν 

από την αγριότητα των ατάκτων συµµοριών, όπως αυτής του Τοπάλ 

Οσµάν». 

Και η άποψη του µητροπολίτη Σµύρνης Χρυσοστόµου. «Ο 

ελληνισµός της Μικράς Ασίας, το ελληνικόν κράτος αλλά και σύµπαν, 

το ελληνικό έθνος, καταβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του οποίου 

καµία πλέον δύναµις δε θα δυνηθή να αναβιβάσει και να το σώσει».

Με αφορµή το άρθρο µου αυτό ξεφύλλισα βιβλία ιστορίας εθνικής 

και παγκόσµιας. Και έµεινα στο τέλος µε την εντύπωση περί του 

ελληνικού µας έθνους ότι του ταιριάζουν τα λόγια του Αποστόλου 

Παύλου: ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ 

µαχαίρας ἀπέθανον, ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι, ὧν 

οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσµος, ἐν ἐρηµίαις πλανώµενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις 

καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 

Συµπληρώνω εγώ.  ́ ΄ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΡΑΒΑ΄΄.
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   Στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης της μουσικής παιδείας του 
Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δημιούργησε την κατάλληλη 
υποδομή για την εκμάθηση των ποντιακών παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν (Γαβάλ ή 
φλογέρα).
  Ο εξαιρετικός και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων 
Βασίλης   Φολίνας θα είναι και για φέτος ο δάσκαλος της λέσχης 
μας.Τα μαθήματα γίνονται  στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Πανόραμα, με όλα τα 
αναγκαία υγειονομικά  μέτρα. 
    Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη 
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες, 17:00-21:00 στο  
τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676

Υπεύθυνος Τμημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
Κοτίδης Ιωάννης  τηλ. 6944-751972
Τμήματα Ποντιακών Χορών
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης Βαγγέλης: τηλ. 6984-860096
Παιδικά τμήματα και εφηβικό τμήμα ποντιακών χορών
Υπεύθυνες: Κιατικίδου Ελπίδα τηλ. 6970-642308
                     Κουρούκα Ζωή τηλ. 6970-434071
Τμήμα παραστάσεων ποντιακών χορών
Υπεύθυνοι: Κοτίδης Γιάννης, τηλ. 6944-751972
Χοροδιδάσκαλος: Iντζεβίδης  Βαγγέλης: τηλ. 6984-860096
Τμήμα  ενηλίκων αρχαρίων ποντιακών χορών
Υπεύθυνος  χοροδιδάσκαλος: Παλασίδης  Κυριάκος
τηλ. 6978-116314
Τμήματα ποντιακής διαλέκτου
(Παιδικό  τμήμα & τμήμα  ενηλίκων)
Υπεύθυνος: Τουμπουλίδης Νικόλαος τηλ. 6983-503676
Δασκάλα: Μαχαιρίδου Αναστασία   τηλ. 6971-965678
Τμήμα θεάτρου (ενηλίκων)
Υπεύθυνος: Ιντζεβίδης Αρχιμήδης τηλ. 6979-816716
Τμήμα θεάτρου (παιδικό)
Υπεύθυνοι: Πουλτίδου Κική τηλ. 6945-160224
          Κουβρακίδης Αντώνης τηλ. 6944-203567
Τμήμα εκμάθησης Νταουλιού και Κρουστών 
Δάσκαλος: Ουσταμπασίδης Δημήτρης  τηλ. 6946-464522
Τμήματα εκμάθησης Ποντιακής Λύρας
Δάσκαλος: Καλιοτζίδης Χρήστος  τηλ.6940985757
Τμήμα εκμάθησης σκίτσου
Σκιτσογράφος: Νικολαΐδης Δημήτρης τηλ. 6979-656424
Τμήμα εκμάθησης πνευστών μουσικών οργάνων 
(γαβάλ – αγγείο)
Δάσκαλος: Φολίνας Βασίλης τηλ. 6948-943871
Τμήμα αιμοδοσίας
Υπεύθυνη: Χατζίδη Κατερίνα  τηλ. 6974-174331
Τμήμα  νέων για νέους και νέες από 18 έως 35 ετών
Υπεύθυνος: Μορφίδης  Αθανάσιος  τηλ.  6977-204899
Τμήμα Ιματιοθήκης
Υπεύθυνος: Απλακίδης  Ηλίας τηλ. 6977-447016
                     Παπαδοπούλου  Όλγα
                     Σαλαπασίδου  Κλεονίκη
Μηνιαία   Εφημερίδα της Ε.Λ.Β. «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» 
Υπεύθυνοι: Τουμπουλίδης  Νικόλαος  τηλ.  6983-503676
                     Καπουρτίδης  Χαράλαμπος  τηλ. 6973-556255
Ομάδα Χρήσης της Ιστοσελίδας της Ε.Λ.Β. (www.elverias.gr)
Υπεύθυνοι: Ανεσίδου Σταθούλα τηλ. 6955-090772
                     Χατζηκυριακίδης  Γεώργιος  τηλ. 6985-982015
Γραμματεία: 
Σαλονικίδου Μαρία τηλ. 2331072060 - 6948-538397

MΑΘΗΜΑΤΑ   ΑΓΓΕΙΟΥ - ΧΕΙΛΙΑΒΡΙΝ

Η  μουσική παιδεία του Πόντου  αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν  

διδάσκεται  στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας όπου  η ιστορία, η παράδοση και ο 

πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες που  υπηρετεί ο σύλλογος μας.

Αναβαθμίζοντας από φέτος τη μουσική σε όλα τα επίπεδα επιλέξαμε για 

δάσκαλο λύρας τον κορυφαίο ανερχόμενο ταλέντο Χρήστο Καλιοτζίδη. Τα 

μαθήματα θα γίνονται  στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του 

πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  Πανόραμα.  

Για εγγραφή καθώς και για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες,   

17:00-21:00 στο  τηλ. 23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676.

MΑΘΗΜΑΤΑ   ΛΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒ 2020-21

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

Οι Πόντιοι προγονοί μας πίστευαν ότι αν για οποιονδήποτε λόγο 

καταριόταν κάποιον θα μπορούσε αυτός να κακοπάθει. Πίστευαν 

ακόμη ότι οι κατάρες αντλούσαν την δύναμή τους από τη “Θεία δίκη» η 

οποία ήταν πάντα παρούσα, παρακολουθώντας τις πράξεις των 

ανθρώπων με άγρυπνο βλέμμα και επενέβαινε κάθε φορά για να 

βοηθήσει αυτούς εναντίον των οποίων λέγονταν ώστε να αρθούν οι 

αδικίες, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκατασταθεί η ηθική τάξη.

Πίστευαν επίσης πως ήταν πολύ ισχυρές και επικίνδυνες οι κατάρες 

των γονιών προς τα παιδιά τους, των ηλικιωμένων προς τους νεότερους 

και των κληρικών προς όλους τους λαϊκούς. Αντίθετα ότι δεν είχαν 

σχεδόν καμία δύναμη οι κατάρες των μικρών προς τους μεγαλύτερους 

και κυρίως των παιδιών προς τους γονείς τους.

Τέλος πίστευαν ότι οι κατάρες είχαν τη δύναμη να προκαλέσουν 

ζημιά σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας έστω και αν ένα μόνο από εκείνα 

έκανε τη συγκεκριμένη αδικία. Το τελευταίο το στήριζαν στα γεγονότα 

αφανισμού πολλών μελών μιας οικογένειας από ανίατα και μεταδοτικά 

νοσήματα για τα οποία την εποχή εκείνη πολύ λίγα πράγματα γνώριζαν. 

Στις κατάρες απέδιδαν ακόμη και ορισμένα ατυχήματα τα οποία 

προκαλούσαν ζημιές και αναπηρίες στους παθόντες.

Ορισμένες από τις κατάρες προέρχονται από την αρχαιότητα άλλες 

από προλήψεις και άλλες από συμπτώσεις.

Τέτοιες κατάρες ήταν:

Ας σο Θεόν να εβρίκ'ς ατό = Από το Θεό να το βρεις. 

Να πας και να μη κλώ®κεσαι = Να πας και να μη γυρίσεις, δηλαδή 

να πας στον αγύριστο.

Ψωμίν να μη χορτά'εις = Ψωμί να μη χορτάσεις, μεταφορικά από 

ατυχίες που θα σου συμβούν στο μέλλον να είσαι πάντα φτωχός.

Να τσακούνταν τα ≤έρια σ' = Να σπάσουν τα χέρια σου.

Να σέπεσαι σα κρεβάτια = Να σαπίσεις μέσα στα κρεβάτια, από 

αναποδιές και διάφορα ατυχήματα να είσαι συνεχώς στα 

κρεβάτια- άρρωστος, κ.α.

Σημειώσεις:

Τσακούνταν = Αόριστος του ρήματος τσακόομαι-τσακούμαι. 

Ηχοποιημένη λέξη την οποία έκανε ο πόντιος από τον ήχο «τσάκ» τον 

οποίο κάνει το ξύλο που σπάζει.

Κλώ®κεσαι = γυρίζεις, ρήμα από το κλώθω= γυρίζω, επιστρέφω.

Σέπεσαι = σαπίζεις, αποτέλεσμα της ακινησίας ατόμου που 

βρίσκεται μεγάλο χρονικό διάστημα στα κρεβάτια άρρωστος.

ΚΑΤΑΡΕΣ
Γράφει ο Γιώργος Χειμωνίδης
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