4ο Γυμνάσιο Κορίνθου & 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Ταξίδι στον Πόντο της καρδιάς μας

Ένα ταξίδι στην ιστορία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία,
τη ζωή και τις μνήμες των Ελλήνων του Πόντου από τη μαρτυρική
πατρίδα τους πλαισιωμένο από μαθητικές δημιουργίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχολική εφημερίδα - αφιέρωμα
Σύμπραξη 4ου Γυμνασίου
Κορίνθου και 2ου Γυμνασίου
Ξυλοκάστρου για τη συμμετοχή ομάδας μαθητών στον 6ο
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό για τον Ποντιακό Ελληνισμό με τίτλο «Ποντιακός
Ελληνισμός: μνήμες και
όνειρα, παρελθόν, παρόν και
μέλλον» που διοργανώνει η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Σερρών, το Υπουργείο Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης) και το
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών
Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την

υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και
του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Ποντίων Εκπαιδευτικών .
Η σχολική εφημερίδα εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολιτιστικού
προγράμματος με ομώνυμο
τίτλο με τη μορφή σύγχρονης
και ασύγχρονης εκπαίδευσης
με στόχο την γόνιμη επαφή των
μαθητών με την ιστορική μνήμη, την καλλιέργεια της κριτικής διερευνητικής μάθησης &
της δημιουργικότητας τους και
παράλληλα την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μαθητεύω στα σχολεία
του Πόντου

σελ. 2-3

Συγκλονίζομαι από το μαρτύριο
του ποντιακού Ελληνισμού

σελ. 4-5

Παρακολουθώ κινηματογράφο
και διαβάζω λογοτεχνία

σελ. 6-7

Γνωρίζω τους Αγίους
του Πόντου

σελ. 8-9

Επισκέπτομαι τα ιερά
προσκυνήματα του Πόντου

σελ. 10-11

Ξεφυλλίζω με τη φαντασία μου
την ιστορία του Πόντου

σελ. 12-13

Ξαναζώ τα έθιμα του Πόντου

σελ. 14-17

Ποίηση και τεχνουργήματα

σελ. 18-19
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Σελίδα 2

Μαθητεύω στα σχολεία του Πόντου
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1921
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Έχω αρκετό καιρό να σου γράψω
αλλά είχα πολλές υποχρεώσεις.
Σήμερα στο σχολείο ήταν μια
τραγική και εξουθενωτική ημέρα.
Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα
ξεκίνησα για να πάω στο σχολείο.
Όταν πέρασα την κεντρική ξύλινη
πόρτα συνάντησα τις φίλες μου.
Την πρώτη ώρα είχαμε λογοτεχνία με τον κύριο Κωνσταντινίδη,
γι’ αυτό πήγαμε στην βιβλιοθήκη
και μας έδειξε διάφορα βιβλία
του Σεβαστού Κυμινήτη και του
Γεωργίου Υπομενά, ο οποίος
ήταν αυτός που είχε χαρίσει την
βιβλιοθήκη στο σχολείο μας.
ΑΜΙΣΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1914
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Άλλη μια δύσκολη και πολύ
κουραστική ημέρα στο Παρθεναγωγείο. Πριν φύγω για το
σχολείο φόρεσα την ομοιόμορφη φορεσιά μου και έπιασα τα
μαλλιά μου ψηλά. Ακόμα φόρεσα ένα πολύχρωμο κεντητό μαντίλι, το οποίο μου το είχε φτιάξει η γιαγιά μου σαν δώρο για τα

Ακόμα μας έδειξαν και διάφορα
χειρόγραφα. Μάλιστα μας είπαν
ότι ήταν πολύ σημαντικά λόγω
της παλαιότητας τους και για
αυτό έπρεπε να τα προσέχουμε,
ώστε να μη σκιστούν. Μετά το
διάλειμμα καθίσαμε στα βράχια
και συζητούσαμε, αγναντεύοντας
την παραλία της Τραπεζούντας.
Ο ήλιος έλαμπε και το αεράκι
φυσούσε απαλά. Νταν, νταν,
ακούστηκε η καμπανούλα του
θυρωρού. Εγώ και η Καλλιόπη
κατευθυνθήκαμε προς τον δεύτερο όροφο. Στους διαδρόμους
όμως ακουγόντουσαν πολλά
παιδιά, μια βαβούρα και μια
ανησυχία από όλους… Κάποια
στιγμή πήρε το αυτί μου ότι ο
παλαιότερος διευθυντής μας,

Ματθαίος Παρανίκας, έχασε τη
ζωή του νωρίς το πρωί στη
Σμύρνη. Είχα ακούσει πολλά
καλά λόγια γι’ αυτόν. Μετά από
λίγο μας είπαν να συγκεντρωθούμε όλα τα παιδιά στην τραπεζαρία. Εκεί μας ανακοίνωσαν ότι
για δύο ημέρες το σχολείο δεν
θα λειτουργήσει και ότι θα
χρειαστεί να οργανώσουμε μία
μικρή εκδήλωση, ώστε να αποχαιρετήσουμε με τιμή τον έναν
από τους σπουδαιότερους διευθυντές της νεότερης ιστορίας του
σχολείου μας. Έπειτα κάποιοι
καθηγητές μας μίλησαν για τον
κύριο Παρανίκα συγκινημένοι
και στην συνέχεια μας άφησαν να
φύγουμε.

Ήταν διευθυντής του Φροντιστηρίου μεταξύ των ετών 189596 και 1903-1904 και καταγόταν
από την Ήπειρο. Είχε διδάξει
και διευθύνει πολλά σχολεία του
τουρκοκρατούμενου ελληνισμού.
Μετά την αναχώρησή του από
την Τραπεζούντα το 1904, διεύθυνε για λίγο την Ευαγγελική
Σχολή της Σμύρνης και στην
πόλη αυτή άφησε την τελευταία
του πνοή…

πρώτα μου γενέθλια. Αχ! πόσο
την αγαπούσα... Η μαμά μου με
συνόδεψε μέχρι την είσοδο. Μου
έδωσε ένα γλυκό φιλί στο αριστερό μου μάγουλο και αργότερα
προχώρησα προς τα μέσα. Πριν
μπω για μάθημα, καλημέρισα
την φίλη μου Έλπη και κάθισα
στην ξύλινη καρέκλα μου για να
ξεκινήσω το μάθημα. Σήμερα το
πρόγραμμα περιλάμβανε λίγες
ώρες. Πρώτη ώρα είχαμε ταπητουργία, μετά είχαμε ιστορία και

ελληνικά και στο τέλος κάναμε
γαλλικά. Στο διάλειμμα έφαγα
το ψωμοτύρι, το οποίο το είχε
τυλίξει η μητέρα μου σε ένα
πουγκί. Εφόσον οι τέσσερις ώρες
πέρασαν, γύρισα γρήγορα σπίτι
και βοήθησα την μητέρα μου
στις δουλειές του σπιτιού. Αργότερα δημιούργησα ένα μικρό
δείγμα υφαντουργίας, διότι το
έχω σαν άσκηση για αύριο. …
Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο
ευγνώμων και ευλογημένη είμαι

που φοιτώ σε ένα τέτοιο σχολείο.
Η αλήθεια είναι πως οι ευεργέτες
μου είναι ο μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης και ο
χορηγός Χατζή Δημήτριος Τσινεκίδης που δημιούργησαν όλα
τα εκπαιδευτήρια της Αμισού.
Έχω πλέον το δικαίωμα να μαθαίνω κι εγώ σε ένα επτατάξιο
σχολείο μαζί με 400 άλλες μαθήτριες! Στεναχωριέμαι βέβαια
που του χρόνου πρέπει να φύγω.
Βλέπεις αυτός ο γελοίος νόμος

Διαδραστικός χάρτης: https://content.e-me.edu.gr/wpadmin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162342

δεν μας επιτρέπει να φοιτούμε
πάνω από δύο χρόνια…. Αλλά
δυστυχώς με τους Τούρκους
ανεξέλεγκτους δεν μπορούμε να
είμαστε ψύχραιμες. Πρέπει πάντα να απομακρύνομαι, όταν
βλέπω άγνωστο και δεν επιτρέπεται να μιλάω σε κανέναν στο
σχολείο πέρα από την Έλπη,
που την γνωρίζουν οι γονείς μου.
Τουλάχιστον μπορώ να συνοδεύω τη μητέρα μερικά απογεύματα, όταν εργάζεται για τη
«Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυ-

Σου υπόσχομαι να τα πούμε
σύντομα. Αντίο!

ριών» που συνδράμει και το σχολείο μας. Θέλω μόλις μεγαλώσω
να καταφέρω με τη μόρφωση και
τη δράση μου να δημιουργήσω
ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον και
για τα δύο φύλα και να αποδείξω
πως και οι γυναίκες μπορούμε.

Συνεργάστηκαν οι μαθήτριες του Β2 του 4ου Γυμν.
Κορίνθου: Τριμπόνια Α.,
Σκούπα Μ., Ρουμελιώτη Φ.
& Χριστοπούλου Ε.

ΑΡΘΡΟ
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1Ο

Αναμνήσεις σε μαθητικό ημερολόγιο
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1860

έδρα της Μητρόπολης ΧαλδίαςΧεριάνων. Το πιο εντυπωσιακό
για εμένα είναι η τεράστια βιβλιοθήκη που διαθέτει το σχολείο μου, στην οποία μπορείς να
βρεις ό,τι είδους βιβλίου θες. Δεν
μπορώ να παραλείψω βέβαια
τους καθηγητές, που φροντίζουν
να διευρύνουν τις γνώσεις μας
και να μας πληροφορούν για την
ιστορία του τόπου μας καθημερινά. Σπουδαίοι δάσκαλοι που
δίδαξαν εδώ και κοσμούν τους
τοίχους του σχολείου μας ήταν
ο κος Παναγιώτης Παπαφιλίππου και κος Δημήτρης Παπαγεωργίου, και οι δύο από την Αργυρούπολη, οι ιερομόναχοι Γρηγόριος και Τιμόθεος από την
Καισάρεια. Σήμερα το Φροντι-

στήριο αποτελείται από έντεκα
τάξεις: πέντε τάξεις για το Δημοτικό Σχολείο, τρεις τάξεις για το
Ελληνικό ή Σχολαρχείο και
τρεις Γυμνασιακές τάξεις. Πλησιάζει μάλιστα τους 300 μαθητές. Ο διευθυντής μας ο Γεώργιος Παπαδόπουλος – Κυριακίδης, υπέροχος παιδαγωγός,
είναι ακούραστος και εργάζεται
με ζήλο για την αναβάθμιση του
σχολείου μας. Έχω ακούσει
μάλιστα ότι χωρίς την οικονομική στήριξη του μητροπολίτη μας
Γερβάσιου Σουμελίδη αλλά και
όλων των κατοίκων της περιοχής
δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το
νέο κτήριο του Φροντιστηρίου
που σχεδιάζεται…

Νιώθω τυχερός που φοιτώ σε
αυτή την σχολή, που με
εμπλουτίζει με γνώσεις, εμπειρίες
αλλά και με κάνει καθημερινά
ένα καλύτερο άνθρωπο!

Θέλω να μοιραστώ μαζί σου τα
συναισθήματα μου για το τέλος
της σχολικής χρονιάς. Έχει
περάσει μια εβδομάδα περίπου
από την τελευταία μέρα που
πήγα σχολείο για αυτή την σχολική χρονιά, εφόσον το καλοκαίρι έφτασε. Η αστική σχολή της
Σινώπης είναι το μέρος όπου
φοιτώ και είναι ένα μεγάλο επι-

βλητικό τριώροφο κτίριο. Είμαι
πολύ ενθουσιασμένος για τις
καλοκαιρινές διακοπές και τις
ατελείωτες ώρες παιχνιδιού που
με περιμένουν. Δεν μπορώ να
κρύψω βέβαια, ότι το κλείσιμο
των σχολείων εκτός από ενθουσιασμό μου προκαλεί και νοσταλγία. Την τελευταία εβδομάδα κάναμε ένα αφιέρωμα στην
περίφημη ιστορία του σχολείου
μας που πραγματικά με εξέπληξε. Η Ελληνική Σχολή της Σινώ-

πης ήταν ο πρόγονος του σχολείου μου και άκμαζε ήδη το
1675 αλλά αργότερα δυστυχώς
παράκμασε. Στις αρχές του 19
ου αι. η Σινώπη ήταν η πρώτη
πόλη στα παράλια του Ευξείνου
Πόντου, μετά την Τραπεζούντα,
που συντηρούσε ελληνικό σχολείο. Τη σχολή μας μάλιστα
προστάτευε το Μετόχι της Μονής Σινά, του οποίου δάσκαλος
ήταν ο Θεοδόσιος Τραπεζούντιος. Ύστερα, το 1816 ο πα-

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1915
Μ Ε Ρ Ζ Ι Φ Ο Υ Ν Τ Α
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
Οι μέρες πέρασαν χωρίς να
γράψω ούτε μια λέξη. Αλλά σήμερα δεν γινόταν να μη σου
γράψω! Ας αρχίσω από την
αρχή, δηλαδή πριν 5 μέρες. Οι
πρώτες τρεις διδακτικές ώρες της
Δευτέρας ήταν απόλυτα φυσιολογικές. Αυτό όμως δεν διήρκεσε για πολύ, γιατί ξαφνικά
άρχισαν να ακούγονται οι πατημασιές από τις αρβύλες των
Τούρκων που τάραζαν το
έδαφος. Όλοι μας πανικοβληθήκαμε! Χωρίς να το καταλάβουμε,
σε κλάσματα του δευτερολέπτου

άρπαξαν πέντε Αρμένιες συμμαθήτριές μου ως αιχμάλωτες, οι
οποίες ήταν μόνο λίγα βήματα
μακριά από εμένα. Ένιωθα τον
φόβο να κυριαρχεί το σώμα μου.
Νόμιζα ότι θα άρπαζαν και εμένα, πραγματικά έτρεμα… Μετά
από λίγο, όταν ηρέμησαν τα
πράγματα, ο καθηγητής της
αριθμητικής μας μάζεψε στην
αίθουσα για να μας καθησυχάσει.
Μάλιστα μία Αμερικανίδα καθηγήτρια, που είχε έρθει φέτος στο
σχολείο, μας πληροφόρησε ότι
θα κάνει ότι μπορεί για να βρει
τα κορίτσια. Τρεις ολόκληρες
μέρες πάλευε ασταμάτητα για να
τις εντοπίσει. Ώσπου, τελικά τις

βρήκε σε ένα υπόγειο κρατούμενες και με τη βοήθεια κάποιων
ανδρών κατάφερε να τις ελευθερώσει. Την επόμενη μέρα ήρθαν
στο σχολείο και μας διηγήθηκαν
τα πάντα για τις μέρες που ήταν
αιχμάλωτες και πραγματικά
σπάραξε η καρδιά μου από όσα
άκουσα. Αυτό που έκανε η καθηγήτρια αυτή ήταν πολύ σπουδαίο
και ειλικρινά την θαυμάζω πάρα
πολύ, γιατί γλίτωσε τρεις
αγνές ψυχές που δεν έφταιγαν σε
τίποτα από τα δόντια των Τούρκων. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως ήρωες σε
αυτά τα δύσκολα χρόνια…Τα
λέμε αύριο . Καλή σου νύχτα!!

τριάρχης Κύριλλος εξέδωσε υπέρ
αυτής ένα σιγίλιο και έστειλε τον
δάσκαλο Παναγιώτη Νομικό. Βέβαια εδώ δίδαξαν και άλλοι σπουδαίοι δάσκαλοι από το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Τέλος τονίστηκε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής ενίσχυσε σημαντικά ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος με
ετήσια χρηματική χορηγία. Ωστόσο είναι λυπηρό ότι το 1895 καταστράφηκαν από μεγάλη πυρκαγιά
όλα τα ελληνικά σχολεία της πόλης!
Όμως ο δραστήριος Σύλλογος των
Μικρασιατών “Η Ανατολή” απέστειλε μεγάλο χρηματικό ποσό και
κινητοποίησε πολλούς φορείς για
τη γρήγορη ανοικοδόμησή τους.
Έτσι στις αρχές του αιώνα μας
άρχισε ήδη να λειτουργεί η αστική
σχολή της Σινώπης, όπου φοιτώ.
Νιώθω τυχερός που φοιτώ σε μια
περιοχή με πνευματική προσφορά.

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Σκέφτηκα ότι ήρθε η στιγμή
μέσα σε όλους τους νεανικούς
μου προβληματισμούς να γράψω
και μια σελίδα για την σχολή
όπου φοιτώ, γιατί αναμφισβήτητα αποτελεί ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της ζωής μου. Η
σχολή που φοιτώ ήταν αρχικά η
Σχολή Ελληνικών Μαθημάτων
της Αργυρούπολης, η οποία
ιδρύθηκε το 1723 αλλά το 1840
πήρε την ονομασία Φροντιστήριο. Γνωρίζεις άλλωστε ότι η
πόλη μου έχει την τιμή να είναι
πρωτεύουσα των μεταλλευτικών
παροικιών της Μικράς Ασίας και

ΣΙΝΩΠΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1911
Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Φροντιστήριο
Τραπεζούντας
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Συγκλονίζομαι από το μαρτύριο του Ποντιακού Ελληνισμού
Κερασούντα
Συγκλονίζομαι, καθώς διαβάζω την μαρτυρία του θείου του
Χάρη Τσιρκινίδη στο βιβλίο
του «Η Γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο». Ο θείος του
Ευρυπίδης και ο αδερφός του,
όταν έφτασαν στην Κερασούντα, ήταν όλη γεμάτη με πρόσφυγες που είχαν αναγκαστεί να
φύγουν λόγω της τρομοκρατίας
των Τούρκων της υπαίθρου και
μαζεύονταν στις πόλεις. Εκεί
τους ενημέρωσαν συμπατριώτες
τους ότι κλείνουν όλους τους
Έλληνες στην εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου, για να τους
Αμάσεια/ Μερζιφούντα
Συγκινούμαι διαβάζοντας για
την τραγική ιστορία των παικτών
της ομάδας «Πόντος» από το
κολέγιο «Ανατόλια» της Μερζιφούντας, που έχασαν την ζωή
τους με την βάρβαρη πράξη του
απαγχονισμού. Την χρονιά του
1921 και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εκκαθαρίσεις του ελληνικού πληθυσμού, οι Τούρκοι
αποφάσισαν ανάμεσα σε εργο-

εξορίσουν κάθε φορά που μαζεύονταν 250 άτομα. Αυτός ο
αριθμός δεν συμπληρώθηκε
ποτέ, γιατί ζούσαν κάτω υπό
άθλιες συνθήκες και μετά από
λίγες μέρες πέθαιναν οι περισσότεροι. Τα μικρά τα πήγαιναν
σε άγνωστα μέρη με καΐκια και
τους είδαν να τα μεταφέρουν
λίγο πιο έξω από την Κερασούντα. Τα παρέδιδαν στους
Τσέτες , οι οποίοι τα άρπαζαν
από τα πόδια και χτυπούσαν τα
κεφάλια τους πάνω σε μεγάλα
βράχια μέχρι να πεθάνουν….

Διαδραστικός χάρτης: https://content.eme.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?
action=h5p_embed&id=1166142

Τραπεζούντα

στασιάρχες, εκδότες, εμπόρους,
δικηγόρους, που καταδικάστηκαν, να αφήσουν για το τέλος και
την ποδοσφαιρική ομάδα
«Πόντος». Με την κατηγορία ότι
οι φανέλες τους θυμίζουν την
ελληνική σημαία εξαιτίας του
γαλανόλευκου μοτίβου, που ήταν
τυπωμένο πάνω τους, συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του ίδιου
χρόνου και έξι μήνες μετά απαγχονίστηκαν στην Αμάσεια. Δυ-

στυχώς μόνο τα ονόματα των
καθηγητών και των μαθητών του
Αμερικανικού κολλεγίου κατάφεραν να διασωθούν. Κοιτάζοντας
την μοναδική φωτογραφία της
ομάδας που απέμεινε γεννάται η
απορία, αν τελικά αυτά τα παλικάρια κρεμάστηκαν από μια
παρανόηση των χρωμάτων της
φανέλας τους ή ήταν αυτό που
ήθελαν από την αρχή λόγω του
πατριωτισμού τους.

Πάφρα

από ασιτία, άλλες προσπάθησαν να ξεφύγουν κρυφά, μα η
προσπάθειά τους στο τέλος
αποδείχθηκε ανούσια, αφού
ξαναέπεσαν στα χέρια των
βάρβαρων Τούρκων. Άλλο ένα
συνταρακτικό γεγονός, που
προκλήθηκε από τις πράξεις
των Τούρκων ήταν η αυτοκτονία 30-40 νεαρών κοριτσιών
από την κορυφή του κάστρου,
για να γλυτώσουν από τα χέρια
τους. Οι πράξεις των Τούρκων
έφεραν φρίκη στους κατοίκους
της Πάφρας με αποτέλεσμα
την εναντίωση τους. Αυτή η
θυσία έδωσε στο κάστρο το
όνομα Κάστρο των Κοριτσιών.

Σαστίζω με τις πράξεις του
ντερεμπέη Χασάν Αλήμπεη.
Αυτός και οι άντρες του
άρπαζαν νεαρές γυναίκες και
τις εξανάγκαζαν να δουλεύουν
σε σκλαβοπάζαρα & παράλληλα τις εξευτέλιζαν και καταπατούσαν την αξιοπρέπεια τους.
2000 άτομα και νέες γυναίκες,
στην προσπάθειά τους για
επιβίωση, το 1680 κατέφυγαν
στο κάστρο του Ασάρκαλε.
Εκεί εγκλωβίστηκαν για 48
ημέρες και λόγω των άθλιων
συνθηκών πολλές έχασαν τα
λογικά τους, άλλες πέθαναν

(μαρτυρία Π. Κερδεμελίδη)
«Όταν έφυγαν τα νεοτουρκικά

στρατεύματα, οι Τούρκοι μας
ρήμαξαν. Προσπαθήσαμε να
μπούμε σε κάποιο σπίτι – ήταν
Τούρκοι ακόμα μέσα και σκότωναν! Προσπαθήσαμε να
μπούμε σ’ ένα άλλο… είχε
φουντώσει η φωτιά μέσα του!
Καθώς φεύγαμε με κουβαλούσε στην πλάτη ο ξάδερφος
μου. Μας πυροβόλησαν και
μια σφαίρα πέρασε απ’ τα
μαλλιά μου και τρύπησε το
φέσι του ξάδερφου μου. Είδα
τον θάνατο με τα μάτια μου
πολλές φορές. Ο Κεμάλ σκόρπισε το θάνατο. Σκότωναν στα
ρεύματα, στα χωράφια, στους
δρόμους. Μια μέρα έβαλαν
καλαμποκόφυλλα και πετρέλαιο και έκαψαν ένα σπίτι με
οικογένειες μέσα. Δεν είχαν
έλεος! Οι στρατιώτες τραγούδαγαν «Μπράβο, μπράβο Κεμάλ!
Τους έδιωξες!» Το πρωί μας
τράβαγαν οι φρουροί με τα
σκυλιά και αν δεν πηγαίναμε
μας τουφέκιζαν. Υπήρχαν
αριθμοί κρατούμενου και όταν
ελευθερωθήκαμε μας τα
έσκισαν».
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Μαρτυρίες της ποντιακής γενοκτονίας
Χωριό Μπεϊαλάν
Συνταρακτική είναι η καταστροφή του χωριού Μπεϊαλάν,
της περιφέρειας Κοτυώρων από
τους τσέτες του Τοπάλ Οσμάν.
Στις 16 Φεβρουαρίου 1922 οι
κάτοικοι έμαθαν ότι οι τσέτες
έμπαιναν στο χωριό.΄Αλλοι πήγαν στο δάσος, άλλοι κρύφτηκαν
σε σπίτια και σε στάβλους και
περίμεναν αναστατωμένοι. Μετά
από λίγο μπήκαν στο χωριό με
τούρκους χωρικούς, που τους
ακολουθούσαν, και με φωνές,
βρισιές και με υποκόπανους
καλούσαν να βγουν από τα σπίτια και να μαζευτούν στην πλατεία, απειλώντας τους πως θα
κάψουν τα σπίτια τους και θα
καούν ζωντανοί. Όλοι οι κάτοιΣαμψούντα
Συγκλονίζομαι καθώς διαβάζω ότι χιλιάδες Πόντιοι όταν
ξεκίνησαν το μακρύ δρόμο για
την κεντρική Τουρκία ή όπως θα
έλεγαν οι ίδιοι τον μακρύ δρόμο
προς την κόλαση έβλεπαν το
τοπίο να αλλάζει σιγά-σιγά. Τα
δέντρα να μικραίνουν και τα
χρώματα από πράσινα και ζωντανά να γίνονται σταχτιά και
στενάχωρα. Περπατούσαν τέσσερις μήνες μέχρι που τα παπούτσια τους έλιωναν τελείως και τα
πόδια τους βάφονταν στο αίμα.
Ο ήλιος έκαιγε και απορροφού-

Τα ορφανά της γενοκτονίας
Νιώθω φρίκη καθώς διαβάζω
τα λόγια του Θεοφάνη Μαλκίδη
για τις συνταρακτικές συνέπειες
που προκάλεσε η επίθεση των
Τούρκων στον Πόντο. Τα θύματα πέρασαν τα 1.000.000 θύματα. Ανάμεσά τους υπήρχαν βρέφη και παιδιά, Έλληνες και Ελληνίδες. Η γενοκτονία δημιούργησε βαθιές πληγές στις ψυχές
των αθώων παιδιών αφήνοντάς τα
ορφανά. Τα 30.000 έμειναν στην

κοι ήταν στους δρόμους κλαίγοντας και τρέμοντας. Συμμορίτες
δοκίμασαν να φύγουν από το
χωριό αλλά δεν μπορούσαν. Οι
τσέτες πυροβολούσαν στο ψαχνό
τις κοπέλες. Μερικές σκοτώθηκαν και μερικές ήταν τραυματισμένες. Μανιασμένοι κλώτσαγαν,
έβριζαν και βάραγαν τα γυναικόπαιδα και τους γέρους, για να
μαζευτούν στην πλατεία. Οι
μητέρες κουρασμένες και σε
άθλια κατάσταση είχαν τα παιδιά
τους μπερδεμένα στα πόδια
τους. Κοπέλες με τους συγγενείς
τους ήταν μαζεμένοι στην πλατεία σαν τα πρόβατα για την
σφαγή. 300 ψυχές στρίμωξαν
μέσα σε δυο δίπατα σπίτια με
κοντακιές και κλωτσιές. Αφού

σφάλισαν πόρτες και παράθυρα
έβαλαν φωτιά. Τσιριχτά, ουρλιαχτά, αλαλαγμοί, κραυγές και
βροντερά κλάματα έσκιζαν τον
αέρα στην κόλαση που ακολούθησε. Μερικές κοπέλες μάλιστα

σε όλη την υγρασία από τα χείλη
των εξόριστων κάνοντας τα να
σκιστούν και να ματώσουν γύρω
από τις πρησμένες γλώσσες τους.
Οι μητρικές μορφές ενσαρκώνουν όλη την τραγωδία των εκτοπίσεων. Μια διψασμένη μητέρα
ξέφυγε από την πορεία και
έτρεξε παραπατώντας σε μία
πέτρινη γούρνα, για να πιεί λίγο
νερό που χυνόταν άσκοπα. Οι
υπόλοιποι σταμάτησαν να περπατάνε και την ακολουθούσαν,
για να δουν αν θα τα καταφέρει,
για να τρέξουν κι αυτοί. Λίγο
πριν φτάσει η μητέρα στη βρύση

την πλησίασε ένας έφιππος τούρκος στρατιώτης και άρχισε να
ξεστομίζει βρισιές , σήκωσε το
μαστίγιο και της έδωσε μία. Η
μητέρα έπεσε στα γόνατα από
τον πόνο. Τότε το παιδί της
κατέρρευσε στο έδαφος και ο
άντρας της πέταξε ό,τι κρατούσε
και έτρεξε κοντά της να τη σώσει
από θανατηφόρο χτύπημα. Μια
άλλη μάνα κουβαλούσε για ώρες
το νεκρό κορμάκι του παιδιού
της στην πλάτη της. Όταν το
συνειδητοποίησε, θέλησε συντετριμμένη να το θάψει σκάβοντας
το ξερό χώμα με τα δάχτυλά

Τουρκία, αφού τα υιοθέτησαν
άτεκνες Τούρκικες οικογένειες.
Τα υπόλοιπα ορφανά τα οποία
ήταν 30.000-40.000 μετανάστευσαν στην Ελλάδα και φιλοξενήθηκαν σε ορφανοτροφεία της
Ζακύνθου, της Κεφαλλονιάς, της
Κέρκυρας και της Μακρόνησου.
Δυστυχώς ένας μαθητής του
Κεμάλ τα βομβάρδισε. Τα ορφανοτροφεία χρησιμοποιούνταν
ως καταφύγιο και όχι σαν εξορία.

προσπάθησαν να βάλουν ένα πιο
σύντομο και λιγότερο βάρβαρο
τέλος στο μαρτύριό τους, πέφτοντας από τα παράθυρα ή ζητώντας
να τις πυροβολήσουν.

Διαδραστικός
χάρτης: https://
content.eme.edu.gr/wpadmin/adminajax.php?
action=h5p_em

της. Το μαστίγιο του τούρκου δεν
την άφησε. Βωμός του παιδιού της
έγινε ένας τοίχος στον ατέλειωτο
δρόμο της εξορίας… Κάθε μέρα
που περνούσε, ο θάνατος τους πλησίαζε όλο και περισσότερο. Πολλοί
έπεφταν νεκροί την ώρα που περπατούσαν και τα διπλωμένα τους
κορμιά έμεναν εκεί άταφα, γέμιζαν
τον δρόμο και γίνονταν βορά των
αγριμιών…

Συνεργασία: Παππά Η., Σταματοπούλου Δ., Ορκοπούλου Π., Αρχοντάκου Δ. &
Παπαθανασίου Μ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι άνθρωποι που χάθηκαν είναι χιλιάδες. Παιδιά, νέοι, γέροι
έχασαν την ζωή τους με απάνθρωπο και αποτρόπαιο τρόπο. Οι
σημερινοί επιζώντες μας πηγαίνουν, μοιράζοντας τις αναμνήσεις
τους, σε μια εποχή που η ελευθερία ήταν αγαθό που κατακτιόταν
ή παλεύοντας ή πεθαίνοντας. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε
έλεος. Σύμφωνα μάλιστα με αυτούς, ούτε οι Έλληνες δεν τους
δέχτηκαν στην αρχή. Ήταν ανεπιθύμητοι, όπου και αν πήγαιναν.
Όσοι επέζησαν πάλεψαν σκληρά με τις δύσκολες συνθήκες και
κατάφεραν να συνεχίσουν την ζωή τους. Ποτέ τους όμως δεν
ξέχασαν τον τόπο από τον οποίο διώχθηκαν. Θα τον θυμούνται
για πάντα. Η ποντιακή γενοκτονία είναι μια σελίδα, βαμμένη
κόκκινη με το αίμα των Ποντίων που έφυγαν τότε….
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Παρακολουθώ κινηματογραφικές παραγωγές για τον Πόντο και τη Μ. Ασία
Η Σμύρνη μου αγαπημένη
είναι μια ιστορική ελληνική ταινία. Είναι αφιερωμένη σε όλους
τους Έλληνες της Μ. Ασίας. Η
ταινία βασίζεται στο θεατρικό
έργο της Μιμή Ντενίση που ονομάζεται εξίσου Σμύρνη μου αγαπημένη. Απεικονίζει την εποχή του
20ου αι. σε όλες τις πτυχές της.
Η ταινία δείχνει εκτός από τις
δυσκολίες με τους Τούρκους
αλλά και τα στοιχειά του πολιτισμού. Έχει προϋπολογισμό γύρω
στα 5 εκατομμύρια ευρώ, που για
τα ελληνικά δεδομένα είναι μια
ακριβή παραγωγή. Τα χρήματα
ξοδευτήκαν στο χτίσιμο παρόμοιων οικημάτων, που έμοιαζαν
με τα κτήρια της εποχής, σε ασημικά, εικόνες, κοσμήματα και
Ένα διαφορετικό τέλος για
το βιβλίο «Το κόκκινο ποτάμι»
Ποτάμι έτρεχαν τα δάκρυά της.
Η εικόνα του Μίλτου της, που
δεν θα ξαναέβλεπε, της ράγιζε
την καρδιά. Πέρασε έτσι αρκετή
ώρα. Μάζεψε τα συντρίμμια της
και κατευθύνθηκε προς το σπίτι.
Εκεί την περίμεναν οι θείοι της
και ο Ζαχάρωφ, που τους είχε
φάει η αγωνία. Δεν της είπαν
τίποτα, την άφησαν να θρηνήσει..
Τι κι αν το σώμα ανήμπορο
από τις κακουχίες και τα βάσανα

τους άνθρωποι που χάθηκαν, τα
σπίτια και τις εκκλησιές που
κάηκαν αλλά και την προσπάθεια
όλων των Ελλήνων να παραμείνουν ζωντανοί και να αντισταθούν στον οθωμανικό ζυγό.

υπέροχα κουστούμια. Το τέλος
της ταινίας είναι συγκινητικό,
διότι δείχνει την καταστροφή της
Σμύρνης, το αίμα που χύθηκε,
ζητάει την λύτρωση; Η καρδιά
και η δύναμη του μυαλού θέλουν
να παλέψουν για έναν και μόνο
λόγο. Δεν μπορεί όλα να τελειώνουν εδώ! Όχι, πριν βρεθούν ο
μικρός Ηλίας με τον Δημητράκη!... Ο πόνος από τον χαμό
του Μίλτου ήταν αβάσταχτος για
την Ιφιγένεια. Τα παιδιά όμως
της έδιναν νόημα να ζει! Ο Ζαχάρωφ, που δεν έλειψε από το
πλάι της, έδωσε όρκο στην ψυχή
του Μίλτου, να βρει τα παιδιά.
Οι ενέργειές τους ήταν πιο οργανωμένες. Ο Ζαχάρωφ είχε την
πολύτιμη βοήθεια του Ρενέ Πυώ,
που εξακολουθούσε να καταγράφει τις περιπέτειες των ανθρώπων
στην Μικρά Ασία...

Το κόκκινο ποτάμι είναι μια
δραματική σειρά βασισμένη στο
βιβλίο του Χάρη Τσιρκινίδη. Ο
τίτλος συμβολίζει το αίμα που
χύθηκε στην γενοκτονία του
Ποντιακού ελληνισμού. Μέσα
από την σειρά ενημερωνόμαστε
για τα τότε έθιμα, τις ενδυμασίες
και την δυνατή πίστη των Ελλήνων στον Χριστό. Η σειρά αυτή
μας δείχνει τις δυσκολίες πριν
την μικρασιατική καταστροφή,
τις κοινωνικές αντιθέσεις ανάμε-

Είχαν περάσει έξι μήνες, όταν
ο Ζαχάρωφ έλαβε επιστολή από
τον φίλο του δημοσιογράφο. Τα
παιδιά είχαν βρεθεί! Ο Τούρκος
πολίτης που είχε πάρει τον Δημητράκη σαν άλλος Αλής,
Έ λλη ν ας ε ξισ λαμισ μέ ν ο ς,
έπαιρνε τα παιδιά που έπεφταν
στα χέρια των τούρκων στρατιωτών προσποιούμενος τον τιμωρό
των Ελλήνων χριστιανών.
Τον μικρό Ηλία δεν άργησαν
να τον βρουν, μιας και ο Δημητράκης τον αναγνώρισε μέσα στο
πλήθος. Για ένα διάστημα ζούσαν στο σπίτι του μαζί με άλλα
ορφανά και τα φρόντιζε με την
γυναίκα του. Όταν έμαθε ο Ρενέ

σα στους χριστιανούς και τους
μουσουλμάνους. Μέσα από
την πλοκή της σειράς ξεσπά
ένας μεγάλος έρωτας ανάμεσα
στους δύο πρωταγωνιστές, την
Ιφιγένεια και τον Μίλτο. Δυστυχώς ο έρωτας τους δεν είχε
αίσιο τέλος, διότι τους βρίσκει
ο θάνατος και στις δύο οικογένειες επειδή ήταν Χριστιανοί
& Έλληνες (Π. Χ. & Κ. Ν. Γ΄
4ο Γυμν. Κ.)

για αυτόν τον άνθρωπο, δεν
άργησε να τον προσεγγίσει και
να ενημερώσει τον Ζαχάρωφ.
Σύντομα οργανώθηκε αποστολή
και ο ίδιος ο Ζαχάρωφ έφερε
στο Παρίσι τα παιδιά.
Οι στιγμές που ακολούθησαν
ήταν τόσο δυνατές! Η μάνα
ξαναβρέθηκε με τα παιδιά της.
Η Ιφιγένεια τα έσφιξε στην αγκαλιά της με δάκρυα στα μάτια που
κυλούσαν και έπαιρναν μακριά
τον πόνο της καρδιά της. Ήταν
πια ευτυχισμένη! Είχε τα παιδιά
της και στα πράσινα μάτια του
Ηλία, έβλεπε τον Μίλτο της να
της χαμογελά. (Κατσέρη Κ. Γ΄
τάξη 4ου Γυμν. Κορίνθου)
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...διαβάζω λογοτεχνία για τον ποντιακό ελληνισμό και δοκιμάζω να γράψω...
Ο ξεριζωμός (διήγημα)
Ήταν Απρίλιος του
1918. Σηκώθηκα και άνοιξα τα
παραθυρόφυλλα του δωματίου
μου. Έξω ο καιρός ήταν χαρά
θεού! Ο ήλιος έριχνε τις φωτεινές
ακτίνες του πάνω στα καταγάλανα νερά της θάλασσας και το
πρόσωπό μου χτυπούσε το ζεστό
αεράκι αλλά η θέρμη του δεν
έφτανε στην καρδιά μου, που
παλλόταν με αγωνία.
Την ώρα που πότιζα τα
φυτά μου, οι καμπάνες της Αγίας
Σοφίας ήχησαν γρήγορα στα
αυτιά μου. Τα παράτησα όλα
και έτρεξα γρήγορα προς τα
εκεί. Μόλις έφτασα, αντίκρισα
ένα πλήθος κόσμου γύρω από
τον ιερέα και χωρίς να χάσω την
μένα το ένα πάνω στο άλλο, τα
οποία αναγκάστηκαν να αφήσουν
τον τόπο μόνο και μόνο, επειδή
κάποιοι το επέβαλαν. Ήχησε ένα
δυνατό σφύριγμα, το οποίο με
έβγαλε από τις σκέψεις μου.
Σήμα ότι ξεκινήσαμε το διάπλου
του Εύξεινου Πόντου. Κάθισα
στο κρύο πάτωμα. Ακούμπησα
το κεφάλι στον τοίχο και κοιμήθηκα... Ξύπνησα απότομα από
φωνές, άγνωστες σε εμένα και
άνοιξα τα μάτια μου, για να
καταλάβω τι γίνεται. Αντίκρισα
ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι από δω και από κει. Σηκώθηκα και ρώτησα μια κυρία,
που καθόταν πιο δίπλα με ένα
μωρό στην αγκαλιά τους τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη μου απάντησε πως είχε πέσει λοιμός. Μια
θανατηφόρα ασθένεια και πολύ
μεταδοτική, η οποία προήλθε
από έναν επιβάτη. Απ’ ό,τι κατάλαβα το σώμα σου γέμιζε εξανθήματα, έκανες συνέχεια εμετούς
και ο πυρετός μπορούσε να φτάσει 40. Τα νεκρά σώματα τα
τύλιγαν με πολλά υφάσματα και
τα έριχναν στην θάλασσα. Έδεσα
ένα μαντήλι γύρω από το στόμα
μου και τη μύτη μου, προκειμένου να μην κολλήσω, και αποφά-

ευκαιρία ενώθηκα μαζί τους. Ο
ιερέας μάς ανήγγειλε ότι οι τσέτες εντός λίγου χρονικού διαστήματος θα εισβάλουν στο χωριό
μας, όπως έγινε και στα γειτονικά χωριά. Ο ρωσικός στρατός
αποσυρόταν και γι’ αυτό μάς
συμβούλεψε να φύγουμε μαζί
τους όσο είναι καιρός. Μετά από
κάποια λεπτά ησυχίας, άρχισε να
επικρατεί ένας πανικός. Όλοι
τρέχανε προς τα σπίτια τους
προκειμένου να ετοιμαστούν για
την επόμενη ημέρα. Έτσι, κίνησα και εγώ για το δικό μου.
Την επόμενη ημέρα ξύπνησα
από τα χαράματα προκειμένου
να προετοιμαστώ για την μεγάλη
μας αναχώρηση από την πόλη.
Εδώ ήταν ο τόπος μου… Ενώ
σκεπτόμουν αυτά, καυτά δάκρυα

άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά
μου. Τα σκούπισα γρήγορα και
συνέχισα να ετοιμάζομαι.
Ύστερα από λίγη ώρα, βγήκα
από το σπίτι μου και το κοίταξα
για τελευταία φορά. Γύρισα την
πλάτη μου και κατευθύνθηκα
προς την εκκλησία. Όταν μπήκα
μέσα, κάθισα στον γυναικωνίτη
και ηρέμησα ακούγοντας τις
ψαλμωδίες. Αφότου τελείωσε η
λειτουργία, εγώ και οι συγχωριανοί μου ξεκινήσαμε για το λιμάνι, όπου μας περίμενε το καράβι
με προορισμό τη χερσόνησο της
Κριμαίας.

σισα να κάνω μια βόλτα τριγύρω.
Παντού έβλεπες μητέρες να
σπαράζουν πάνω από τα νεκρά
σώματα των παιδιών τους και
οικογένειες με μικρά παιδιά να
κλαίνε ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο….Οι μέρες περνούσαν
και οι επιβάτες όλο και λιγόστευαν. Η αρρώστια τούς είχε

θερίσει. Όλοι προσπαθούσαν να
προφυλαχθούν, μα η μοίρα είχε
άλλα σχέδια. Καθώς καθόμουν
σε μία γωνιά κουλουριασμένη,
λόγω του κρύου, το καράβι
άρχιζε να κουνιέται υπερβολικά
και άρχισε να γέρνει επικίνδυνα
προς τα δεξιά. Αρχίσαμε να
πανικοβαλλόμαστε και κάποιοι

Μετά από εναγώνια προσμονή και μεγάλο συνωστισμό, αφού
διασχίσαμε με μεγάλη προσοχή
μια σαπισμένη ξύλινη γέφυρα

πλησιάσαμε το πλοίο και είδαμε
να εκτείνεται απέναντί μας ένα
μεγάλο καράβι, με εκατοντάδες
σχοινιά να κρέμονται από τα διαφορετικού ύψους κατάρτια του και
με μια τεράστια μυτερή πλώρη. Οι
καπνοί από τα φουγάρα πλημμύριζαν τον ουρανό και ο ήχος από τις
σειρήνες του πλοίου έκαναν τα
αυτιά σου να πονάνε. Στην είσοδο
του πλοίου περίμεναν δύο άντρες
με στρατιωτικές στολές, οι οποίοι
προχώρησαν και χώρισαν δεξιά
τους άντρες και αριστερά τα γυναικόπαιδα.
Μας τοποθέτησαν στο αμπάρι
του πλοίου, όπου υπήρχε υγρασία
και ήταν έντονη η μυρωδιά της
μούχλας. Τριγύρω βρίσκονταν
πάνω από 2.000 άτομα στοιβαγφώναζαν πως πέσαμε σε καταιγίδα.
Μας ανέβασαν όλους στο κατάστρωμα και μας είπαν να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Το καράβι συνέχιζε να κλυδωνίζεται με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν την ισορροπία τους και να πέφτουν στο κατάστρωμα. Τα πράγματα όμως
άρχισαν να ηρεμούν. Είχαμε ξεπεράσει την καταιγίδα και μας είπαν
να επιστρέψουμε πίσω στις θέσεις
μας.
Επιτέλους! Είχε φτάσει η
μέρα της άφιξής μας στη νέα μας
πατρίδα. Το πλοίο σταμάτησε και
όλοι κατεβήκαμε στο λιμάνι της
Θεοδοσίας, όπου είχαν προηγηθεί
πολλοί Πόντιοι συγγενείς μου. Το
έντονο φως του ήλιου με τύφλωσε
και ο θαλασσινός αέρας τρύπωσε
στα ρουθούνια μου κάνοντάς με να
θέλω να εισπνεύσω πιο πολύ. Κατεβαίνοντας στην αποβάθρα υπήρχαν
άνθρωποι που αντάμωναν με τις
οικογένειές τους. Πλανόδιοι πουλούσαν λαχταριστά κουλούρια με
σουσάμι και άλλοι έκλαιγαν νιώθοντας πλέον ελεύθεροι. Εδώ θα κάνουμε μια καινούργια αρχή σκέφτηκα και ίσως γρήγορα να γυρίσουμε και στο σπιτικό μας…. Πήρα τη βαλίτσα μου και προχώρησα
προς την πόλη.(Χώλεση Μ.2οΓ.Ξ.)
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Γνωρίζω τους Αγίους του Πόντου

Όπως κάθε γωνιά της
Ρωμιοσύνης έχει τους
Αγίους της έτσι κι ο
Πόντος έχει αναδείξει
αξιοθαύμαστες αγιασμένες μορφές, νέους και
ηλικιωμένους, άντρες
και γυναίκες, παλικάρια
και παιδούλες, κληρικούς και λαϊκούς. Επιλέγω λοιπόν στιγμιότυπα
από τη ζωή τους που με
εντυπωσίασαν ...

Πρώτα θαυμάζω τους νεαρούς στρατιώτες 16-22 χρόνων,
που μαρτύρησαν στην παγωμένη
λίμνη της Σεβάστειας για την
πίστη τους, όταν βασίλευε ο
Λικίνιος. Και παρά τους επαίνους, τις υποσχέσεις, τα αξιώματα, προτίμησαν αγκαλιασμένοι
το νυχτερινό ξεπάγιασμα μέχρι
που λιποθύμησαν από το κρύο ή
κάηκαν στην πυρά. Ήταν οι
Άγιοι 40 μάρτυρες που για αυτή
τους την θυσιαστική καρτερικότητα ο λαός του Πόντου πιστεύει
πως ό,τι κι αν φύτευαν στις 9
Μαρτίου, ημέρα της μνήμης

τους θα ευδοκιμούσε. Στην
Ινέπολη φύτευαν 40 διαφορετικά είδη φυτών και ετοίμαζαν
φαγητά από 40 διαφορετικά
χόρτα και στην Τραπεζούντα
μαγείρευαν 40 λουκουμάδες.
Επίσης, θεωρούσαν πως την
ημέρα εκείνη ξυπνούσαν από
τη χειμερινή νάρκη τα άγρια
ζώα.
Συνεργάστηκαν: Στεργίου
Λ. & Παπαϊωάννου Χ. Γ΄
τάξη 4ου Γυμν. Κορίνθου

Ακόμη με εντυπωσιάζει ένα
ορφανό παιδί που από την
αγάπη του για τα γράμματα
έγινε δάσκαλος στη σχολή που
φοίτησε, στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε φίλος με σπουδαίους ασκητές και με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά
αλλά έφευγε μακριά από τον
έπαινο και τη δόξα. Και με την
προτροπή του μεγάλου φίλου
του έγινε τελικά ο κτήτορας

Δυο όμορφες κόρες ακόμη
με γοητεύουν με τη ζωή τους.
Η μια 15χρονη από τη Σινώπη
και η άλλη 17χρονη από την
Μερζιφούντα της Αμάσειας. Η
πρώτη έζησε μέσα στην Τουρκοκρατία και η δεύτερη τον 3ο
αι. μ.Χ. Και οι δυο είχαν να
αντιμετωπίσουν δυο άντρες
τύραννους, η πρώτη τον Τούρκο πασά που την επιθύμησε και
η δεύτερη τον φανατικό ειδωλολάτρη πατέρα της. Και οι
δυο αιχμάλωτες για την πίστη
και την αρετή τους, η πρώτη

στη σκοτεινή και υγρή φυλακή
της Σινώπης και η δεύτερη κλεισμένη σε πύργο από τον πατέρα
της, για να την προφυλάξει από
τους μνηστήρες αλλά όχι και
από τον εκχριστιανισμό της.
Την πρώτη μια αόρατη θεία
δύναμη την προστάτεψε από τις
βρόμικες προθέσεις του Τούρκου, που δεν κατάφερε να την
ατιμάσει, της δεύτερης το γυμνωμένο σώμα για εξευτελισμό
ωραιότερα ρούχα κάλυψαν από
θαύμα. Και οι δυο παρθένες
βασανίστηκαν φρικτά αλλά ο

της Μονής Μεγίστης Λαύρας
στην άκρη του Άθω. Όμως
έφερε την εργασία και τη δημιουργία μέσα στο μοναστήρι
πλάι στην άσκηση και την προσευχή και πάνω στο καθήκον
του έπεσε ως εργάτης μέσα σε
μια εκκλησία που κατέρρευσε.
Ήταν ο άγιος Αθανάσιος ο
Αθωνίτης…

ΑΡΘΡΟ

Σελίδα 9

4Ο

Σκηνές από τα συναξάρια τους
Νυμφίος τους τις τίμησε με
θαυμαστό τρόπο! Την πρώτη
λούζοντας με φως το λείψανο
της, ώστε να βρεθεί ριγμένο
μέσα στη θάλασσα από έναν
καπετάνιο ως θησαυρός και
αναβλύζοντας γλυκό νερό στο
σημείο της εύρεσης της. Τη
δεύτερη θεραπεύοντας τις πληγές της και κεραυνοβολώντας
το δήμιο πατέρα της. Ήταν
δυο παρθενομάρτυρες από τον
Πόντο, η Αγία Ελένη της
Σινώπης και η Αγία Βαρβάρα, προστάτιδα του ελληνικού
πυροβολικού.

προς τιμήν του. Στο ναό αυτό,
στέφονταν οι βασιλείς του Πόντου. Αργότερα οι μεγάλοι
Κομνηνοί, οι οποίοι τον θεώρησαν προστάτη τους, θέλοντας να τιμήσουν ακόμη περισσότερο τη μνήμη του, χάραξαν
τη μορφή του σε νομίσματα
και σε εμβλήματα της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.
Ήταν ο Άγιος Ευγένιος ο
Τραπεζούντιος, που γιορτάζε-

βρέθηκε πέντε μηνών βρέφος
μέσα στη φυλακή ανάμεσα στους
νεκρούς γονείς του και υιοθετήθηκε, όταν βασίλευε ο Μαξιμιανός. Μετά τη βάπτισή του οι περιπέτειες της ζωή του συνεχίζονται κι ενώ ο ανάδοχός του τον
παίρνει υπό την προστασία του οι
ζηλόφθονοι ετεροθαλείς αδελφοί
του τον πουλούν ως δούλο. Όμως
εκείνος κατάφερε να κάνει χριστιανό τον αφέντη που τον αγόρασε και έτσι ελευθερώθηκε. Στη
συνέχεια λοιπόν αξιώθηκε να
ανοίξουν μόνες μπροστά του οι
πύλες του Παναγίου Τάφου, να

Καμαρώνω όμως και το καύχημα του Πόντου, αριστοκρά-

ται μαζί με τους Ουαλεριανό,
Κάνδιδο και Ακύλα την 21η
Ιανουαρίου.
Αλλά και η Νεοκαισάρεια
έχει αναδείξει το δικό της άγιο,
σπουδαστή της νομικής που
τον σαγήνευσε η θεολογία. Ο
ζήλος και τα χαρίσματά του
τον έφεραν στον επισκοπικό
θρόνο της Νεοκαισάρειας και
με ταπείνωση και πίστη από

αναγορευτεί από το λαό επίσκοπος Ιεροσολύμων και να
γιατρεύει θαυματουργικά κατοικίδια ζώα. Ακόμα και τους
ημίονους που τον έδεσαν για
να τον βασανίσουν τους ημέρωσε και υπάκουαν στην προσταγή του. Ο εξαγριωμένος
βασιλιάς τότε τον υπέβαλε σε
ανείπωτα βασανιστήρια και
τελικά τον αποκεφάλισε στο
74ο έτος της ηλικίας του. Ήταν
ο άγιος Μόδεστος Ιερομάρτυρας και Πατριάρχης Ιεροσολύμων που γεννήθηκε το 300
μ.Χ. στη Σεβάστεια του Πόντου.

τη στα χρόνια των διωγμών,
ομολογητή χριστιανό μαζί με
φίλους συναθλητές του, φυλακισμένο, βασανισμένο κυνηγημένο, γιατί αρνήθηκε τη λατρεία
του Μίθρα, κρυμμένο σε σπηλιά. Όταν πια παρουσιάζεται,
για να συλληφθεί με τα τρανταχτά του θαύματα ελευθερώνεται από τα όργανα του θανάτου, αποδεικνύει τη δύναμη της
πίστης του και προσελκύει
πολλούς στο χριστιανισμό. Το
σκήνωμά του τάφηκε κοντά
στον τόπο του μαρτυρίου του,
όπου οι χριστιανοί έχτισαν ναό

ποίμνιο 17χριστιανών κατόρθωσε να εκχριστιανίσει όλη την
πόλη και να μείνουν μόνο 17
ειδωλολάτρες στο τέλος της
ζωής του. Το βίο του έγραψε ο
Μέγας Βασίλειος και Μέγα τον
ονομάζει. Ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο θαυματουργός.
Δεν πρέπει όμως να παραλείψω και την αναφορά στον
Άγιο προστάτη των ζώων που

Διαδραστικός χάρτης: https://content.e-me.edu.gr/wpadmin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1172143
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Επισκέπτομαι τα ιερά προσκυνήματα του Πόντου
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

Επισκέπτομαι το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι της Νάουσας αλλά ο νους μου ταξιδεύει στα χώματα του Πόντου.
Από τα πιο περίφημα και γνωστά μοναστήρια όλου του Πόντου στην περιοχή της Τραπεζούντας ήταν ο Άγιος Γεώργιος
Περιστερεώτα. Είναι χτισμένο
σε μια κορυφή απότομου βράχου πάνω από το Διπόταμο σε
υψόμετρο 1200 μέτρα από τη
θάλασσα και πραγματικά μοιάζει με απόρθητο φρούριο μέσα
στο δάσος. Η τοποθεσία είναι
πνιγμένη στο πράσινο, αφού
ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

Επισκέφτηκα διαδικτυακά
το βυζαντινό ναό της Αγίας
Σοφίας στην Τραπεζούντα πριν
από λίγο καιρό. Έχει ιδιαίτερη
θέση ανάμεσα στα βυζαντινά
μνημεία. Φιλοξένησε το 14ο
αιώνα την περίφημη σχολή
θετικών επιστημών του αστρονόμου και μαθηματικού Λουκίτη. Το τοπίο ήταν πάρα πολύ
ωραίο. Σου έδινε την αίσθηση
της ελευθερίας. Οι φωτογραφί-

είναι γεμάτη με ψηλά δέντρα
και κάθε είδους βλάστηση. Στο
εσωτερικό της Μονής υπήρχαν
392 πολυτελή δωμάτια και
πλούσια βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 7500 τόμους βιβλίων
και άλλα πολύτιμα χειρόγραφα.
Καθώς ατενίζω την πανέμορφη
θέα, σκέφτομαι πως τον 19ο αι.
4.000 ψυχές είχε στη πνευματική του καθοδήγηση ο ηγούμενος της μονής και ότι η μονή
βοήθησε στην οργάνωση των
ελληνικών σχολείων των 18
χωριών της Γαλίαινας. Καύχημα της μονής ήταν μετά το
1909 η Κεντρική Σχολή, ένα
πλήρες τετρατάξιο ημιγυμνάσιο στην τοποθεσία Γέφυρα,

για να φοιτούν τα παιδιά των
γύρω χωριών, που είχαν τελειώσει το δημοτικό σχολείο.
Καθώς όμως αντικρίζω τα σημερινά ερείπια, στοχάζομαι
πόσες καταστροφές και απώλειες έζησε το σπουδαίο αυτό
μοναστήρι στους αιώνες λειτουργίας του, αφού από επιθέσεις, διαρπαγές και πυρκαγιές
σκοτώθηκαν μοναχοί και καταστράφηκαν χρυσόβουλα, σιγίλια, φιρμάνια, πολύτιμα κειμήλια, σκεύη και χειρόγραφα
βιβλία μέχρι που το 1923 ερημώθηκε οριστικά ένα ακόμη
καταφύγιο της ορθοδοξίας και
του ελληνισμού του Πόντου.

ες ολοζώντανες! Η επίσκεψη
στο αξιοθέατο αυτό με εμπλούτισε με περισσότερες πληροφορίες. Η Αγία Σοφία συνδυάζει
την παραδοσιακή βυζαντινή
αρχιτεκτονική με αρκετά
«τραπεζούντια» μορφολογικά
και διακοσμητικά στοιχεία. Ο
ρυθμός της είναι σύνθετος
σταυροειδής εγγεγραμμένος με
τρούλο αλλά αποτελεί ένα σύνθετο επιβλητικό οικοδόμημα.
Οι αμέτρητες τοιχογραφίες
που υπάρχουν προσδίδουν στο
ναό το αυτοκρατορικό, κωνσταντινουπολίτικο ύφος του.
Στολίζουν την μονή και δίνουν
μια λαμπρότητα σε εκείνη, που

παραπέμπει στην περίοδο των
αυτοκρατόρων Μεγάλων Κομνηνών. Ακόμα ο ναός έχει
αμέτρητα γλυπτά και επιτύμβιες επιγραφές. Σε αυτά τα
γλυπτά διακρίνεται ότι υπάρχει
επιρροή από την ισλαμική
αρχιτεκτονική. Τέλος με εντυπωσίασε ο τρούλος ο οποίος
έχει ζωγραφισμένους 81 αγγέλους. Η μονή αυτή είναι πολύ
όμορφη και κουβαλά μεγάλη
ιστορία και είναι πολύ κρίμα
που μετατράπηκε σε τζαμί.
Ελπίζω κάποια μέρα να την
απολαύσω από κοντά και να
μπορέσω να δω και να μάθω
περισσότερα.
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Νοερό ταξίδι στον τόπο και την ιστορία τους
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

κίας. Αυτό λειτούργησε σαν
μοναστήρι έως τη μικρασιατική
καταστροφή το 1922. Το σύμβολο πλέον Παναγία Σουμελά παραπέμπει εδώ και 17 αιώνες στα
ηρωικά κατορθώματα των Ακριτών και την αυτοκρατορία των
Μεγαλοκομνηνών της Τραπεζούντας, στην πίστη και τη χριστιανική ιστορία τους, τους θρύλους, τα τραγούδια, το πνεύμα
και την παράδοσή τους αλλά &
στη μαρτυρική πορεία των Πόντιων Ελλήνων. Ξεκινώντας το
ταξίδι μας λοιπόν, από Αθήνα με
αεροπλάνο φτάσαμε στην
Άγκυρα και διασχίσαμε λεωφορειάκι όλες τις πόλεις με τα παραδοσιακά σπίτια και τα Σελτζουκικά μνημεία, ώσπου φτάσα-

με την τρίτη μέρα στην Τραπεζούντα, «τη Βασιλίδα των πόλεων του Ευξείνου Πόντου» και
τελικά, μετά από 45 χιλ. στην
Παναγία Σουμελά, το ιερότερο
προσκύνημα της ποντιακής γης.

ακούγαμε τα μαγικά κελαηδίσματα αλλά και τους βουερούς
χειμάρρους μέσα στις φτελιές.
Το κτίσμα της μονής πρόβαλλε
στην κόψη του κατακόρυφου
βράχου, στην άκρη του γκρεμού
και έμοιαζε σαν αετοφωλιά. Το
μοναστήρι αυτό, είναι χτισμένο
από πέτρα και εκτείνεται σε
μεγάλη έκταση. Αποτελείται από
τετραώροφο ξενώνα 72 δωματίων, κελιά, χώρους υποδοχής,
βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και
από πολλούς μικρότερους ναούς.

Στα εξωτερικά του χρώματα
δεσπόζει το άσπρο και το γκρι
σαν του βράχου, για να προστατεύεται από τους εχθρούς. Έχει
μεγάλο ύψος 200 μέτρων αλλά
και εσωτερικό βάθος, καθώς
προχωρώντας οδηγούμαστε σε
σπηλιά, στο κατάλυμα της Παναγίας.

νής εποχής του 17ου-18ου αιώνα
όλων των αποστόλων και των
μαρτύρων της εκκλησίας μας και
η τεχνική τους είναι άρτια. Στον
θόλο του ναού, στο κέντρο του
μοναστηριού μας παρακολουθεί
από ψηλά η Παναγία κρατώντας
το Χριστό. Ντυμένη με κόκκινα
ζωηρά και χρυσά χρώματα λάμπει και μας αγκαλιάζει με το
γλυκό της βλέμμα. Η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας
είχε μεταφερθεί στη σπηλιά για
να προστατευτεί από τους Τούρ-

κους. Η εικόνα της Μεγαλόχαρης και Χαριτόβρυτης είναι
θαυματουργή, αφού στην ιαματική χάρη της προσκυνούσαν και
προσκυνούν ανά τους αιώνες
αυτοκράτορες, βασιλιάδες, κλήρος και λαός. Τα θαύματα της
εικόνας σε χριστιανούς αλλά και
σε μουσουλμάνους είναι αληθινά.
Τυφλοί έβρισκαν το φως τους,
ανάπηροι περπατούσαν και δαιμονισμένοι απαλλάσσονταν από
τα ακάθαρτα πνεύματα. Επίσης,
ιαματική ήταν και είναι και η
πηγή που αναβλύζει στην περιοχή. Έμαθα μάλιστα από την
ξεναγό μας ότι κατά την γενο-

κτονία των Ποντίων το 1919 από
τους Τούρκους, οι μοναχοί
έκρυψαν τη θαυματουργή εικόνα
και τα άλλα κειμήλια, τον σταυρό του Μανουήλ Κομνηνού, το
χειρόγραφο ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και τεμάχιο
από το τίμιο ξύλο, κοντά στη
μονή. Σήμερα, η εικόνα και τα
κειμήλια βρίσκονται στη Βέροια,
ενώ το μοναστήρι λειτουργεί σαν
μουσείο. Πρώτη φορά μετά τη
γενοκτονία το μοναστήρι λειτούργησε στις 15 Αυγούστου του
2010, στη Γιορτή Της!
Σε όλο αυτό το ταξίδι της περιήγησής μας, σε αυτό το συγκλονι-

Πριν μερικά χρόνια έκανα ένα
ταξίδι-περιήγηση με την οικογένειά μου για έξι μέρες στον Πόντο. Ο Πόντος είναι ένας τόπος
φορτωμένος με μνήμες και ιστορία, αφού η παρουσία των Ελλήνων χρονολογείται από την αρχαιότητα. Ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά μοναστήρια του
είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας
Σουμελά. Αυτή ιδρύθηκε το 386
μ.Χ. από τους μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα. Η ονομασία
προέκυψε από τη συνήχηση
στου/σσου Μελά (το όρος) και
είναι χριστιανικό μνημείο και
ορθόδοξο μοναστήρι της Τουρ-

Ανεβήκαμε με υπομονή και
προσμονή τα σκαλοπάτια, για να
φτάσουμε με ευλάβεια στη χάρη
Της. Μέσα στη σπηλιά οι τοιχογραφίες είναι της παλιάς βυζαντι-

Σταμάτη Π., Τζάναρι Α.
& Στρατή Γ. Β΄ τάξη
4ου Γυμν. Κορίνθου

Κατεβαίνοντας από το όχημα,
είδαμε να ορθώνεται μπροστά
μας ένα μαγευτικό βουνό, το
Όρος Μελά με ορθωμένα βράχια και γύρω γύρω να το περιβάλλει ένα καταπράσινο δάσος
με οξιές, βελανιδιές, κρανιές,
έλατα, ενδογενείς αζαλέες με
λαμπρά κίτρινα άνθη, ακόμη και
ροδόδεντρα, τριανταφυλλόχρωμα λουλούδια και μαύρη πεύκη.
Μυρίζαμε όλα αυτά τα θεσπέσια
αρώματα της βλάστησης αλλά &

στικό ιερό μέρος, συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντική είναι η
πίστη μας, που μας βοηθά ανά
τους αιώνες να διαφυλάξουμε την
ιστορία μας, την ορθοδοξία μας
& τον ελληνισμό μας. Εντυπωσιαστήκαμε από το μοναστήρι
της Παναγίας Σουμελά που είναι
ένας τόπος ιερός και μαγευτικός,
τόπος μυστηρίου, μαρτυρίου και
πόνου, καθώς και αυτόπτης μάρτυρας της ποντιακής γενοκτονίας. Σκλαβωμένο στολίδι της
χριστιανοσύνης που με την πρόσφατη αποκατάστασή του απέκτησε λίγη από την παλιά του
αίγλη...

Παναγία Σουμελά : Τυρλή Β.-Γ.
2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
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Ξεφυλλίζω με τη φαντασία μου την ιστορία του Πόντου
Από τις μαθήτριες:
Σιάχρα Α., Φούφα Μ.,
Πελεκάση Μ., Σωτήρη Α.
4ου Γυμν. Κορίνθου &
Κουίνη Ι. & Αθανασίου Γ.
2ου Γυμν. Ξυλοκάστρου

Ταξιδεύουμε στον μυθικό
Πόντο και συναντάμε τους
Κολχούς - Λαζούς χωρισμένους σε διάφορες φυλές, που
κατοικούσαν ανατολικά της
Τραπεζούντας και είχαν πάρει
το όνομά τους από τον απόγονο του Αιήτη, Κόλχο. Στην
Κολχίδα συναντάμε και τον
Ιάσονα μαζί με τους ηρωικούς
Αργοναύτες, που ήρθαν απεσταλμένοι του Πελία, να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας.
Λίγο πιο βόρα στη Θοανία
του Πόντου, περιπλανιέται και
ο Ορέστης, ο γιος του Αγαμέμνονα, που για να εξιλεωθεί
για το φόνο της άπιστης μητέρας του και να γλιτώσει από τις

Ερινύες που τον καταδιώκουν,
πρέπει να φέρει στην Αθήνα το
άγαλμα της θεάς Άρτεμης από
την Ταυρίδα. Στα βορειοανατολικά του Εύξεινου Πόντου
φτάνει κι ο πολύπαθος Οδυσσέας για να κατέβει στον Άδη
από τη χώρα των Κιμμερίων,
που πήραν την ονομασία τους
από το μυθικό Κέρβερο. Ανατολικότερα στενάζει και ο
Προμηθέας εξορισμένος στον
Καύκασο, τιμωρημένος από το
Δία για την αγάπη του στους
ανθρώπους. Μέχρι και ο Ηρακλής επισκέπτεται τον Πόντο,
για να κλέψει τη ζώνη της βασίλισσας Ιππολύτης φτάνοντας

στην Θεμίσκυρα, τη μυθική
πρωτεύουσα της χώρας των
Αμαζόνων. Προσμένουμε να
ελευθερώσει και τον Προμηθέα
και να σκοτώσει επιτέλους τον
αετό που τρώει το συκώτι του
Τιτάνα... Μέσα σε ένα πιθάρι
στους δρόμους της Σινώπης
ανακαλύπτουμε και το φιλόσοφο Διογένη τον Κυνικό με ένα
φθαρμένο χιτώνιο, που ήταν ο
εκπρόσωπος ολόκληρης σχολής στην αρχαιότητα και συνδέθηκε με την πόλη μας, την
Κόρινθο.

βασίλειο του Πόντου, που
ίδρυσαν οι αδελφοί Αλέξιος και
Δαβίδ, απόγονοι της αυτοκρατορικής δυναστείας των Κομνηνών, με την κατάλυση του
βυζαντινού κράτους από τους
σταυροφόρους. Τότε κτίζονται
οι σπουδαίες μονές του Πόντου, εκκλησίες, λαμπρά ανάκτορα και δημόσια κτίρια. Με
σύμβολο τον μονοκέφαλο αετό
και προστάτη τον Άγιο Ευγένιο, πολιούχο Τραπεζούντας,
οι Μεγαλοκομνηνοί διατήρη-

σαν την αυτοκρατορία τους ως
το 1461… Με την κατάκτηση
από τους Οθωμανούς τρομάζουμε μπροστά στους μαζικούς εξισλαμισμούς από την
πίεση των Ντερεμπέηδων.
Συναντάμε τους αγχωμένους
και ταλαιπωρημένους χιλιάδες
κρυπτοχριστιανούς της Τόνιας,
που μας εξηγούν τον εξαναγκασμό που βίωσαν και εκφράζουν την στεναχώρια και την
αγωνία που δεν μπορούν να
πιστεύουν ελεύθερα στον χρι-

Από την Τραπεζούντα ατενίζουμε τους Μύριους με
οδηγό τον Ξενοφώντα να κατηφορίζουν με ενθουσιασμό τις
ποντικές Άλπεις μετά το θάνατο του Κύρου και την οδύσσεια
που έζησαν στην άξενη ενδοχώρα. Τα εμπορικά πλοία της
Σινώπης και των άλλων αρχαίων ελληνικών αποικιών που
σχίζουν ακούραστα τα νερά
του Εύξεινου Πόντου θα τους
μεταφέρουν ασφαλείς στη
Θράκη...
Μερικές δεκαετίες αργότερα
θαυμάζουμε τον εξελληνισμό
πολλών φύλων που πραγματοποιεί ο Μ. Αλέξανδρος, καθώς
και την οικονομική ακμή αλλά
και πολιτιστική ακτινοβολία
των πόλεων του Πόντου επί
βασιλείας του Μιθριδάτη του
Στ΄ του Ευπάτορα.
Μεταφερόμαστε πολλούς
αιώνες αργότερα στο μαγικό
κόσμο του Βυζαντίου και περιηγούμαστε στην αυτοκρατορία
της Τραπεζούντας, ανεξάρτητο
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Συναντήσεις με τόπους & πρόσωπα σε διάφορες περιόδους
στιανισμό, καθώς μάλιστα οι
χριστιανικοί ναοί τους ο ένας
μετά τον άλλο μετατρέπονται
σε τζαμιά.
Ένας άνεμος ελευθερίας
ωστόσο φυσά από την Υψηλή
του Πόντου, όταν μακρινός
απόγονος των Κομνηνών φυτρώνει το γένος των Υψηλαντών, που θα δώσει τα πάντα
για τον αγώνα και θα ανοίξει
και θα κλείσει την αυλαία της
Ελληνικής Επανάστασης με
τους ευγενικούς γόνους του,
τον Αλέξανδρο και το Δημήτριο Υψηλάντη….. Με μια
μηχανή του χρόνου, επισκεπτόμαστε το σπουδαιότερο
εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πό-

ντου, το «Φροντιστήριον Τραπεζούντος» που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
εθνικής συνείδησης αλλά και
όλα τα ημιγυμνάσια, παρθεναγωγεία, νηπιαγωγεία, ελληνικά
και αλληλοδιδακτικά σχολεία,

όπου παρακολουθούμε μαθήματα μαζί με τους αξιοσημείωτα
πολυάριθμους 85.890 μαθητές.
Οι περισσότεροι μας εκφράζουν
τους προβληματισμούς τους και
τα συναισθήματα τους για όσα
τραγικά για τον ποντιακό ελλη-

Η γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, αναφέρεται σε σφαγές
και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή
του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914
-1923. Εκτιμάται ότι στοίχισε
τη ζωή περίπου 326.000-382.000
Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυ-

γαν στον Άνω Πόντο (στην
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) και μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή το
1922, στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, τη Γερμανία, την
Κύπρο, την Αρμενία, την Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές
δημοκρατίες της Ρωσίας, οκτώ
πολιτείες των ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αυστρία, την Ολ-

λανδία, αλλά και από διεθνείς
οργανισμούς, όπως η Διεθνής
Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών.
Μετά το πρώτο κύμα προσφύγων στην Ελλάδα από τον Πόντο, το 1923, ακολούθησαν και
άλλα δύο, από τις χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ, το 1966 και
1989. Το 1994 η Βουλή των
Ελλήνων αναγνωρίζει ομόφωνα
την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Για πρώτη φορά, ύστερα από 88
χρόνια από την ανταλλαγή των
πληθυσμών, στις 15 Αυγούστου
2010, γίνεται πατριαρχική Θεία
Λειτουργία στην Παναγία Σου-

μελά της Τραπεζούντας. Χιλιάδες χριστιανοί από την Ελλάδα,
τη Ρωσία αλλά και ντόπιοι κάτοικοι του Πόντου, συμμετέχουν
συγκινημένοι στο γεγονός.

νισμό πρόκειται να πραγματοποιηθούν λίγα χρόνια αργότερα
από τους Νεότουρκους…

Διαδραστικός χάρτης: https://content.e-me.edu.gr/wpadmin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1171924
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Γιορτάζω τα Χριστούγεννα στον Πόντο
- Γιαγιά Σιμέλα, για πες μας
πώς γιορτάζατε τα Χριστούγεννα στον Πόντο;
- Οι γιορτινές προετοιμασίες
ξεκινούσαν το Χριστιαννάρτ
(Δεκέμβριο), στη γιορτή της
Αγιά Βαρβάρας. Η μάνα μαζί
με τη γιαγιά έφτιαχναν παραδοσιακές μελόπιτες με μέλι,
σιτάρι, καρύδια και αλεύρι και
βαρβάρες με σιτάρι, καλαμπόκι
και φασόλια και τις μοίραζαν
σε γείτονες και παιδιά. Ετοιμάζονταν όμως και για διάφορα
μυστήρια όπως βαφτίσεις, αρραβώνες κ.λπ., καθώς τότε
επέστρεφαν και οι ξενιτεμένοι…. Ακόμη την ημέρα των
άλλες ευχές συντροφιά με το
λυράρη, προσδοκώντας τύχη
για τη νέα χρονιά. Όταν μάλιστα δύο παρέες μωμόγερων
συναντιούνταν, έκαναν ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η
μία ομάδα να νικήσει και η
άλλη να δηλώσει υποταγή.
-Γιαγιά , μας τα έμαθε η καθηγήτρια της μουσικής στο σχολείο τα ποντιακά κάλαντα.
Αυτά δε λέγατε; «Χριστός
γεννέθεν, χαρά σον κόσμον/
χα, καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα
έπρεπε να φέρει από έξω το
πρώτο νερό. Μαζί του έπαιρνε
και τα τυχερά λεπτοκάρυα και
στη διάρκεια της διαδρομής
δεν έπρεπε να μιλήσει με κανέναν. Ύστερα όλη η οικογένεια
νιβόταν με αυτό το « καλαντόνερον ».
Από τις μαθήτριες
του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου: Μετεβελή Αθ.,
Τρεψενίστι Γκ., Κελλάρη Ε.

- Τα Φώτα, γιαγιά, είχατε κάποια ιδιαίτερα έθιμα;
- Ναι, Φιένη μου. Θυμόμασταν τους πεθαμένους μας…
Την παραμονή των Φώτων δεν
ψάλλονταν άσματα. Σε κάθε

κόβαμε δέντρο από πεύκο ή
έλατο και το στολίζαμε με
νωπούς καρπούς και κλαδάκια
ελιάς και πάνω τους σφηνώναμε
λεφτοκάρια (φουντούκια). Αλλού έβαζαν τσιµσίρ, δηλαδή
πυξάρι. Η θεία πάλι στην Αργυρούπολη κρεμούσε στο εικονοστάσι σταυρωτά κλαδιά φουντουκιάς ή καρυδιάς… Την
παραμονή όμως και στις τρεις
γιορτές του δωδεκαημέρου
λέγαμε και τα κάλαντα, λίγο
- Δέντρο στολίζατε εσείς για- πριν νυχτώσει παρέες παρέες
γιά;
παιδιών και μας έδιναν δώρα,
- Ναι, Δεσποινή μου αλλά όχι κεράσματα και κάποτε λεφτά.
με ψεύτικα στολίδια! Από τη Έλεγαν όμως και Μωμόγεροι
Παραμονή των Χριστουγέννων χορεύοντας τα κάλαντα ή
Χριστουγέννων έβαζε ο κύρης
στο τζάκι το «Χριστόκουρ’»,
δηλαδή ένα κούτσουρο κομμένο ειδικά για τα Χριστούγεννα
συνήθως από μηλιά η αχλαδιά
και άναβε το τζάκι και τις τρεις
ημέρες των Χριστουγέννων, τα
«Χριστοήμερα». Στο γιορτινό
τραπέζι επίσης δεν έλειπαν
ολοήμερα τα φουντούκια, γιατί
πιστεύαμε ότι φέρνουν αφθονία
και πλούτο στο σπίτι….

Χα, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν/Οψέ γεννέθεν, ουρανοστάθεν. Το εγέννεσεν η Παναΐα/
Το ενέστεσεν αϊ-Παρθένος…»
- Ωραία, Σωκράτη μου! Και με
σωστή μελωδία!... Την Πρωτοχρονιά τώρα, κόβαμε με την
αλλαγή του χρόνου τη βασιλόπιττα και όπως και δω αφιερώναμε τα πρώτα κομμάτια στο
Χριστό, την Παναγία, τον άγιο
Βασίλειο, το φτωχό και το
πέμπτο στην εστία και ακολουθούσαν τα υπόλοιπα στα μέλη
σπίτι ύστερα από το δείπνο
γινόταν το έθιμο της εκτελέσεως
της επιθυμίας των πεθαμένων:
«Τα Φώτα θέλω το κερί μ’ και τη
Ψυχού κοκκία, και τη Μεγάλ’ Παρασκευήν έναν μαντίλιν δάκρα».
Μπροστά στο εικονοστάσι του
σπιτιού έβαζε η μάνα σε χαμηλό
τραπέζι ένα μεγάλο ταψί γεμάτο
σιτάρι. Στο μέσο του τοποθετούσε αναμμένο καντήλι και στα
χείλη του σταυροειδώς τέσσερα
κεριά αναμμένα. Ολόγυρα στο
τραπέζι καθόμασταν γονατιστή
όλη η οικογένεια σιωπηλή και

της οικογένειας. Ο παππούς
μετά έπαιρνε στα χέρια του ένα
πιάτο με επτά ζευγάρια λεπτοκαρυών και ένα μονό και ρίχνοντάς τα στον αέρα έλεγε
τρεις φορές: «Φύγαμε από τον
παλαιό (άσχημο) χρόνο στο χρόνο
καλό». Τα λεπτοκάρυα που
πέφτουν πίσω στο πιάτο είναι
τυχερά. Τα υπόλοιπα μέλη της
οι κο γ έν ει ας συ νεχ ίζου ν:
«Πέρασε ο άσχημος χρόνος! Ξεκίνησε ο καλός!» Μα και το πρωί,
όποιος ξυπνήσει πρώτος

συγκινημένη. Ο πάππος μας
μοίραζε κεριά σ’ όλους κι
έπειτα άναβε κεριά – ένα για
κάθε πεθαμένο και τελευταία
άναβαν και ένα κερί για εκείνον που δεν είχε κανέναν στον
κόσμο για να του ανάψει κερί.
Δε φεύγαμε από τη θέση μας
έως ότου να καούν τέλεια όλα
τα κεριά. Έπειτα αφού κάναμε
το σταυρό μας αποχωρούσαμε
αφήνοντας πάνω στο τραπέζι
φαγητά, για να τα ευλογήσει ο
Χριστός.
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…. και γεύομαι την ποντιακή κουζίνα.
-Τι είδους φαγητά τρώγατε

γιαγιά στον Πόντο;
-Αγγελίτσα μου, άλλα φαγητά
τρώγανε στα μεσόγεια και άλλα
στα ορεινά… Πολλά από αυτά
τα τρώμε κι εδώ στη Μακεδονία, φτιαγμένα με τις πατροπαράδοτες συνταγές…Τα έχετε
δοκιμάσει! Ωστόσο δεν έλειπαν
από την καθημερινή μας διατροφή τα καρτοφακάρτοφα
(πατάτες), ο ταριχανάς, τα
μακαρίνα, τα βερένικα και πιο
αραιά τα χαψία (γαύρος) και τα
κοχλία (σαλιγκάρια). Τρώγαμε
βέβαια και σούπες με όσπρια
και πλιγούρι. Κρέας δεν τρώγαμε συχνά, όπως κι εδώ πα-

λιότερα στα χωριά της υπαίθρου. Τρώγαμε λίγο αρνί, κατσίκι, χοιρινό που το εκτρέφαμε και στο σπίτι μας και πολύ
σπάνια μοσχάρι. Όσο για το
ψωμί είχαμε άζυμα, με προζύμι, επτάζυμα, με βότανα, πολύσπορα, με διάφορα άλευρα, με
πίτουρο από όσπρια, με ξηρούς καρπούς, ανάλογα την
περίσταση. Αλλά πάντα πριν το
φάμε το ασπαζόμασταν με
σεβασμό, όχι τώρα που το
πετάμε….
-Και γλυκά θα φτιάχνατε σίγουρα, γιαγιά, έτσι δεν είναι;
-Και βέβαια, Κλεάνθη μου,
που είσαι και…γλυκατζής! Δε

σας έχω φτιάξει τα πισία, τα
ποντιακά τηγανόψωμα, που τα
πασπαλίζουμε με ζάχαρη ή με
μέλι; Τη ζύμη όλων των γλυκών την έφτιαχναν οι νοικοκυρές του Πόντου με γάλα, βούτυρο , φρούτα και ξηρούς καρπούς, με μέλι ή πετιμέζι και
ήταν το ένα γλυκό καλύτερο
από το άλλο! Το φθινόπωρο
μάλιστα συνήθιζαν να ετοιμάζουν χοσάφ (κομπόστα) για το
χειμώνα, από αποξηραμένα
δαμάσκηνα, σύκα, μήλα, βερίκοκα και σταφίδες. Το αγαπημένο μας ποτό ήταν το ποντιακό τσίπουρο, καθώς και τα
λικέρ βατόμουρο και κράνα
που ήταν απαραίτητα σε κάθε

Καμαρώνω την ποντιακή φορεσιά
- Πώς ήταν, γιαγιά, οι παραδοσιακές στολές που φορούσαν;
- Η γυναικεία φορεσιά πρέπει να
πούμε ότι φορέθηκε μέχρι μικρασιατική καταστροφή του
1922, ιδιαίτερα στα χωριά του
Πόντου, άλλα στις μεγάλες πόλεις από τις αρχές του 20ου αι.
αρχίζει να επηρεάζεται από το
ευρωπαϊκό είδος ντυσίματος. Το
όνομά της το πήρε από το τυπικό ρούχο, το φόρεμα της γυναίκας τη ζουπούνα, που αλλού
λέγεται καβάδι και η οποία
ύφασμα στολισμένο με φλουριά σε
κύκλους ή έναν ασημένιο δίσκο
κεντημένο και φανερώνανε πόσο
ευκατάστατη ήταν η οικογένεια της
κοπέλας.
- Εμένα, εγγόνια μου, ο πατέρας
μου φόρεσε το σαλβάρι, φαρδιά
βράκα που έμοιαζε με τη νησιώτικη, την κοντή ζουπούνα, το ζωνάρι, το μακρογούνι και το καλπάκι
στο κεφάλι. Εγώ όμως ως πιο νέος
φόρεσα «τα ζίπκας». Δηλαδή τη
ζίπκα, στενή μάλλινη βράκα με
πτυχές πίσω, το υφαντό πουκάμισο
καρό ή μονόχρωμο, με ή χωρίς

έδωσε και το όνομα της σε ολόκληρη την ενδυμασία. Ήταν ένα
ρούχο εξαιρετικής ποιότητας
ολομέταξο, που λέγεται ότι το
έφεραν μάλλον από την Ινδία,
κατά συνήθεια ριγέ μέχρι σχεδόν
τον αστράγαλο και σχίσματα
μέχρι επάνω, κοντά στο τέλος
του ποδιού. Τα χρώματα ήταν
έντονα όπως μουσταρδί με σκούρες μαύρες ή καφέ ραβδώσεις
κ.ά. Η φορεσιά συμπληρωνόταν
από το σαλβάριν (φαρδιά βράκα) και το καμίσ (κοντό πουκάγιακά και κούμπωμα μέχρι κάτω.
Δεν έλειπε το κοντό γιλέκο με
σκούρα κεντήματα στη λαιμόκοψη, το μιντάν, κοντό πανωφόρι και το ζωνάρι. Στα πόδια
φορούσαμε τα ορτάρια ή τζαρούχια ή τσάπουλας και περικνημίδες πλεχτές ή δερμάτινες.
Στο κεφάλι το πασλύκ ένα
είδος κουκούλας με κεντήματα
και μια μακριά φούντα. Τη
λεβεντιά μας τόνιζαν το κιοστέκ, το χαμαϊλί, τα φυσεκλίκια και τ’ άρματα στο σελάχι.

μισο), το χρυσόν κατιφέ
(διακοσμημένη βελούδινη ζακέτα) ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες
πρόσθεταν τη φοτά (ριγέ ποδιά).
Στα πόδια φορούσαν τα ορτάρια, ένα είδος χοντρής κάλτσας
για το χειμώνα, τα γεμένια ή
ποστάλια, υποδήματα χαμηλά
ανοιχτά στο πίσω μέρος ή τα
κούντουρα, χοντρά κλειστά
παπούτσια. Η τάπλα ή τεπελίκι
ήταν το σκέπασμα του κεφαλιού
της πόντιας γυναίκας, φτιαγμένο
από χοντρό δέρμα ή από χοντρό

σπίτι. Φτιάχναμε βέβαια και
τσαλχανά (αριάνη) και κεφίρ που
ωφελούσε πολύ την υγεία μας…
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Ο λαϊκός πολιτισμός του Πόντου
- Παππού, μίλησέ μας κι εσύ για
άλλα έθιμα του Πόντου…
- Εγώ, παιδιά μου, θα σας πω για
τους Μωμόγερους. Αυτό το
έθιμο προέρχεται από το αθηναϊκό δράμα των διονυσιακών γιορτών και μάλιστα από τους αρχαίους μώμους ή μίμους. Ήταν μαγικοθρησκευτική τελετή που τελούνταν το Δωδεκαήμερο για
καλοχρονιά και πλούσια σοδειά.
Με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε εθιμική παράσταση
και θεατρικό παιχνίδι. Την περίοδο της τουρκοκρατίας, μεταμφιεσμένοι αντάρτες κατέβαιναν στα
χωριά για πληροφορίες & με τον
τελετουργικό τους χορό ανύψωναν το ηθικό των συμπατριωτών

σε πολλά χωριά του Πόντου, ο
χορός στηνόταν σε ένα οίκημα
που ανήκε στην εκκλησία και στο
οποίο γινότανε οι διάφορες εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσια, γιορτές, κ.λ.π). Στους ποντιακούς
χορούς, οι άνδρες και οι γυναίκες σχηματίζουν συνήθως κύκλο
και πιάνονται από τους καρπούς.
Χορεύουν με στητό το σώμα, τα
πόδια ελαφρά ανοιχτά και τα
χέρια άλλοτε υψωμένα και
άλλοτε με λυγισμένους τους
αγκώνες. Το σώμα ακολουθεί με

σο οι ξένες λέξεις εξελληνίστηκαν και εντάχθηκαν στο κλιτικό
σύστημα της ελληνικής γλώσσας. Διέσωσε μάλιστα πολλές
αρχαιότατες ελληνικές λέξεις,
ακόμα & ομηρικές. Έχω διαβάσει ότι περίπου 5.000 άτομα,
περισσότεροι μουσουλμάνοι
ή κρυπτοχριστιανοί, μιλούν
σήμερα την ποντιακή διάλεκτο
σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στον Πόντο μιλιέται
ακόμα στην περιοχή του Όφη
και στα χωριά της Τόνιας.
(Κουίνη Ι., Αθανασίου Γ., Θεοδωρακόπουλος Θ. 2ο Γ. Ξ.)

τους και τους προετοίμαζαν για
τον ξεσηκωμό. Ήταν χοροί
πηδηχτοί και θορυβώδεις και
πίστευαν ότι απομακρύνουν το
κακό και φέρνουν την καρποφορία και τη βλάστηση. Πάντως οι
χορευτικοί θίασοι των Μωμόγερων ήταν σοβαρές και πειθαρχημένες ομάδες, που χόρευαν με
την καθοδήγηση του αρχηγού,
που έδινε διάφορα παραγγέλματα. Κεντρική φιγούρα ήταν η
νύφη που η διαμάχη των αντρών
γι’ αυτήν και η αρπαγή της συμβόλιζε τη γονιμότητα. Λένε
κάποιοι και την αρπαγή της
Περσεφόνης από τον Πλούτωνα.
Εδώ στη Δυτική Μακεδονία το
έθιμο μάλλον μεταφέρθηκε από
τους πρόσφυγες του χωριού

Λιβερά και μάλιστα οι
«Μωμόγεροι των Κομνηνών»
στην Κοζάνη θεωρούνται οι
πλέον έγκυροι εκπρόσωποι του
δρώμενου.

ρυθμικές και συγχρονισμένες
κινήσεις τα μικρά βήματα των
ποδιών. Οι ποντιακοί χοροί
εκτελούνται με συνοδεία μουσικής από κεμεντζέ (τρίχορδη
λύρα) που παίζει ο κεμεντζετζής
(λυράρης), ο οποίος συχνά στέκεται στο κέντρο του κύκλου.
Κατά τις υπαίθριες γιορτές, η
μουσική προέρχεται από το
αγγείο (γκάιντα), το ζουρνά (νταούλι), τον κεμεντζέ και το
γαβάλ (φλογέρα).

- Παππού, εσύ που πήγες και
σχολείο, πες μας κάτι και για
την ιδιαίτερη γλώσσα σας που
σπάνια μιλιέται πια..

- Εμένα μου αρέσει ο Πυρίχειος
χορός, που τον χορεύουν οι
άντρες και χτυπούν τα πόδια
τους κάτω και σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Λένε είναι κι
αυτός αρχαίος ελληνικός πολεμικός χορός. Χορεύουν ακόμη
γύρω γύρω ένα χορό που τον
λένε Κότσαρι.
- Οι ποντιακοί χοροί, Σωκράτη,
υπερβαίνουν στους 57 και υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν
καταγραφεί ακόμα. Η ποικιλία
των ποντιακών χορών έχει επη-

- Αχ, Αλεξάνδρα μου… Η
γλώσσα των Ποντίων είναι
πέρα για πέρα ελληνική. Μέσα
στους πολλούς αιώνες που ζούσαν μακριά από την Ελλάδα
έχουν αναπτύξει μία παραλλαγή, που λέγεται «Ποντιακή
διάλεκτος» όπως έχει γίνει με
την Κρήτη, την Κύπρο κλπ. Η

ρεαστεί από τη μορφολογία της
γης του Πόντου. Από τα πρώτα
τους βήματα μάθαιναν χορό,
συμμετέχοντας στις διάφορες
εκδηλώσεις. Δεν βασιζόντουσαν
στην ηλικία κατά την οποία μάθαιναν χορό, ούτε ο χορός διδασκόταν από χοροδιδασκάλους,
όπως γίνεται στις μέρες μας.
Ήταν προσωπική υπόθεση του
κάθε παιδιού να αποφασίσει πότε
θα μάθει και πότε θα πάρει το
θάρρος να χορέψει δημόσια. Οι
Πόντιοι γιόρταζαν με χορούς
όλες τις χριστιανικές γιορτές, το
πανηγύρι του χωριού, ονομαστικές γιορτές κ.α. Το καλοκαίρι ο
χορός στηνόταν στην πλατεία
του χωριού, με τη συμμετοχή
όλων των κατοίκων. Το χειμώνα,

προφορά και κάποιες λέξεις
τους είναι διαφορετικές και η
γραμματική τους έχει μικροδιαφορές από την Νεοελληνική
Γραμματική που μαθαίνουμε
στο σχολείο μας. Θεωρείται
ότι προέρχεται από την αρχική
διάλεκτο των πρώτων Ελλήνων
αποίκων της Μιλήτου, των
Ιώνων, στις αρχές του 8ου αι.
Το λεξιλόγιό της έχει επηρεαστεί από την τουρκική και από
γλώσσες του Καυκάσου. Ωστό-

Διαδραστικός χάρτης : https://content.e-me.edu.gr/wpadmin/admin-ajax.php?
action=h5p_embed&id=1159515 (Κούτχια Δ. 4ο Γυμ. Κ.)
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….παραδοσιακοί χοροί, γλώσσα, κοινωνικός βίος
Νεκρικά και γαμήλια
έθιμα
Χτες κοιμήθηκε ο παππούς
μου… Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Ήρθε όλο το χωριό
να μας πει «τα πονεμένα». Ο
νεκρός περιποιημένος στο
κέντρο της σάλας με καντήλι
αναμμένο, κοντά στο κεφάλι
του, μέσα σε αλεύρι ή σιτάρι
που συμβολίζει την ανάσταση
και ένα θυμιατό, που έκαιγε
διαρκώς. Η γιαγιά και η μητέρα εναλλάξ διάβαζαν πλάι του
το ψαλτήρι. Οι φωνές τους
πλέκονταν με τα μοιρολόγια
από συγγένισσες που έστελναν
και «Χαιρετίας» με το νεκρό

σε φιλικά και συγγενικά πρόσωπα που είχαν πεθάνει. Οι θείες
έψηναν τα κόλλυβα, ετοίμαζαν
το «σινίν με τα κοκκία», έκαναν
«κολοθόπα» (ψωμάκια) και
«λαβάσα» (λαγάνες) τα οποία
θα μοίραζαν, μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, στην εκκλησία.
-«Τ’ ατσάλ’ ν ατ’ ετελέθεν» (το
λάδι του απόσωσε) έλεγαν πότε
πότε οι θείοι που πηγαινοέρχονταν κανονίζοντας τις λεπτομέρειες της πρωινής νεκρώσιμης
ακολουθίας. Το φέρετρο το
είχε παραγγείλει ο πατέρας
στον ξυλουργό του χωριού ενώ
στο νεκροταφείο έξω από το
χωριό ανοίχτηκε ο οικογενεια-

Βέβαια φέρνουν τα δικά τους
φαγητά να μας βοηθήσουν
μέσα στη θλίψη μας. Από τώρα
ηχούν στα αυτιά μου οι παρήγορες ευχές τους: «ο Θεός να
σχωρά τον» (ο Θεός να τον
συγχωρέσει), «λαφρόν η νύχτα
τ’» (ελαφριά η νύχτα του),
«θάνατος έν’, αέτσ’ έν’», δηλαδή: θάνατος είναι αυτός, έτσι
γίνεται. Τις επόμενες μέρες η
μητέρα θα φροντίσει για το
σαρανταλείτουργο, τα πρόσφορα, τα μνημόσυνα… Εδώ στον

Πόντο εκτός από τα καθιερωμένα μνημόσυνα κάνουμε και
τον «Ψαλμό», ένα ετήσιο, επίσημο μνημόσυνο, στο οποίο
καλούνται και προσεύχονται
(να ψάλλουν το νεκρό) από τα
γειτονικά χωριά, κληρικοί,
μοναχοί, ηγούμενοι, δημογέροντες, ο δεσπότης και ο απλός κόσμος. Ο παππούς μου
ήταν τόσο αγαπητός, που πιστεύω όλοι θα προσέλθουν
πρόθυμα…Καλή ανάπαυση
παππού!

κουμπάρος έπρεπε να αγοράσει ό,τι του πρόσφεραν πάνω
στο δίσκο. Κάθε φορά όμως
που πρόσφερε λεφτά, έκαναν
παζάρια και του έλεγαν ότι
είναι λίγα, ώσπου τελικά έδινε
ό,τι του ζητούσαν. Ήταν ακριβή βλέπεις η νύφη στον Πόντο.
Μα κι όταν έβγαινε η νύφη από
το σπίτι της, η μητέρα της
έφερνε μια πίτα που ήταν τυλιγμένη σ’ ένα σεντόνι, την
έσπαγε πάνω απ’ το κεφάλι της
νύφης και τη μοίραζε στους
καλεσμένους. Πολλές φορές η
νύφη έκλαιγε από χαρά που

παντρευόταν και από λύπη που
αποχωριζόταν τους γονείς της.
Όλα τα έθιμα του γάμου είναι
βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των
Ποντίων προσφύγων….

κός τάφος, για να δεχτεί τον
αγαπημένο μου παππού. Ένα
γαλήνιο ύπνο μαρτυρούσε η
γλυκιά, ήρεμη έκφρασή του.
Πώς θα αντέξω και την επόμενη μέρα σε όλη την τελετή
αλλά και στη «Μακαρία», που
πρέπει να βοηθήσω την οικογένεια να ετοιμάσουμε το λιτό
βέβαια γεύμα; Άραγε θα σερβίρουμε πιλάφι, φασολάδα ή
τανωμένο σορβά; Σίγουρα
όμως θα το συνοδέψουμε με
ελιές, φρέσκα κρεμμύδια και
σκόρδα. Το γεύμα αυτό είναι
σαν να το προσφέρει ο νεκρός
προς εκείνους που τον τίμησαν
στην κηδεία του. Μα και όλο
το
απόγευμα
το

«χαριτόπαρμαν» θα δίνει και θα
παίρνει! Όλοι οι κάτοικοι του
χωριού θα δώσουν τα συλλυπητήρια στους οικείους του νεκρού… « Να παίρνε το χατίρ ».

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη!
Την προηγούμενη εβδομάδα
που έγινε ο γάμος της αδερφής
μου αναβιώσμε το έθιμο της
κοσσάρας, δηλαδή της κότας
στην ποντιακή διάλεκτο, που
πραγματοποιούνταν την ημέρα
του γάμου. Γινόταν λίγο πριν
οδηγηθούν ο γαμπρός και η
νύφη στην εκκλησία για το
στεφάνωμα. Όταν ο γαμπρός
ερχόταν να πάρει τη νύφη με
τη συνοδεία του (νυφόπαρμαν),

μπροστά από την πόρτα στεκόταν μια θεία της νύφης και κρατούσε μια μισοβρασμένη και
στολισμένη κότα πάνω σε έναν
δίσκο, η οποία συνοδευόταν συνήθως από ένα ποτό, κατά προτίμηση βότκα ή κρασί. Την κότα
την στόλιζαν με ό,τι έβρισκαν –
δεν γινόταν ιδιαίτερη προετοιμασία. Την ετοίμαζε και την μαγείρευε η μητέρα της νύφης, αλλά
δεν την έδινε η ίδια. Για να μπορέσουν να παραλάβουν τη νύφη, ο

Μούγιος Αρ., Θεοδωρακόπουλος Θ., Ζαχαρή
Μ. & Κελλάρη Ε.
2ο Γυμν. Ξυλ.

Παραδοσιακός γάμος στο
«Βαρούσι» Τρικάλων
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Ποίηση εμπνευσμένη από τον Πόντο
ΠΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ…

Πόντος θα πει βοσκή

Πόντος θα πει αντάρτικο,

Πόντος σημαίνει θάλασσα,

σε χλοερό παρχάρι,

χορός με τα μαχαίρια,

νερά, βουνά και δάση.

ζουρνάς και λύρα και βιολί

ταξίδι αταξίδευτο

Πόντος σημαίνει Σουμελά,

σέρα, ομάλ, κοτσάρι.

χιονιά και καλοκαίρια.

φουντούκι και κεράσι.







Πόντος σημαίνει θάνατος,

Πόντος είναι πολιτισμός,

Πόντος σημαίνει πάλεμα

σφοδρή γενοκτονία,

έθιμα κι ιστορία,

σε μαρμαρένια αλώνια.

μαρτύριο ανείπωτο

είναι του Έλληνα ο καημός

Παράδοση και φαμελιά

του Τούρκου η μανία.

κι ας ζει στην εξορία. (Β. Ρ.)

με νύφες και μ’ εγγόνια.

Κείθε κρατάει ο Διγενής
μαζί κι ο Διογένης,
η Ελένη της ανατολής
κι ο άγιος ο Ευγένης.

ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ!
Ξαγρυπνώ και θυμάμαι τον Πόντο.
Σκιές μαύρες, εικόνες βουβές.

Βάστα γερά μη χάνεσαι ποντιακή ψυχή
Χορτάτη από γαίματα πονείς μα γαληνεύεις
Όταν θωρείς την ομορφιά που έχουν τούτα τα παιδιά

Η μνήμη μου τείχος απόρθητο.

που στην μεγάλη τους καρδιά λυγιέσαι και χορεύεις!

Ως το θάνατο, θα μένω στο χθες!

Βάστα γερά πατρίδα μου, κι ας είσαι σκλαβωμένη.
Μέσα βαθιά μου, σε ποθώ, σε προσκυνώ και σ’ αγαπώ.

 

Κι όταν τραβώ τη δοξαριά, μια ελπίδα μ’ απομένει:

Στεφάνια, μνημεία ,τιμές.

Ν’ ακούγεσαι, πατρίδα μου, σ’ όλη την οικουμένη!

Σκληρός ο διωγμός. Τι να λες;

Θαρρώ με τ ’ ακροδάχτυλα ελάχιστα σ’ αγγίζω

Παράπονο μόνο κι οργή.
Για του Πόντου την ένδοξη γη!
Μιχ. Κώτση

μα από τα ξάρτια του μυαλού, μόνιμα σε βιγλίζω.
Της Άννας Δεληγιάννη-Τσιουλπά
( Βλάσιος Μαυραγάνης - 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου)

ΑΡΘΡΟ
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….& ψηφιακές δημιουργίες (συννεφόλεξα, σταυρόλεξα, χάρτες, παρουσιάσεις)
Ομόρριζες λέξεις

για τον πόντο

Οι φυσικές ομορφιές του Πόντου

Επιθετικοί προσδιορισμοί για τον «πόντο»
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/adminajax.php?action=h5p_embed&id=1172584

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/adminajax.php?action=h5p_embed&id=1168414

Συγκεντρωτική Δικτυογραφία:
Στοιχεία επικοινωνίας:
4ο Γυμνάσιο Κορίνθου
Διευθ. Γεωργιάδης Μάριος
Τηλ.: 2741029081
http://4gymkorinth.kor.sch.gr/?
attachment_id=4616
2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
Διευθ. Μαυρόπουλος Ανδρόνικος
Τηλ.: 2743029088
http://2gym-xylok.kor.sch.gr/

http://ellinismos1922.gr/
https://kars1918.wordpress.com/2012/04/09/teaching2/
https://www.impantokratoros.gr/antartiko-pontou.el.aspx
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
https://choratouaxoritou.gr/?p=82909
http://www.pontiakilyra.gr/2015/01/blog-post_29.html
http://maxitis.gr/simantika-stoixeia-ekpaidefsi-ponto/
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?
webmap=51949ea00e15414ba324f7867c17fed1&extent=17.6545,31.0846,63.6213,49.2632
https://e-ptolemeos.gr/mnimia-tou-pontiakou-ellinismou-ana-tin-elliniki-epikratia-ditefotografies/
https://www.opontos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=8
https://www.pontiaka.gr/pontiaki-xoroi-w-84265.html
http://ikivotos.gr/post/1006/o-ellhnismos-toy-pontoy-ana-toys-aiwnes
http://www.e-istoria.com/po57.html
https://blogs.sch.gr/pontos2gymchrys/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%
CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%
CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF/
https://www.ypsilantio.gr/content/istorika-stoixeia/istoriko-kai-gewgrafiko-periballon/
xartes/53-xarths-toy-pontoy-me-tis-mhtropoleis-toy
http://www.ime.gr/choros/trapezounda/gr/webpages/300.html
https://www.opontos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=6

Συντελεστές
Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου
Ξυλοκάστρου:

Πρόγραμμα
δημιουργίας
εφημερίδας:
Microsoft
Publisher

Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου
Κορίνθου:

Παππά Παρασκ.-Ηλιανή

Γ5

Χριστοπούλου Ελένη

Β2

Πελεκάση Μαριάννα

Γ5
Γ5

Τσιπάς Ιωάννης

Α2

Τριμπόνια Αθανασία

Β2

Σιάχρα Άννα

Τυρλή Βασιλική -Γεωργία

Β1

Σκούπα Μαρία

Β2

Σταματοπούλου Δήμητρα Γ5

Χώλεση Μαρία -Ελένη

Β1

Ρουμελιώτη Φωτεινή

Β2

Στεργίου Λεωνίδας

Γ5

Αθανασίου Γεωργία

Β2

Αρχοντάκου Δήμητρα

Β3

Σωτήρη Αθηνά

Γ5

Ευσταθοπούλου Ευτυχία

Β2

Γυφτέα Μαριφένια

Β3

Φούφα Μελίνα

Γ5

Ευσταθοπούλου Παρασκευή Β2

Ορκοπούλου Πολυξένη

Β4

Θεοδωρακόπουλος Θεοδ.

Β2

Παπαθανασίου Μαρία

Β4

Οι καθηγητές/τριες :

Καΐτσα Αφροδίτη

Β2

Σταμάτη Παναγιώτα

Β5

Ρέλλου Βιολέττα

ΠΕ02

Κουίνη Ιωάννα

Β2

Στρατή Γεωργία

Β5

Μπέκου Φωτεινή

ΠΕ02

Κώτση Μιχαήλ

Β2

Τζάναρι Ανδριάννα

Β5

Νικολαΐδου Μαρία

ΠΕ03

Μαυραγάνης Βλάσιος

Β2

Καλλιάι Νεφέλη

Γ2

Αθανασόπουλος Παν.

ΠΕ04

Μαυραντζά Ελένη

Β2

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Γ2

Μαυρατζά Πηνελόπη

Β2

Μοναστερλή Χριστίνα

Γ2

Μετεβελή Αθανασία

Γ1

Τσαπαρή Αναστασία

Γ2

Γιαννακούλης Περικλής

Γ2

Κατσέρη Κων/να

Γ4

Ζαχαρή Μαρία -Ειρήνη

Γ2

Κελλάρη Ευαγγελία

Γ2

Κουζής Παναγιώτης

Γ4

Μεταξά Ευγενία -Μαρία

Γ2

Κούτχια Μαρία-Δανάη

Γ4

Μεσίνη Ευφροσύνη

Γ4

Πανόπουλος Αναστάσιος

Γ4

Μούγιος Αριστείδης Εφραίμ Γ2
Τρεψενίστι Γκέισα

Γ3

Παπαϊωάννου Χριστόφορος Γ5

Ευχαριστούμε θερμά το
«Σύλλογο Ποντίων» Ν. Κορινθίας (έτος ίδρυσης 1985) για
τη συνέντευξη που μας παραχώρησαν στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος για τον
ποντιακό ελληνισμό.

