ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Αρ. Φύλλου 131 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος (Απρίλης - Καλομηνάς - Κερασινός) 2019

ÕØÇËÁÍÔÅÉÁ 2019

Αφιερωμένα στα 100 χρόνια
από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
ΟΦΙΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΕΜΑ 2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 - ΚΥΡΙΑΚΗ 18
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η καθιερωμένη ανά χρόνο συνάντηση των
απανταχού Οφιτών-μελών και φίλων του συλλόγου μας
θα πραγματοποιηθεί φέτος το διήμερο Σάββατο 17 και
Κυριακή 18 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία του
χωριού μας, στη Νέα Τραπεζούντα.
Καλούμαστε λοιπόν όλοι μας να συμμετάσχουμε σ'
αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνει ο
σύλλογός μας με τη συνεργασία και των υπόλοιπων
φορέων του χωριού. Ελάτε να συνδιασκεδάσουμε κάτω
από τους ήχους της παραδοσιακής λύρας και το πλούσιο
πρόγραμμα του διημέρου στο οποίο θα συμμετέχουν
επώνυμοι καλλιτέχνες του ποντιακού χώρου, και φυσικά
οι λυράρηδες-μουσικοί του συλλόγου μας.
Συγκεκριμένα, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του
διημέρου θα λάβουν μέρος οι:
Με μεγάλη οργανωτική επιτυχία και ιδιαίτερη
λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι
θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του συλλόγου μας
τα «ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2019». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του συλλόγου
μας, του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Νέας Τραπεζούντας, την
στήριξη των φορέων του χωριού και του Δήμου
Κατερίνης.
Σε μια επετειακή χρονιά για τον ποντιακό χώρο όπου συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ΓεΣάββατο 17 Αυγούστου:
Τραγούδι-Λύρα: Ανέστης Ιωακειμίδης
Τραγούδι-Λύρα: Χρήστος Συρανίδης
Τραγούδι-Λύρα: Αλέξανδρος Αλχαζίδης
Τραγούδι-Λύρα: Βαγγέλης Παραδεισόπουλος
Αρμόνιο: Ηλίας Ρακόπουλος
Τύμπανα: Γιώργος Γιασάρης

νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, οι Ποντιακοί
Σύλλογοι ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιούν πάμπολλες εκδηλώσεις για αυτό το
σημαντικό γεγονός, έτσι και ο σύλλογός μας αποφάσισε τα Υψηλάντεια 2019 να είναι αφιερωμένα
στην Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 3
Μαΐου εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και πανηγύρεως της Νέας Τραπεζούντας και έληξαν την Κυριακή 12 Μαΐου.
Συνέχεια στη σελ. 4-5

Αποκαλυπτήρια
Κενοταφίου Μνημείου στη Ν. Τραπεζούντα

Κυριακή 18 Αυγούστου
Τραγούδι: Γιώργος Ορφανίδης
Λύρα: Αντώνης Νικηφορίδης
Λύρα-Τραγούδι: Αλέξανδρος Αλχαζίδης
Λύρα-Τραγούδι:Βαγγέλης Παραδεισόπουλος
Αρμόνιο: Άκης Γεωργιάδης
Τύμπανα: Γιώργος Γιασάρης

Από το Δ.Σ. του Μ.Π.Σ.«Αλέξανδρος Υψηλάντης»
Νέας Τραπεζούντας

σελ. 4-5

σελ. 2

τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μας
Γάμοι:

Το Σάββατο 11 Μαΐου ο Κεμερίδης Αναστάσιος και η Ηλιάδου
Μελίνα ενώθηκαν με τα δεσμά του Γάμου, στον Ι. Ναό Αγίας
Άννης Κατερίνης.

Γεννήσεις:

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, ο
Γραμματικόπουλος Ελευθέριος και η
Ιωαννίδου Μαρία απέκτησαν αγόρι.

Απεβίωσαν:

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 απεβίωσε
η Ι α κ ω β ί δ ο υ Άν ν α ( τ ο γ έ ν ο ς
Γεωργιάδου), σε ηλικία 84 ετών
κάτοικος Κατερίνης.
Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 απεβίωσε ο
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του
Συμεών και της ΓεωργιάδουΑβραμίδου Κυριακής, σε ηλικία 56
ετών κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Βαπτίσεις

Την Κυριακή 16 Ιουνίου ο Νικόλαος Αλχαζίδης του Βασιλείου και
η Βασιλική Σωματαρίδου βάπτισαν την κόρη τους στον Ι. Ναό
Αγίας Άννης Κατερίνης, με αναδόχους τους Αιμιλία
Βελισσαράκου και Παναγιώτη Πούλο που έδωσαν στη
νεοφώτιστη τα ονόματα Γεωργία-Ίριδα.

Την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 απεβίωσε η
Βασιλική Γρηγοριάδου (το γένος
Αντωνιάδου) σε ηλικία 91 ετών,
κάτοικος Νέας Τραπεζούντας Πιερίας.
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 απεβίωσε
η Γεωργιάδου Καλλιόπη του Νικολάου
και της Παρθένας, σε ηλικία 68 ετών
κάτοικος Αβελίνο Ιταλίας.
Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
απεβίωσε η Τερζίδου Καλλιόπη (Κάλη)
του Χρήστου, σε ηλικία 87 ετών
κάτοικος Κατερίνης.

Έκφραση Συγχαρητηρίων

Η ανέγερση ΄΄Κενοταφίου΄΄ στο νεκροταφείο της Ν. Τραπεζούντας και με την χάραξη των ονομάτων των
προγόνων μας που έχασαν την ζωή τους από τις διώξεις των Νεοτούρκων-Κεμαλικού καθεστώτος κατά την
περίοδο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και από τις Σταλινικές εκτoπίσεις στις στέπες της
Σιβηρίας, αποτελεί ένα εξαιρετικό έργο μνήμης και περισυλλογής για μας τους νεώτερους.
Για τον λόγο αυτό, εκφράζονται τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Βασίλειο Παραδεισόπουλο, πρόεδρο του
Συλλόγου ΄΄Αλέξανδρος Υψηλάντης΄΄ καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που με τις ενέργειές τους,
εγκατέστησαν το αναφερόμενο ΄΄Κενοτάφιο΄΄ που κοσμεί τη Ν. Τραπεζούντα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν οικονομικά για να καλυφθούν τα έξοδα της ανέγερσής του.
Αθήνα 10 -5 -2019
Αντ/ρχος (ε)ε.α. Χρήστος Δ. Γιανταμίδης Π.Ν.

Ευχαριστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής, και
το Τοπικό Συμβούλιο Νέας Τραπεζούντας, ευχαριστούν θερμά, το Δήμο Κατερίνης, τους φορείς, τους
απανταχού Οφίτες, τους κατοίκους της Νέας Τραπεζούντας, και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους
που βοήθησαν με την οικονομική τους συνδρομή στην ανέγερση του Κενοταφίου Μνημείου εις μνήμην των
Οφίτικης καταγωγής θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Σταλινικών Διώξεων του
οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν την Κυριακή 5 Μαΐου.
Με εκτίμηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Π.Σ. «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Νέας Τραπεζούντας
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής Νέας Τραπεζούντας
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέας Τραπεζούντας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίμηνη έκδοση
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του Συλλόγου
ΥΨΗΛΑΝΤΗ : Βασίλης Παραδεισόπουλος 6937054415
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο - Fax: 23510 91291, E-mail: info@ipsilantis.gr
WEB SITE : www.ipsilantis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Δ.Σ. Συλλόγου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλης Παραδεισόπουλος
Σεϊταρίδης Δημοσθένης
Τερζίδης Βασίλειος
Φιλολογική επιμέλεια : Ζανέτα Κλεοπάτρα
Σελιδοποίηση : Σπύρος Κανελλάτος
Εκτύπωση : Τυπογραφείο "Παναγιωτής - 23510 23625
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Φυσικά πρόσωπα : 10 ευρώ
Σύλλογοι - Κοινότητες : 30 ευρώ
Τράπεζες - Επιχειρήσεις Α.Ε. 45 ευρώ
Εξωτερικού:
Για χώρες Ευρώπης 25 ευρώ
Για άλλες Ηπείρους 30 δολ. ΗΠΑ
Επιταγές - εμβάσματα:
Εφραιμίδης Βασίλης - Ταμίας (6976806391)
60100 Νέα Τραπεζούντα
*Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται
*Τα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους
και όχι του Συλλόγου "ΥΨΗΛΑΝΤΗ"

Μην ξεχνάτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή
σας για τα «ΟΦΙΤΙΚΑ ΝΕΑ»
στους ανταποκριτές μας:
Σταυριανίδη Σταύρο, τηλ. 6973496145.
στον ταμία του συλλόγου:
Εφραιμίδη Βασίλειο τηλ. 6976806391,
Ταχυδρομικώς, με εντολή, με τα στοιχεία:
Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Αλέξανδρος
Υψηλάντης Νέας Τραπεζούντας Πιερίας Τ.Θ.
8004 ΤΚ 60100 Κατερίνη Πιερίας.
Μέσω τραπεζών για συνδρομητές εσωτερικού
και εξωτερικού στους κάτωθι λογαριασμούς:
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας:
373/296174-11
ΙΒΑΝ: GR 6001103730000037329617411
Eurobank Εργασίας:
0026-0210-15-0100477219
ΙΒΑΝ: GR 9402602100000150100477219
Στην κατάθεση μέσω τραπεζών θα πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία του καταθέτη για να
αποσταλεί και η σχετική απόδειξη από το ταμείο
του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας.

Σεϊταρίδης Χρήστος
Αραβίδης Άγγελος
Καλαϊτζίδης Ηλίας
Συντρίδης Ηλίας
Δανιηλίδης Λεωνίδας
Βασιλειάδης Ι. Αθανάσιος
Τερζίδου-Καλπακίδου Μαρία
Αντωνίου Ζωή
Αμοιρίδης Ιωάννης
Τσικοπούλου Γεωργία
Βαρυτιμίδου-Χανδόλια Ροδή
Εφραιμίδης Χαρ. Παναγιώτης
Παναγιωτίδης Θωμάς
Γεωργιάδης Βασ. Αναστάσιος
Αβραμίδης Στ. Αναστάσιος
Αδαμίδης Αλ. Βασίλειος
Αραβίδης Αρ. Κωνσταντίνος
Αντωνιάδου Ελπίδα-Μιχαήλ
Αμοιρίδης Δημήτριος
Μακρίδης Κωνσταντίνος-Αρετή
Μακρίδου Νικολέτα
Εφραιμίδης Ιορ. Γεώργιος
Τσομίδης Νικόλαος
Τσομίδου Μαρία
Τσομίδης Κωνσταντίνος
Σόλλα-Παπαδοπούλου Κυριακή
Παπαδόπουλος Αλ. Βασίλειος
Βασιλειάδης Παύλος
Σαββόπουλος Κωνσταντίνος
Χατζηιωαννίδου Ουρανία
Σαλονικίδης Γιώργος
Σαλονικίδης Δημήτριος
Λάσκαρης Χρυσοβαλάντης
Σπανός Ηλίας-Λυκίδου Ευδοξία
Σπανός Γεώργιος
Μαλεζάς Χαρίτων
Σαμαλής Απόστολος
Σπανού Άννα
Αθανασιάδης Γ. Λάζαρος
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Σταυριανίδης Θ. Γεώργιος
Δεμερτζίδου Αικατερίνη
Ναζιρίδου Δέσποινα
Χατζηβασδέκη-Αβραμίδου Ελένη
Στρατηγοπούλου Δέσποινα
Τσαβδαρίδης Λάζαρος
Στρατηγοπούλου Ελπίδα
Χαραλαμπίδου Ερμιόνη
Σεϊταρίδου Μιχ. Όλγα
Τερζίδου Αθηνά
Κωτίδης Κων. Γεώργιος
Κωτίδης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Αβραμίδου Ελένη
\Αθανασιάδου Αθηνά
Συρανίδης Βασίλειος
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Γεωργιάδης Ηλ. Αλέξανδρος
Αθανασιάδης Βασίλειος-Αναστασία
Σωματαρίδης Αλέξανδρος
Σεϊταρίδης Αν. Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Αγάπιος
Βασιλειάδης Κων. Ιωάννης
Διαμαντή Ερμοφίλη
Πολυχρονίδης Αναστάσιος
Πολυχρονίδου Σοφία
Μαυρόπουλος Δ. Βασίλειος
Πανόπουλος Παναγιώτης
Πανόπουλος Ελευθέριος
Αραβίδου Ηλ. Όλγα
Λαδοπούλου Ελένη
Αραβίδου-Εξίζογλου Αναστασία
Ιωαννίδης Εμ. Χρήστος
Αδαμίδης Χρ. Κωνσταντίνος
Φωκαϊδου Ρούλα
Βασιλειάδου-Χιλιάδου Φωτεινή
Μεγαλόπουλος Ιωάννης-Σοφία
Σιδηροπούλου Αναστασία
Χαριτόπουλος Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Λεωνίδας
Αμοιρίδης Χρήστος
Κωτίδης Αναστάσιος
Λυκίδης Παναγιώτης
Πετρίδου Σωτ. Βασιλική
Πετρίδης Σωτ. Γεώργιος
Αραβίδης Ευθύμιος
Γιανταμίδης Σάββας
Γεωργιάδης Μιχ. Πέτρος
Κωτίδου Δήμητρα
Σπανίδου Ευγενία
Γεωργιάδης Π. Χρήστος
Αθανασιάδης Ηλίας
Πατσινακίδης Γεώργιος
Αδαμίδου-Οικονόμου Στέλλα
Μαυρίδης Συμεών
Γιανταμίδης Χρήστος
Αδαμίδου Ανθή
Ταγκαλίδης Αμανάτιος
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σελ. 3

ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2019

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10 ΧΡΟΝΩΝ)

14 Σεπτεμβρίου 2019, 18:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ: Νέα Τραπεζούντα Πιερίας
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 10.000 μέτρων (τρέξιμο αγωνιστικού χαρακτήρα) & 5.300 μέτρων
(περπάτημα μη αγωνιστικού χαρακτήρα)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Νέας Τραπεζούντας Πιερίας
"Αλέξανδρος Υψηλάντης"
Υποστηρικτές του αγώνα είναι ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Πιερίας “ΖΕΥΣ” και Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) του Δήμου Κατερίνης.
Οι συμμετοχές θα περιοριστούν στις 300 και θα δοθεί προτεραιότητα
στον αγώνα δρόμου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ: Ως αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η κεντρική πλατεία Νέας Τραπεζούντας. Το τερέν περιλαμβάνει άσφαλτο (κυρίως) και
χαλίκι. Η διαδρομή είναι ευχάριστη αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική καθώς συμπεριλαμβάνει συχνές υψομετρικές αυξομειώσεις. Η υψομετρική διαφορά του αγώνα ανέρχεται σε +155 μέτρα.
Συγκεκριμένα: τα πρώτα 2,5 χιλιόμετρα είναι ελαφρώς κατηφορικά έως πολύ κατηφορικά και παρέχουν στους συμμετέχοντες δρομείς την ευκαιρία μιας καλής
προθέρμανσης. Μετά, και έως τα 3,2 χλμ ακολουθεί μία μάλλον απότομη ανηφόρα και οι αθλητές κατευθύνονται προς την Σεβαστή. Από τα 3,2 έως 6,7 χλμ (κατεύθυνση προς Κορινό και Κάτω Άγιο Ιωάννη) η διαδρομή είναι επίπεδη και κατηφορική και οι αθλητές κινούνται έχοντας μία πανέμορφη θέα του Ολύμπου. Πριν
την είσοδο των αθλητών στον Κάτω Άγιο Ιωάννη τους περιμένει μία δύσκολη αλλά σύντομη ανηφόρα 250 μ. Μετά την ανηφόρα αυτήν οι αθλητές κινούνται περιφερειακά του Κάτω Άγιου Ιωάννη και έως το 8,8 χλμ η διαδρομή είναι κατηφορική
και επίπεδη. Οι αθλητές θα πρέπει να αποθηκεύσουν δυνάμεις για τα τελευταία
1200 μ (αφήνοντας τον Κάτω Άγιο Ιωάννη και κατευθυνόμενοι προς στην Νέα
Τραπεζούντα) καθώς αυτά είναι συνεχόμενη ανηφόρα! Τα τελευταία 150 μ προς
την κεντρική πλατεία Νέας Τραπεζούντας είναι επίπεδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η διαδρομή δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η κεντρική πλατεία Νέας
Τραπεζούντας. Το τερέν περιλαμβάνει αποκλειστικά άσφαλτο. Η διαδρομή είναι
ευχάριστη, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους αγώνες δρόμου και να γνωρίσουν τα χωριά του Κάτω Αγίου Ιωάννη και της Νέας Τραπεζούντας.
Συγκεκριμένα: τα πρώτα 2 χλμ της διαδρομής είναι κατηφορικά. Ακολουθούν 500
μ χωρίς υψομετρικές διαφορές και μία απότομη ανηφόρα 250 μ πριν την είσοδο
των περιπατητών στον Κάτω Άγιο Ιωάννη. Οι περιπατητές εισέρχονται στον Κάτω

Άγιο Ιωάννη και διασχίζουν τον κεντρικό δρόμο του χωριού πριν πάρουν την ανηφόρα μήκους 1 χλμ που θα τους οδηγήσει στην κεντρική πλατεία της Νέας Τραπεζούντας για να τερματίσουν.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ορίζεται στα 6 ευρώ (είτε για τον αγώνα δρόμου, είτε
για την περιπατητική διαδρομή). Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί με την παραλαβή
του αριθμού συμμετοχής.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Η παράδοση των αριθμών συμμετοχής θα γίνει την παραμονή του αγώνα, ημέρα Παρασκευή 13 – 09 – 2019 και ώρες 19:00 – 21:00 από τα
γραφεία του ΜΠΣ “Αλέξανδρος Υψηλάντης” τα οποία βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του χωριού πλησίον του χώρου της εκκίνησης.
Επίσης, οι αθλητές θα μπορούν να παραλάβουν τα νούμερα συμμετοχής τους και την
ημέρα του αγώνα έως και μία ώρα πριν την εκκίνηση στην πλατεία του χωριού.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Αν και η διαδρομή δεν θα έχει ιδιαίτερη
κίνηση , σε όλο το μήκος της, θα επιτηρείται από μοτοσικλετιστές καθώς και από εθελοντές του συλλόγου.
Ο αγώνας θα καλυφθεί υγειονομικά από το Σώμα εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του ΕΕΣ.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Η χρονομέτρηση των αθλητών και η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι υπό την εποπτεία της οργανωτικής επιτροπής. Δεν θα χρονομετρηθούν οι συμμετέχοντες στην περιπατητική διαδρομή και δεν θα γίνουν βραβεύσεις καθώς η διαδρομή δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα.
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Δεν υπάρχουν.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Χρονομέτρηση (όχι ηλεκτρονική), πρωτότυπο μετάλλιο, τεχνικό t-shirt
με το λογότυπο της διοργάνωσης, ατομικό γεύμα (σουβλάκι κοτόπουλο, ρύζι, σαλάτα, ψωμί), ατομικό φιαλίδιο κρασιού, αναμνηστικό δίπλωμα.
Παραδοσιακά, ο τελευταίος τερματίσαντας θα παραλάβει το μετάλλιο του από τον νικητή του αγώνα κάνοντας πράξη το «ευ αγωνίζεσθαι» και στέλνοντας το μήνυμα ότι
όλοι είμαστε το ίδιο νικητές στην άθληση.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ: Στον αγώνα δρόμου: στο 5,5 χλμ. Στην περιπατητική
διαδρομή δεν θα υπάρξει σταθμός υδροδοσίας και οι συμμετέχοντες σε αυτήν θα πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους τις ανάγκες τους σε υγρά.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου
2019.
Περιορισμένη κατάθεση δηλώσεων συμμετοχής θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
κατά την ημέρα του αγώνα αφού η οργανωτική επιτροπή εξετάσει τις ακυρώσεις που
θα υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετοχές δεν θα ξεπεράσουν τις 300.
Η αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1ydaWFU9EVgEMUK7lfNeyHvF_FlLm8e
psKEjOnhbgcAg/viewform
στο site του Συλλόγου Δρομέων Πιερίας “ΖΕΥΣ”
www.zeusrunnersclub.gr όπου υπάρχει σχετικό link
στο email ipsilantios@gmail.com.
Οι διοργανωτές παρακαλούν για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής
για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα με επιτυχία. Οι σύλλογοι δρομέων ενθαρρύνονται να στείλουν ομαδικά τις συμμετοχές τους.
Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τρέχει με δική του ευθύνη και έχει εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα δρόμου έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω
των 18 ετών. Η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 δεν θα επιτραπεί. Για την περιπατητική διαδρομή δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες για τον αγώνα δίνονται στα τηλέφωνα 6974320831
(Γρηγοριάδης Δημήτρης) και 6937054415 (Παραδεισόπουλος Βασίλης). Για τους λάτρεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
https://www.facebook.com/ipsilantios?ref=hl (όπου θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση).
Με εκτίμηση
Η οργανωτική επιτροπή

Θέατρο
σελ. 4
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Αφιερωμένα στα 100 χρόνια
από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
συνέχεια απο τη σελ. 1
Φέτος συμπληρώθηκαν 36 χρόνια από τότε που
πρωτοξεκίνησαν τα ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ (1983 με τα Α’ ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ) και όπως είναι κατανοητό οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι το σημαντικότερο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός για το χωριό μας τη Νέα Τραπεζούντα. Παράλληλα τα ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ είναι από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και της Μακεδονίας.
Στη συνέχεια του κειμένου θα αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και το τι έγινε ανά ημέρα:

Παρασκευή 3 Μαΐου
Εορτή Ζωοδόχου Πηγής.

Το πρωί τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους-Κατερίνης και
Πλαταμώνος κ.κ. Γεωργίου.
Το απόγευμα στις 6:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία
του χωριού έγιναν οι αυγομαχίες. Αυτό το πατροπαράδοτο έθιμο των αυγομαχιών πραγματοποιείται στη Νέα
Τραπεζούντα από τις αρχές του 1950 την ημέρα της πανηγύρεως του χωριού. Μικροί και μεγάλοι αυγομάχοι
τσούγκρισαν τα αυγά τους χωρισμένοι σε δύο ομάδες,
παίδων-ενηλίκων, και με τελικούς νικητές στους παίδες
τους Αμπατζίδη Δημήτριο (1ος), Φωτιάδη Φώτη (2ος),
και Κουνατίδη Ιωάννη (3ος).
Στους ενήλικες νικητής ανεδείχθη ο Κυραλίδης Σάββας, δεύτερος ο Παπαϊωάνου Δημήτριος και τρίτος ο Γεροντίδης Στέφανος.
Ο σύλλογος, στους τρεις πρώτους νικητές ανά κατηγορία απένειμε από ένα κύπελλο, ενώ σε όλους τους
συμμετέχοντες από ένα αναμνηστικό δίπλωμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου έγινε η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων. Μετά
τον χαιρετισμό των επισήμων, και το καλωσόρισμα των
παρευρισκομένων εκ μέρους του συλλόγου από τον
πρόεδρο κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο, έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Η μπάντα» του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του μοναδικού επιζήσαντα Γιάννη Παπαδόπουλου από τη φιλαρμονική ορχήστρα της Κερασούντας. Πριν την έναρξη της προβολής του ντοκιμαντέρ προηγήθηκε ανάγνωση μαρτυριών από την Χαραλαμπίδου Μαρίνα και
τον Σταυριανίδη Παναγιώτη παρμένα μέσα από το βιβλίο «Μάρτυρες» του Νίκου Ασλανίδη με θέμα την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς και σύντομη ομιλία του ιδίου όπου ανέλυσε τους λόγους που τον

οδήγησαν στο να κάνει αυτό
το ντοκιμαντέρ, έχοντας βέβαια στα χέρια του την αληθινή ιστορία του μοναδικού επιζήσαντα Γιάννη Παπαδόπουλου.
Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων έκλεισε με ποντιακά άσματα-μοιρολόγια από τους μουσικούς του συλλόγου, Αλέξανδρο Αλχαζίδη
και Βαγγέλη Παραδεισόπουλο.
Επίσης, την Παρασκευή όπως και το Σάββατο τις δύο
πρώτες ημέρες των εκδηλώσεων, στην αίθουσα του συλλόγου λειτούργησε έκθεση
ζωγραφικής με θέμα την Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, με έργα της Αγιογράφου-Ζωγράφου κ. Σοφίας Αμπερίδου την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά για
την ευγενική της χειρονομία,
να συμμετέχει στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων
με τα αξιόλογα έργα της.
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Σάββατο 4 Μαΐου

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου το βράδυ του
Σαββάτου έγινε η κεντρική ομιλία των εκδηλώσεων με θέμα
«Τα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας της Αμάσειας», με ομιλητή
τον κ. Θωμά Αλεξιάδη, Θεολόγο-Συγγραφέα, Διδάκτορα Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού Α.Π.Θ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας μετά το πέρας της ομιλίας απένειμε στον κ. Αλεξιάδη Θωμά το βραβείο
«Δημήτριος Υψηλάντης» τιμώντας την παρουσία του στις
φετινές εκδηλώσεις αλλά και για την πολυσχιδή του
δραστηριότητα με τα πολιτιστικά ποντιακά δρώμενα.
Το βραβείο συνοδεύτηκε από πλευράς του συλλόγου και
με ένα δώρο, ένα χάρτη του Πόντου του 1700 από το αρχείο
του αείμνηστου Γιάννη Μεγαλόπουλου.
Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων έκλεισε με ποντιακά
άσματα αφιερωμένα στην Γενοκτονία των Ποντίων από την
Βυζαντινή-Παραδοσιακή Χορωδία του συλλόγου.
συνέχεια στη σελ. 6
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Φώτο 1-2: Έθιμο αυγομαχιών. μικροί και
μεγάλοι αυγομάχοι τσουγκρίζουν τα αυγά
τους.
Φώτο 3-4-5: Σκηνές από τη Θεατρική
παράσταση «Φώταγας» από τη θεατρική
ομάδα της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου
και Φίλων Θεσσαλονίκης.
Φώτο 6: Ο δημοσιογράφος και δημιουργός
του ντοκιμαντέρ «Η μπάντα» κ. Νίκος
Ασλανίδης στη σύντομη ομιλία του.
Φώτο 7: Αντίγραφο Χάρτη του Πόντου του
17ου αιώνα, απονέμεται στον κ. Νίκο
Ασλανίδη από τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου κ. Μιχάλη Παπαργυρόπουλο και
κ. Σταυριανίδη Ιωάννη.
Φώτο 8-9: Ανάγνωση μαρτυριών από το
βιβλίο «ΜΑΡΤΥΡΕΣ» του κ. Ασλανίδη από
την Μαρίνα Χαραλαμπίδου και Παναγιώτη
Σταυριανίδη αντίστοιχα.
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Φώτο 10: Βαγγέλης Παραδεισόπουλος
τραγούδι , Αλέξανδρος Αλχαζίδης στη λύρα
σε ποντιακά άσματα-μοιρολόγια στο
κλείσιμο της πρώτης ημέρας των
εκδηλώσεων.
Φώτο 11: Άποψη του κόσμου που
παραβρέθηκε στην έναρξη και πρώτη ημέρα
των Υψηλαντείων.
Φώτο 12: Η Βυζαντινή-Παραδοσιακή
χορωδία του συλλόγου. Στη λύρα ο
Δημήτρης Αμπερίδης με χοράρχη τον
Βαγγέλη Παραδεισόπουλο.
Φώτο 13: Αντίγραφο χάρτη του Πόντου
απονέμεται από τον πρόεδρο του συλλόγου
κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο στον κ. Θωμά
Αλεξιάδη κεντρικό ομιλητή των
Υψηλαντείων.
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Κυριακή του Θωμά 5 Μαΐου
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Φώτο 14: Αποκαλυπτήρια του Κενοταφίου Μνημείου.
Φώτο 15-16: Ταφικό Έθιμο στα κοιμητήρια της Νέας
Τραπεζούντας.
Φώτο 17: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Οφίτικης
καταγωγής θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και
των Σταλινικών Διώξεων.

Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στον Ι. Ναό Αποστόλου Θωμά που βρίσκεται στον χώρο των κοιμητηρίων της Νέας Τραπεζούντας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου Πατέρα Παύλου Ντούρου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρουσία
των απανταχού Οφιτών, φίλων και εκλεκτών προσκεκλημένων έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Κενοταφίου
Μνημείου εις μνήμην των Οφίτικης καταγωγής θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και
των Σταλινικών Διώξεων στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Μία ανειλημμένη υποχρέωση των απανταχού
εν ζωή Οφιτών και κατοίκων της Νέας Τραπεζούντας
προς τους άταφους προγόνους τους, θύματα της Γενοκτονίας του Πόντου και των Σταλινικών διώξεων έλαβε σάρκα και οστά φέτος με την ανέγερση του Κενοταφίου Μνημείου στο χώρο των κοιμητηρίων της
Νέας Τραπεζούντας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου μας υλοποιώντας την πρόταση του αείμνηστου Γιάννη Μεγαλόπουλου για ανέγερση Κενοταφίου Μνημείου εις μνήμη των Οφίτικης καταγωγής θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και
των Σταλινικών διώξεων, ανέλαβε το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής του έχοντας συμπαραστάτες το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής, το Τοπικό Συμβούλιο Νέας Τραπεζούντας, το Δήμο Κατερίνης και τους απανταχού Οφίτες, κατοίκους
του χωριού, και πλήθος επωνύμων και ανωνύμων
που βοήθησαν με την οικονομική τους συνδρομή
στην όσο γρηγορότερη ανέγερση-κατασκευή του Κενοταφίου Μνημείου ώστε να είναι έτοιμο την Κυριακή
του Θωμά όπου οι Οφίτες τιμούν του νεκρούς τους με
το πατροπαράδοτο Ταφικό Έθιμο.
Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκαναν ο πατήρ
Δημήτριος Σταυριανίδης, ο Πρόεδρος του συλλόγου
κ. Βασίλειος Παραδεισόπουλος, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Τραπερζούντας κ. Λεωνίδας
Ζανέτας, και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κατερίνης κ.
Δημήτριος Ντούρος.
Πριν τα αποκαλυπτήρια έγινε επιμνημόσυνη δέηση από τους σεβαστούς πατέρες Παύλο Ντούρο και
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Δημήτριο Σταυριανίδη, και ακολούθησε ομιλία σχετική με την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και
τα θύματα των Οφιτών από τον Αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Δημοσθένη Σεϊταρίδη – ΔικηγόροΙστοριοδίφη.
Μετά το πέρας του τελετουργικού των αποκαλυπτηρίων του Κενοταφίου Μνημείου έγινε το Ταφικό Έθιμο.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του συλλόγου συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις της τρίτης ημέρας
των Υψηλαντείων 2019, με θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων Θεσσαλονίκης, με το δραματικό
έργο του Δημήτρη Παρασκευόπουλου «Φώταγας»
σε σκηνοθεσία Γιάννη Γεωργιάδη. Μία ομολογουμένως αξιόλογη παράσταση από μία πολύ καλά δουλεμένη θεατρική ομάδα, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις απόδοσης του έργου, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και ροές δακρύων στους θεατές που γέμισαν την αίθουσα του συλλόγου.

Ευχαριστήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά όλες και
όλους που βοήθησαν στην επιτυχή
πραγματοποίηση των «ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΩΝ
2019», ιδιαίτερα δε ευχαριστεί την κ.
Σοφία Αμπερίδου για την έκθεση των
έργων της τις δύο πρώτες ημέρες των
εκδηλώσεων με θέμα την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου, όπως και τον
κ. Μπάμπη Κοκκινίδη και την κόρη του
Ειρήνη για την φωτιστική και ηχητική
κάλυψη των εκδηλώσεων.
Εκ του Δ.Σ. του Μ.Π.Σ.
«Αλέξανδρος Υψηλάντης»
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H ιστορiα της Ιερaς
Μητροπoλεως Χαλδiας
Ιερομ. Ιωακείμ Οικονομίκος.
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους.

Κυριακή 12 Μαΐου

Ανοικτό Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού.
Το τουρνουά διεξάγεται κάθε χρόνο από το
1983. Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του
Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» της Νέας Τραπεζούντας, των Σκακιστικών Συλλόγων της πόλης μας (Σ.Ο. Κατερίνης,
Σ.Ο. Π.Κ.Δ. Κατερίνης) και της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. και
θα ληφθεί υπόψη από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία για διεθνή αξιολόγηση ELO (FIDE
Rapid Ratings).
Χαρακτηριστικό και της φετινής διοργάνωσης
στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Μ.Π.Σ. «Αλέξανδρος Υψηλάντης» της Νέας Τραπεζούντας ήταν η μαζική συμμετοχή από δεκάδες σκακιστές όλων των ηλικιών (86 συνολικά άτομα) από
διάφορες περιοχές όπως Γιαννιτσά, Βέροια, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, που μέσα σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα αγωνίστηκαν για
τη χαρά της συμμετοχής και τη διάκριση.
Πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικά τουρνουά με βάση την ηλικία των σκακιστών (για μεγάλους και για μικρούς). Στο πρώτο τουρνουά πήραν
μέρος οι σκακιστές ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω και στο δεύτερο τουρνουά πήραν μέρος οι σκακιστές ηλικίας από δώδεκα (12) ετών και
κάτω, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο
διάκρισης για όλους και υψηλότερο επίπεδο στις
παρτίδες που πραγματοποιήθηκαν. Η μάχη για την
κορυφή και στα δύο τουρνουά ήταν σκληρή με αρκετό πάθος αλλά πάντα στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι», αρχή που διέπει το σκάκι ως άθλημα και το
κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αθλήματα.
Τα δύο τουρνουά πραγματοποιήθηκαν με Ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων, με χρόνο σκέψης για
κάθε σκακιστή, δέκα λεπτά για ολόκληρη την παρτίδα και για κάθε κίνηση που ολοκλήρωνε ο παίκτης
(από την πρώτη κίνηση), έπαιρνε ακόμη πέντε δευτερόλεπτα (5΄΄) χρόνου σκέψης.
Στο πρώτο τουρνουά (ηλικίας από δεκατριών ετών και άνω) νικητής αναδείχθηκε ο σκακιστής του
Σκακιστικού Ομίλου Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Κατερίνης Μπλέτσιος Διονύσιος, δεύτερος τερμάτισε ο σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου Βέροιας Καραγιάννης Θωμάς - Αριστοτέλης, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου
Κατερίνης Παπαγιάννης Αστέριος.
Στο δεύτερο τουρνουά (ηλικίας από δώδεκα ετών και κάτω) νικητής αναδείχθηκε ο σκακιστής Γεωργιάδης Αθανάσιος (με 7 βαθμούς σε 7 αγώνες),
στην δεύτερη θέση τερμάτισε η σκακίστρια Βαρδάκα Στυλιανή, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η σκακίστρια Βαρδάκα Σοφία (και οι τρεις είναι σκακιστές
του Σκακιστικού Ομίλου Κατερίνης).
Κύπελλα απονεμήθηκαν στους τρεις (3) πρώτους νικητές του πρώτου τουρνουά και στον πρώτο
νικητή του δευτέρου τουρνουά καθώς επίσης και
στις τρεις (3) καλύτερες ομάδες (σκακιστικούς συλλόγους) που προέκυψαν από το άθροισμα των πόντων που συγκέντρωσαν οι δύο καλύτεροι σκακιστές κάθε ομάδας από το κάθε ένα από τα δύο
τουρνουά.
Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχθηκε ο
Σκακιστικός Όμιλος Κατερίνης, στην δεύτερη θέση
τερμάτισε ο Όμιλος Σκακιστών Γιαννιτσών ενώ την
τρίτη θέση κατέλαβε ο Σκακιστικός Όμιλος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κατερίνης.

Για μια φορά ακόμα, επικοινωνώ μέσω της ευλογημένης και φιλόξενης Εφημερίδος της Νέας Τραπεζούντος, "Οφιτικα Νέα", για να παρουσιάσουμε μια ακόμα ιστορική Μητρόπολη στον Ελληνικό, Μαρτυρικό και αιματοποτισμένο Πόντο. Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τις Μητροπόλεις Τραπεζούντος και Αμασείας. Σήμερα θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλδίας.
Η Χαλδία, περιοχή του Πόντου, έχει έδρα την Αργυρούπολη, σημερινή ονομασία Γκουμουσχανέ. Η επαρχία
Χαλδίας, περιλάμβανε κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια, τον Πολεμωνιακό Πόντο μέχρι την Μικρή Αρμενία. Η περιοχή είναι γνωστή και για τα μεταλλεία αργύρου. Μετά την Μάχη
του Ματζικέρτ το 1071, οι Σελτζούκοι κατέλαβαν την περιοχή της Χαλδίας και της Αργυρουπόλεως, για να ελευθερωθεί από τον Δούκα της Χαλδίας Θεόδωρο Γαβρά, ενώ κατά την διάρκεια της Φραγκοκρατίας, η Χαλδία υπήγετο στην κυριαρχία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, μέχρι και την κατάλυσή της το 1461, οπότε η περιοχή περιήλθε στην κυριαρχία του Οθωμανικού Κράτους.
Η περιοχή της Χαλδίας και της πρωτευούσης της είναι τραχεία και άγονη. Το υψόμετρο από την επιφάνεια
της θαλάσσης είναι 1.225 μέτρα.
Εκκλησιαστικά, η επαρχία Χαλδίας, κατά τους πρώτους αιώνες, ήταν μια από τις Επισκοπές της Μητροπόλεως Νεοκαισαρείας. Με την ανύψωση της Τραπεζούντος τον 9ο αιώνα σε Μητρόπολη και Αρχιεπισκοπή, η επαρχία Χαλδίας, υπήχθη ως πρώτη Επισκοπή υπό τον
Μητροπολίτη Τραπεζούντος. Αυτή η θέση θα διατηρηθεί
μέχρι και τον 15ο αιώνα. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση, η Τραπεζούντα θα χάσει τις Επισκοπές, εκτός από δύο. Του Κάνιος σημερινή Χαλδία και του Όφιος. Η Επισκοπή Όφιος θα καταργηθεί, ενώ η Επισκοπή Χαλδίας τον
17ο αιώνα, θα ανυψωθεί σε Αρχιεπισκοπή.
Η έδρα της Μητροπόλεως Χαλδίας, η Αργυρούπολη, λόγω της θέσεως και των μεταλλείων αργύρου, κατά
την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε καταστεί μια σημαντική πόλη με την συρροή πολλών κατοίκων πού ερχόταν για να δουλέψουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Οθωμανική Διοίκηση να δώσει προνόμια και δικαιώματα στους Ομογενείς σχετικά με την εξαγωγή και
τον καθαρισμό του αργύρου, από τα μεταλλεία της περιοχής.
Κατά την περίοδο της ακμής των μεταλλείων, η Αργυρούπολη είχε δέκα Ενορίες και 2.250 οικογένειες, μια
Αρμενική με 180 οικογένειες και τρείς τουρκικές, ενώ στα
τέλη του 19ου αιώνος, η σύνθεση του πληθυσμού ήταν
6000, εκ των οποίων οι 2000 Ομογενείς και οι άλλοι
Τούρκοι και Αρμένιοι. Από τις σημαντικότερες Εκκλησίες
της Αργυρουπόλεως ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννου, των Αγίων Θεοδώρων, του Τιμίου Σταυρού, της Παναγίας, ένα Παρεκκλήσιο και το Μοναστήρι του Χουτουρά.
Με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Χαλδίας Ιγνατίου, ιδρύεται το 1730 Ελληνικό Σχολείο, το οποίο ονομάστηκε "Ελληνικόν Φροντιστήριον Αργυρουπόλεως". Εκτός από το Φροντιστήριο, στην Αργυρούπολη του Πόντου υπήρχε το Εξατάξιο Παρθεναγωγείο, ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος "ΓεώργΙος Κυριακίδης" και μια Φιλόπτωχη

Αδελφότητα.
Στην Μητρόπολη Χαλδίας, το 1913, υπήχθη και η
πόλη της Κερασούντος, με αποτέλεσμα η Μητρόπολη
να ονομαστεί σε Χαλδίας και Κερασούντος. Η Κερασούντα μια σημαντική πόλη του Πόντου, ονομάστηκε έτσι από τα πολλά κεράσια τα οποία υπήρχαν. Η σημερινή ονομασία είναι Γκιρεσούν. Στην αρχή η Κερασούντα ήταν
ξεχωριστή Μητρόπολη. Στην συνέχεια υπήχθη στην Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, για να καταλήξει στην Μητρόπολη Χαλδίας. Στα τέλη του 19ου αιώνος ο πληθυσμός
της Κερασούντος έφτανε τις 10.230 κατοίκους από Έλληνες και Τούρκους και λίγους Αρμενίους. Το 1915, οι κάτοικοι ήταν περίπου 20.000 χιλιάδες, εκ των οποίων
12.000 Ρωμιοί, 6.000 Τούρκοι, και οι άλλοι Αρμένιοι. Σημαντικός ήταν ο Ναός της Μεταμορφώσεως.
Ο Μητροπολίτης Χαλδίας και Κερασούντος τιτλοφορείται "Υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου".
Την Μητρόπολη Χαλδίας από το 1923 και εξής εποίμαναν οι εξής Μητροπολίτες. Ο Βασίλειος Κομβόπουλος, καταγόμενος από την Σινώπη του Πόντου.
Σπούδασε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή και στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1905 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κύριλλο τον οποίο
υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος. Το 1914, εξελέγη Βοηθός
Επίσκοπος με τον τίτλο Χριστουπόλεως, ενώ το 1916 εξελέγη Μητροπολίτης Μηθύμνης. Το 1922 εξελέγη Μητροπολίτης Χαλδίας και το 1931 Μητροπολίτης Δράμας.
Πέθανε το 1941 στην Αθήνα.
Ο έτερος Μητροπολίτης Χαλδίας πού άφησε την
σφραγίδα του στην Εκκλησία και στο Πατριαρχείο, είναι
ο Κύριλλος Αξιώτης. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη με καταγωγή από τη Μυτιλήνη, σπούδασε στην Μαράσλειο Σχολή δίπλα στο Πατριαρχείο, στην Σχολή
γλωσσών, εμπορείο στο Πέραν, και στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Διάκονος χειροτονήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1932
στο Ναό της Σχολής από τον Φιλαδελφείας Μάξιμο μετέπειτα Χαλκηδόνος και είτα Οικουμενικού Πατριάρχου Μαξίμου του Ε'. Μετά την αποφοίτησή του προσελήφθη ως
Ιεροκήρυξ και Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ενώ το 1933 διορίστηκε Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Το 1937 προήχθη σε Αρχιγραμματέα για να ακολουθήσει η εις Πρεσβύτερο χειροτονία του
από τον Χαλκηδόνος Μάξιμο.
Τον Οκτώβριο του 1943 εξελέγη και χειροτονήθηκε
Επίσκοπος και Μητροπολίτης Χαλδίας. Διετέλεσε Μέλος
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, καθώς και Μέλος πολλών
Συνοδικών Επιτροπών. Από το 1964 μέχρι και τον θάνατό του το 1991, εργάστηκε ως Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου στο
Πέραν.
Ο Χαλδίας Κύριλλος πέθανε το 1991 και ετάφη στην
Κωνσταντινούπολη.
Σήμερα η Μητρόπολη Χαλδίας παραμένει κενή και η
ευχή μας, είναι όπως και για τις άλλες Μητροπόλεις τις
Μικράς Ασίας, γρήγορα να ζωντανέψουν και να αποκτήσουν τους Επισκόπους και αγγέλους τους.
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100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
1919 - 2019

Την 19η Μαΐου του 2019, συμπληρώθηκαν 100
χρόνια από την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ και
του επιτελείου του στην Σαμψούντα με το πλοίο
BADIRMA, με την άδεια των Άγγλων, αλλά και της τότε
Οθωμανικής κυβέρνησης, με το πρόσχημα της εξολόθρευσης των ληστοσυμμοριών, φανατικών Μουσουλμάνων, που δρούσαν και δημιουργούσαν προβλήματα στους Χριστιανούς, για να επιβάλλει δήθεν την τάξη
και την νομιμότητα. Αντ’ αυτού, συγκεντρώνει τις μάζες
των Μουσουλμάνων και φανατίζοντάς τους, άρχισε το
δεύτερο σχέδιο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Συνεργάζεται με τις συμμορίες αυτές, καθορίζοντας ως επικεφαλή του δολοφονικού τάγματος τον αδίστακτο και αιμοδιψή Τοπάλ Οσμάν, με σκοπό να ολοκληρώσει την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, η οποία
είχε αρχίσει μεθοδικά και συστηματικά από το 1914, από τους Νεότουρκους.
Η εγκληματική αυτή μεθόδευση εξολόθρευσης του
χριστιανικού πληθυσμού Αρμενίων, Ασσυρίων, των
Ελλήνων του Πόντου, Μικράς Ασίας και Ανατολικής
Θράκης , δηλαδή των Ελλήνων της Ανατολής, έλαβε
τέλος με την καταστροφή της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου του 1922, και με τον ξεριζωμό τους από τις πατρογονικές τους εστίες, όσων είχαν την τύχη να παραμείνουν στην ζωή μετά τους φρικαλέους διωγμούς και
την εξόντωση.
Την 15η Μαΐου του 1919 αποβιβάζεται ο ελληνικός
στρατός στην Σμύρνη, σύμφωνα με τη Συνθήκη των
Σεβρών. Και οι δύο αποβάσεις είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Τον χρόνο εκτέλεσής τους. Σύμπτωση; Γεννώνται πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν είναι της παρούσης για περαιτέρω σχολιασμό.
Η 19η Μαΐου, είναι ημέρα μνήμης, πένθους και περισυλλογής για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που η Βουλή των Ελλήνων με το υπ’ αριθμ.
2193/8-3-1994 Νόμο την καθιέρωσε ως ημέρα μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Η 19η Μαΐου, είναι ημέρα που θα πρέπει και έχουμε την ιερά υποχρέωση εις το διηνεκές να θυμόμαστε
και να τιμούμε τους 353.000 προγόνους μας που σφαγιάστηκαν από τους Νεότουρκους και από τους εθνικιστές του κεμαλικού καθεστώτος από το 1914 έως το
1923.

Είναι ημέρα που στέλνουμε το μήνυμα σε όλους,
σε όλες τις Αρχές, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εκτός
αυτής. Ότι δεν θα ξεχάσουμε Π Ο Τ Ε. Γιατί η λήθη θα
αποτελούσε καταισχύνη για μας, και θα αποτελούσε
μια δεύτερη γενοκτονία για τους προγόνους μας. Οι
353.000 ψυχές που χάθηκαν με τον πιο βίαιο, θηριώδη και απάνθρωπο τρόπο από τους Νεότουρκους και
το κεμαλικό καθεστώς στις πόλεις και στα χωριά, στα
βουνά και στις χαράδρες, στις εξορίες, στις φυλακές
και στα τάγματα εργασίας, ζουν και θα ζουν ανάμεσά
μας όσο θα τους θυμόμαστε και θα τους μνημονεύουμε, και θα αγωνιζόμαστε μέχρι που η σύγχρονη δημοκρατική Τουρκία αναγνωρίσει την γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού που εκτελέστηκε από τους
Τούρκους της εποχής εκείνης. Θα αγωνιζόμαστε για
την αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί το ζητούν οι ψυχές των παππούδων μας.
Τι είναι όμως γενοκτονία, που η Τουρκία αρνείται
πεισματικά να παραδεχθεί ότι διέπραξαν προμελετημένα και μεθοδευμένα από το 1914 έως το 1923, εις
βάρος των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, και στην
συγκεκριμένη περίπτωση εις βάρος του ελληνισμού
του Πόντου;
ΟΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή
του εγκλήματος της γενοκτονίας, εγκρίθηκε με ψήφισμα 260 (ΙΙΙ)Α της γενικής συνελεύσεως των ΗΕ στις 9
Δεκεμβρίου 1948.
Άρθρο 1 : Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν
ότι η γενοκτονία, είτε διαπράττεται σε καιρό ειρήνης
είτε σε καιρό πολέμου, είναι έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου, τις οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν και να τιμωρούν.
Άρθρο 2 : Στην παρούσα σύμβαση, γενοκτονία
σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις
που διαπράττονται με σκοπό την καταστροφή, εν όλω
ή εν μέρει, εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας όπως : Α) Θανάτωση των μελών της ομάδας, Β)
Πρόκληση σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της ομάδας, Γ) Εθελουσία επιβουλή στις συνθήκες
ζωής ομάδας που υπολογίζεται να επιφέρει την φυσική, εν όλω ή εν μέρει καταστροφή της, Δ) Η επιβολή
μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των

γεννήσεων εντός της ομάδας και Ε) Μεταφορά δια
της βίας των παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα.
Σύμφωνα λοιπόν, με το ανωτέρω ψήφισμα των ΗΕ, στην περίπτωση της γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου, εκτελέστηκε δολοφονία 353.000 χριστιανών μιας εθνικής οντότητας. Υπήρξε βίαιος ξεριζωμός από τις εστίες τους, και αναγκαστική μεταφορά
τους σε άλλα μέρη της ενδοχώρας της Τουρκίας με
σκοπό τον καθ’ οδό αφανισμό τους. Υπήρξε βίαιη μεταφορά χιλιάδων παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Όλα αυτά και όχι μόνο, στοιχειοθετούν το μεγάλο αυτό έγκλημα που διαπράχτηκε, το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της ανθρωπότητας
γενικότερα.
Η διάπραξη της φρικαλέας αυτής γενοκτονίας μαρτυρείται από ξένους ανταποκριτές, από Πρέσβεις,
Προξένους, αυτόπτες μάρτυρες της εποχής εκείνης,
καθώς και από Έλληνες και Τούρκους ιστορικούς.
Κάποιες από αυτές, δειγματοληπτικά παραθέτονται
παρακάτω:
Ο George Horton πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη,
συγγραφέας του βιβλίου «Η Μάστιγα της Ασίας» λέει:
«Η εξόντωση των Χριστιανών της Τουρκίας ήταν μια
οργανωμένη σφαγή, η οποία έγινε σε μεγάλη κλίμακα
και διαπράχθηκε πολύ πριν από την αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη».
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κων/λη, Henry
Morgenthau στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου» γράφει για το συστηματικό σχέδιο εξόντωσης
των Ελλήνων, από τον Μεχμέτ Ταλαάτ υπουργό εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο φιλότουρκος Γερμανός ανώτατος Αξιωματικός
Liman von Santers εμπνευστής του διαβολικού σχεδίου της γενοκτονίας, έλεγε στους Τούρκους για τα
σχέδια εξόντωσης: «Σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού,
οι αρρώστιες του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο,
δηλαδή να τους ξεκαθαρίσετε με σφαγές. Με το σύστημα που σας προτείνω ο θάνατός τους είναι βέβαιος. Αλλά πριν πεθάνουν θα μας προσφέρουν τις
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πολύτιμες υπηρεσίες τους για το έθνος. Επιπλέον οι γυναίκες τους δεν θα γενούν, κι έτσι θα λυθεί το δημογραφικό σας πρόβλημα, ενώ η μισητή κι άτιμη αυτή ράτσα
θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάντα σε μια γενιά, κι εσείς θα αποκτήσετε μια συμπαγή τουρκική ομοιογένεια
που θα δώσει στο έθνος σας νέα δύναμη...».
Ο καθηγητής Κων/νος Φωτιάδης στο βιβλίο του «Η
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» γράφει: «Η Γερμανία του Κάιζερ είναι ο ηθικός αυτουργός
των εγκλημάτων κατά των εν Τουρκία Χριστιανών και
προ πάντων των Ελλήνων….Ο εμπνευστής και ρυθμιστής των διωγμών κατά τον καθηγητή Π. Ενεπεκίδη, υπήρξε όχι το ανάκτορο Γιλδίζ αλλά η Βέλχεμ Στράσσε
στο Βερολίνο».
Συνεχίζει ο καθηγητής Κων/νος Φωτιάδης: «Ένας
μεγάλος αριθμός χιλιάδων γυναικόπαιδων που επέζησε από τα κολαστήρια θανάτου των Τούρκων, οδηγήθηκε βίαια σε μουσουλμανικά ιδρύματα και σπίτια με στόχο τον εκτουρκισμό τους».
Ο Δρ. Kennedy μέλος της επιτροπής της κοινωνίας
των εθνών σε έκθεσή του καταγγέλλει ότι :«Κεμαλικοί
με πλαστά έγγραφα εμφάνιζαν ως μουσουλμάνους τα άτυχα γυναικόπαιδα των Χριστιανών, υποκαθιστώντας
στα έγγραφα τα χριστιανικά τους ονόματα με μουσουλμανικά».
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Γκιμπονς γράφει: «Η
πεδιάδα της Μαλάτειας ήταν στρωμένη με πτώματα Ελλήνων».
Η Daily Telegraph στις 6 Ιουνίου 1921 αναφέρει
μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρέθηκαν στην περιοχή φρίκης ως μέλη ανθρωπιστικών επιτροπών.Στο
μικρό χωριό Τσακαλί, 4 ώρες από την Σαμψούντα, ο Τοπάλ Οσμάν πρόσταξε τις γυναίκες και τα παιδιά να κλειδωθούν σε μερικά σπίτια στο χωριό και εκεί τους έκαψαν ζωντανούς. Στο χωριό Καβάκ από όλους τους κατοίκους μόνο ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 χρονών σώθηκε. Στην Κάβζα οδήγησαν τις γυναίκες και τα παιδιά
στις όχθες του ποταμού όπου τους έσφαξαν και τους πέταξαν μέσα στο ποτάμι.
Στην Μερζιφούντα, όπου υπήρχε το περίφημο κολέγιο Ανατόλια, μέσα σε πέντε ώρες κάηκαν 1.800 σπίτια
με τους κατοίκους τους. Είναι αδύνατον να περιγράψουμε αυτά που διαπράχθηκαν στις παρθένες και στα
παιδιά. Σε χωριό της ίδιας περιοχής έκλεισαν εντός του
ναού 535 Έλληνες και τους κατέσφαξαν, διασωθέντων
μόνο τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς με τσεκούρι μπροστά στην πόρτα του ναού.
Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Morning Post γράφει : «Όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον Νέρωνα, τον Καλιγούλα, τον Αττίλα και τον Αβδούλ Χαμίτ
χάνονται στην ανυπαρξία μπροστά στα εκατομμύρια
που δολοφονήθηκαν σκόπιμα στην Τουρκία κατά τη
διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων ετών. Στα θύματα περιλαμβάνονται αλλοδαποί εχθροί, αιχμάλωτοι
πολέμου, Αρμένιοι, Έλληνες, Άραβες κλπ.».
Ο αείμνηστος καθηγητής Πανεπιστημίου της Βιέννης Ενεπεκίδης γράφει: «Η γενοκτονία αλλά τούρκα
είναι βουβή, πονηρή, ανατολίτικη, δεν έχει θεωρητικά
background, αλλά μάλλον πλιατσικολογικά. Οι καλούμενες εκτοπίσεις, εξορίες των κατοίκων ολόκληρων χωριών, οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπορίες μέσα στο χιόνι
των γυναικόπαιδων και των γερόντων- οι άνδρες βρίσκονταν ήδη στα τάγματα εργασίας ή στο στρατό- δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα Ausschwitz με τους διαβολικά οργανωμένους μηχανισμούς της φυσικής εξόντωσης του ανθρώπου- όχι! Ήταν όμως ένα Ausschwitz εν
ροή, οι άνθρωποι πέθαναν καθ’ οδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου. Όχι. Περπατούσαν για να
πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα
τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Αυτό ήταν το διαβολικό
σύστημα, πονηρά οργανωμένο. Δεν υπήρχε στο τέρμα
κανένα Ausschwitz, γιατί για τους περισσότερους δεν υπήρχε τέρμα. Το ταξίδι προς τον θάνατο ήταν ο θάνατος, όχι το τέρμα του ταξιδιού».
Ο Φραγκούλη Σ. Φράγκος στο βιβλίο του «ΠΟΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ;» γράφει : «Οι Νεότουρκοι
με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων
του Πόντου με την μέθοδο των εξοριών, βιασμών, σφαγών, εξανδραποδισμών και απαγχονισμών (κατά τον
Πανάρετο Τοπαλίδη), εξόντωσαν από την έκρηξη του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1914 ως την μικρασιατική καταστροφή του 1922:
α. Κατά την περίοδο 1914-1918, 170.576 Ποντίους.
Β. Κατά την περίοδο 1918-1922,199.122 Ποντίους.

Δηλαδή συνολικά 289.698 Ποντίους, ποσοστό δηλαδή 41,56% σε σύνολο 697.000 Ελλήνων κατοίκων, ενώ κατά τον Γ.Βαλαβάνη οι απώλειες των
Ποντίων ,σύμφωνα με την μαύρη Βίβλο του κεντρικού Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα ανέρχονται σε 303.238, ως το 1922 και 353.000 ως τον Μάρτιο του 1924 ποσοστό που ξεπερνά το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου.
Τώρα ας δούμε τις απόψεις Τούρκων Ακαδημαϊκών-διανοουμένων:
Pervin Erbil: Στο βιβλίο της με τίτλο «Η Νιόβη θρηνούσε για την Μικρά Ασία» επιβεβαιώνει με την πιο λιτή και ανθρώπινη ρεαλιστική της περιγραφή το δράμα του ποντιακού ελληνισμού ως εξής:
«Αυτή η εξορία ήταν μια διαφορετική εξορία από
τις άλλες . Ο τελικός στόχος αυτής της εξορίας ήταν ο
θάνατος . Αρχικά τους είπαν ότι θα αποσυρθούν 50
χιλ. νοτιότερα, ενώ στην πραγματικότητα ο δρόμος
που θα διέσχιζαν ήταν τουλάχιστον 200 χιλ.. Η πορεία που πραγματοποιείται μέσα σε αφόρητο κρύο και
κάτω από πυκνή χιονόπτωση, υπό την καθοδήγηση
ενός αξιωματικού που κραδαίνει στα χέρια του το μαστίγιο, δεν αποτελεί οπισθοχώρηση αλλά εξορισμό.
Εξορισμός που τελικός σταθμός ήταν ο θάνατος. Οι
άνθρωποι κατά την διάρκεια της πορείας πάγωσαν από το ψύχος, αποδεκατίστηκαν από τις επιδημίες και
εξουθενώθηκαν από την πείνα. Ο αριθμός των Ελλήνων που έχασαν την ζωή τους, είτε στην περιοχή μεταξύ Τρίπολης και Συνώπης είτε στα χωριά τους είτε
δολοφονήθηκαν στους δρόμους ή πέθαναν κατά την
διάρκεια της πορείας προς την εξορία, ανέρχεται σε
350.000».
Ali Sait Cetinoglu: Τούρκος ακαδημαϊκός αναφέρεται στο ποντιακό ζήτημα, βασιζόμενος σε έρευνές
του στα τουρκικά αρχεία. Σχετικά με το ζήτημα της γενοκτονίας των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεωρεί ότι υπάρχει ομαδική υπαιτιότητα. Εκτός από τους κεμαλικούς και την οθωμανική διοίκηση, συνυπεύθυνοι θεωρούνται η Γερμανία, η Αυστρουγγαρία η μπολσεβικική Ρωσία, καθώς και οι δυνάμεις της Αντάντ..Σύμφωνα με τον Cetinoglu: «Οι
πρακτικές που εφαρμόστηκαν διαθέτουν όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά της νομοθεσίας του ΟΗΕ
για την διάπραξη γενοκτονίας».
Taner Akcam: Καθηγητής ιστορίας και κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Κλαρκ της Μασαχουσέτης.
Θεωρείται από τους πρώτους Τούρκους ακαδημαϊκούς που μίλησαν ανοιχτά για την γενοκτονία. Μέσα
από τις έρευνές του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
γενοκτονία στην Ανατολία ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής απόφασης από την οθωμανική
κυβέρνηση με σκοπό την εθνο-θρησκευτική ομογενοποίηση της Ανατολίας. Επειδή η οθωμανική αυτοκρατορία δεν μπορούσε να συμβιβάσει τα αιτήματα
για ελευθερία από τους χριστιανούς υπηκόους της με
το ισλαμικό νομικό σύστημα και τον πολιτισμό του, επέλεξε να εξαλείψει τον χριστιανικό πληθυσμό της.
Το τουρκικό κράτος δεν πολέμησε εναντίον των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αλλά αντιθέτως πολέμησε κατά της ελληνικής και αρμενικής μειονότητας…και συνεχίζει. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής των
Νεότουρκων ήταν:
«1.Επιθέσεις σε ελληνικά χωριά και χωρικούς από τις μονάδες της ειδικής οργάνωσης, με την κεντρική διοίκηση να ισχυρίζεται και να ενεργεί ως άσχετη
με την όλη υπόθεση.
2. Εξαναγκασμός ατόμων/πληθυσμών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της τρομοκρατίας και
των δολοφονιών.
3. Εκκένωση ολόκληρων χωριών και στρατολόγηση όλου του ανδρικού πληθυσμού στρατεύσιμης ηλικίας σε τάγματα εργασίας.
4. Κατάσχεση των ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταβίβασή τους σε μουσουλμάνους».
Halil Berktay:Δίδαξε σε πανεπιστήμια της Τουρκίας, καθώς και στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αποτελεί persona non grata για τον τουρκικό εθνικισμό καθώς δηλώνει υποστηρικτής του ανοιχτού διαλόγου
στην Τουρκία, σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων. Τεκμηρίωσε ιστορικά το γεγονός ότι η γενοκτονία
των Αρμενίων, των Ποντίων και των Ασσυρίων αποτέλεσε οργανωμένο σχέδιο εθνοκάθαρσης και εκτουρκισμού της Ανατολίας. Θεωρεί ότι υπήρξε μόνο
μία γενοκτονία, που εφαρμόστηκε από τους Νεότουρκους στους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους
Ασσύριους.
Υπάρχουν και άλλοι Τούρκοι Ακαδημαϊκή-

διανοούμενοι που έχουν δημοσιεύσει τις απόψεις τους
αναφορικά με την εκτελεσθείσα γενοκτονία των Χριστιανικών μειονοτήτων της Μικράς Ασίας-Ανατ. Θράκης, όπως Attila Tuygan, o Ahmet Oral, h Fatma Muge
Gocek και ο ποιητής Serkan Engin.
Εφημερίδες των Αθηνών τον Φεβρουάριο του 1924
έγραψαν: «Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκη αγγλικό πλοίο ‘’ΖΑΝ’’ μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων που αντιστοιχούν σε 50.000 ανθρώπους από τα
Μουδανιά της Μικράς Ασίας στην Μασσαλίαν προς
βιομηχανοποίηση. Οι εργάτες του λιμένος της Θεσσαλονίκης πληροφοριθέντες το γεγονός, εμπόδισαν το
πλοίο να αποπλεύσει, επενέβη όμως ο Άγγλος Πρόξενος και επετράπη ο απόπλους». Σχόλιο. Οι Τούρκοι επούλησαν, οι Γάλλοι αγόρασαν, οι Άγγλοι διευκόλυναν, οι Γερμανοί αργότερα μιμήθηκαν».
Διερωτώμεθα, γιατί; Γιατί; Γιατί διαπράχτηκαν αυτά
τα φρικαλέα εγκλήματα στους προγόνους μας. Η απάντηση είναι ότι τα αθώα αυτά άμωμα θύματα δολοφονήθηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο, όχι για κάτι που
έκαναν, αλλά γιατί γεννήθηκαν Έλληνες και ορθόδοξοι
Χριστιανοί, και έτσι ήθελαν να παραμείνουν.
Η Τουρκία κατηγορηματικά αρνείται την γενοκτονία
που διέπραξαν οι πρόγονοί τους, τα δικά της συμφέροντα εξυπηρετεί, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη
διάσταση τέτοιων εγκλημάτων που βλάπτουν την ανθρωπότητα και δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα, έτσι
ώστε να μην επαναληφθούν. Εάν η ανθρωπότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε κατά την γενοκτονία
των Αρμενίων το 1915, δεν θα ακολουθούσε η σφαγή
της Σμύρνης, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
και της Μ. Ασίας, αλλά ούτε και η γενοκτονία των Εβραίων στον Β’ Π.Π., που τότε ο Χίτλερ, κατά την εξόντωση των Εβραίων της Πολωνίας το 1939, για να καθησυχάσει τους Στρατηγούς του είπε «Ποιός θυμάται
την γενοκτονία των Αρμενίων;»
Αφού οι θύτες των πρώτων γενοκτονιών δεν τιμωρήθηκαν, ο θαυμαστής, μαθητής και μιμητής του Κεμάλ, ο Αδόλφος Χίτλερ, σχεδίασε και εκτέλεσε άφοβα
πλέον νέες γενοκτονίες όπως των Εβραίων και όχι μόνο. Δυστυχώς για την χώρα μας οι γενοκτονίες δεν έχουν τέλος, γιατί μετά την γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης,
η γενοκτονία των Ελλήνων συνεχίστηκε στην Ελλάδα
από τις κατοχικές δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας,
μιμούμενοι στο ακέραιο τη μέθοδο του κεμαλικού καθεστώτος, δολοφονώντας άμαχο πληθυσμό, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους ανήμπορους ανθρώπους
του Διστόμου, των Καλαβρύτων, της Καισαριανής και
πολλών άλλων μερών του ελλαδικού χώρου, κατά την
διάρκεια του Β’ Π.Π.
Αναφορικά με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δυστυχώς καμιά ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν την αναγνώρισε, αλλά ούτε έκανε καμιά ενέργεια για την αναγνώρισή της από διεθνείς οργανισμούς. Διερωτώμεθα γιατί; Μήπως για χάρη της ελληνοτουρκικής συμμαχίας και φιλίας;
Για ποια φιλία όμως; Υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία από πλευράς της Τουρκίας;
Το 1930 ο Ε. Βενιζέλος υπέγραψε το περιβόητο ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας με τον Ινονού, που
στην συνέχεια η Τουρκία ουδέποτε εφάρμοσε, γιατί ευθύς αμέσως ακολούθησαν τα παρακάτω και εις βάρος
του ελληνισμού γεγονότα:
Το 1934-1935, μετά από πίεση της τουρκικής κυβέρνησης 10.000 Κων/λίτες ελληνικής ιθαγένειας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη. Βλέπετε η
φανέλα της ελληνικής μειονότητας άρχισε να ξηλώνεται λίγο μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής φιλίας.
Το 1942, η Τουρκία με τον Ν.4305/1942 (varlik
vergisi) επιβάλλει δυσανάλογο φόρο στους μη μουσουλμάνους, που ειδικότερα στόχευε την ελληνική
μειονότητα. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το
βαρύ αυτό φόρο, η περιουσία τους δημεύονταν και
στην συνέχεια εκτοπίζονταν σε στρατόπεδα εργασίας.
Τον Σεπτέμβριο του 1955, βίαια επεισόδια έλαβαν
χώρα κατά της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη,
λόγω της προβοκατόρικης ενέργειας, με την έκρηξη
δύο βομβών στο σπίτι του Κεμάλ Μουσταφά, καθώς
και στο Προξενείο τους στην Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα, 16 Έλληνες νεκροί, 32 τραυματίες και 200 Ελληνίδες βιάστηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο, 1.004 κατοικίες, 4.348 καταστήματα, 21 φαρμακεία, 21 εργοστάσια, 110 ξενοδοχεία και εστιατόρια λεηλατήθηκαν ή
καταστράφηκαν. Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν
και 73 ορθόδοξες εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία και 5
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αθλητικοί σύλλογοι.
Το 1964, εκτελέστηκαν μαζικές απελάσεις Ελλήνων και δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των
Κων/των, όσο και των Ιμβρίων της ελληνικής μειονότητας.
Το 1974, με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και
στην συνέχεια με την δημιουργηθείσα κρίση στο Αιγαίο το 1975-76 απελάθηκε ένας μεγάλος αριθμός ομογενών. Αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας
του1980 οι εναπομείναντες Έλληνες να μην ξεπερνούσαν τους 3.500 στην Πόλη και μερικές εκατοντάδες στην Ίμβρο και Τένεδο.
Η Τουρκία εάν πραγματικά επιθυμεί την αποκατάσταση της ελληνοτουρκικής φιλίας πέρα των άλλων
θεμάτων για επίλυση, θα πρέπει πρωτίστως να αναγνωρίσει την εκτέλεση της γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου από τους προγόνους τους.
Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί όποιος ξεχνά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γιατί ως
Έλληνες δεν μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε, και να διδασκόμαστε από την ιστορία μας,
την αληθινή ιστορία, γιατί μόνο η πραγματική ιστορία
διδάσκει του λαούς και τους προστατεύει από ενδεχόμενες γενοκτονίες και συμφορές. Η ιστορία είναι
σαν τον καθρέπτη του αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για
να πάμε μπροστά, και τιμωρεί όσους την αγνοούν ή
την διαστρεβλώνουν.
Οφείλουμε να προστατέψουμε την τιμή της ανθρωπότητας, γιατί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, και κάθε διαπραχθείσα γενοκτονία δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσυροχαλδαίους, τους Εβραίους κλπ., αλλά την ανθρώπινη ύπαρξη και τον πολιτισμό του. Όταν ένας λαός υφίσταται τέτοια βαναυσότητα, ταυτόχρονα πλήττεται
και η ανθρωπότητα. Για τον λόγο αυτόν, η αναγνώριση της γενοκτονίας έχει αξία για την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
δεν παραγράφονται, δεν διαστρεβλώνονται και δεν
λησμονούνται. Η αναγνώριση εκ μέρους του θύτηΤουρκίας, είναι βέβαιο ότι θα προάγει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις των δύο λαών.
Το άρθρο μου αυτό δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα, αντιτουρκικές ήταν εκείνες οι πράξεις εις βάρος των μειονοτήτων που έπραξαν οι Τούρκοι της ε-

ποχής εκείνης, και όπως ακριβώς γράφει ο γνωστός σε
όλους μας από την Τραπεζούντα συγγραφέας, δημοσιογράφος, και σεναριογράφος, ο Δημήτριος Ψαθάς
στο πρόλογο του βιβλίου του «Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
που απεικονίζει την πραγματικότητα: «Δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα το βιβλίο τούτο. Αντιτουρκικό χαρακτήρα έχουν τα ίδια τα γεγονότα, που δείχνουν τους
Τούρκους έτσι όπως ήσαν και όπως έδρασαν τα χρόνια εκείνα. Ούτε επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε καμιά σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς,
καθιερώθηκε να γίνεται από τον καιρό που χαράχτηκε
η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη τακτική
της αποσιώπησης των γεγονότων της ιστορίας, ήταν ίσως κι ένας από τους λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η «φιλία με τους Τούρκους».
Να ρίξουμε το πέπλο της λήθης στο παρελθόν, αλλά να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε. Να ξέρουν και οι ίδιοι
οι Τούρκοι το τι έφτιαξαν οι πατεράδες τους, για να αποφύγουν τα όσα στιγμάτισαν εκείνους, εφ’ όσον θέλουν
να πάρουν την θέση που φιλοδοξούν ανάμεσα στα πολιτισμένα έθνη. Μόνο έτσι, ξέροντας εμείς τους Τούρκους και ξέροντας εκείνοι εμάς και το στιγματισμένο παρελθόν τους, μπορεί κάποτε να χαράξουμε μια ελληνοτουρκική φιλία πάνω σε στέρεες βάσεις».
Πριν κλείσω το άρθρο μου, καλούμαστε να απαντήσουμε.
Τι είναι προτιμότερο, να λησμονήσουμε τις ωμότητες και τις θηριωδίες τους, όπως τη μαζική βία, τις συλλήψεις γυναικών και παιδιών, τους βίαιους εξισλαμισμούς, τις πορείες θανάτου που κατά τον καθηγητή Π.
Ενεπεκίδη ήταν ένα Αουσβιτς εν ροή, όπως προαναφέρθηκε, τις μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις,
που οδήγησαν στον ξεριζωμό και την γενοκτονία των
μειονοτικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, Πόντου και
Ανατολικής Θράκης, για να μην καλλιεργούμε εχθρότητα εναντίον τους ή να καταγράφουμε και να διδάσκουμε τα γεγονότα όπως έγιναν, ώστε να γνωρίζουν
οι νεότεροι την ιστορία, ανεξάρτητα από τα όποια αισθήματα προκληθούν εις βάρος της Τουρκίας;
Κατά τη άποψή μου, η απάντηση βρίσκεται στην
σύγχρονη και ανθρώπινη αναγκαιότητα της ειρηνικής
συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο λαών, πράγμα
το οποίο προϋποθέτει καλή γνώση και σωστή διδασκαλία της ιστορίας, ώστε μέσω αυτής να διδάσκονται
οι νεότερες γενεές όχι πώς θα εκδικηθούν ή αλληλοε-

ξοντωθούν, αλλά πώς δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν η σύγχρονη Τουρκία , η Τουρκία του 21ου αιώνα δείξει σημεία καλής θέλησης και προβεί στην αναγνώριση των γενοκτονιών των Αρμενίων, των Ελλήνων της Ανατολής, καθώς και των Ασσυρίων, χριστιανικών πληθυσμών,
που διέπραξαν οι πρόγονοί τους. Ας ακολουθήσουν
το παράδειγμα της Γερμανίας, που ζήτησε συγγνώμη και εξιλέωση από τον Εβραϊκό λαό, κατέβαλε αποζημιώσεις και εξακολουθεί να αποδέχεται τις ευθύνες της, για την φοβερή γενοκτονία των Εβραίων
που διέπραξαν κατά τον Β’Π.Π.
Η διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για την μελέτη
των γενοκτονιών (International Association for
Genocide Scholars-IAGS), στις 16 Δεκεμβρίου
2007, ενέκρινε ψήφισμα για την γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων της Ανατολίας και των Ασσυρίων, με το οποίο καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να
αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπραξε στους ιστορικούς λαούς της Ασίας, εκδίδοντας και το βιβλίο
«The Genocide of the Ottoman Greeks».
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006 ενέκρινε ως
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας την γενοκτονία των
Αρμενίων, Ελλήνων και των Ασσυριο-Χαλδαίων.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο με νόμο 4285/2014
(ΦΕΚ Α’ 191/10-9-14) προχώρησε στην ποινικοποίηση της άρνησης της Γενοκτονίας όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής που έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου (Ν.4285/14) προβλέπει ότι όποιος δημόσια, προφορικά, δια του τύπου ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή την σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών
έως 3 ετών και με χρηματική ποινή 5.000 € έως
20.000 €.
Αγαπητοί μου αναγνώστες, ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για τον χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση του μακροσκελούς μου άρθρου. Με την ανάγνωση της στήλης αυτής τιμάτε τους προγόνους
μας που υπέστησαν τη γενοκτονία όπως προαναφέρθηκε για χάρη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Τιμάτε τον ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής και
τις χαμένες αλλά αλησμόνητες πατρίδες. Ας είναι οι
τελευταίες χαμένες πατρίδες.

Εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου στην Κατερίνη.
Εκδηλώσεις Μνήμης για την
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
πραγματοποίησαν από κοινού όλοι οι
Ποντιακοί Σύλλογοι του Νομού Πιερίας, με
την στήριξη του Δήμου Κατερίνης και της
Αντιπεριφέρειας Πιερίας, το διήμερο
Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαΐου.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο
18 Μαΐου με ομιλία στο Συνεδριακό
Κέντρο του Δήμου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ)
από τον Ομότιμο Καθηγητή Νεοελληνικής
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη με
θέμα: «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου».
Το πρωί της ίδιας ημέρας οι νεολαίοι
των Ποντιακών Συλλόγων μοίρασαν
έντυπο υλικό στην κεντρική πλατεία της
Κατερίνης με το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, και το απόγευμα λίγο πριν
την ομιλία πραγματοποίησαν
ποδηλατοπορεία αφιερωμένη στην
Γενοκτονία, με εκκίνηση την Πλατεία
Ελευθερίας, και τερματισμό το
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης
(ΕΚΑΒΗ).
Μετά την ομιλία ακολούθησε δρώμενο
με απαγγελίες-μαρτυρίες σχετικά με την
Γενοκτονία και τη συμμετοχή μικτής
χορωδίας και λυράρηδων των Ποντιακών
Συλλόγων.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την
Κυριακή 19 Μαΐου, με επιμνημόσυνη

δέηση που τελέστηκε μετά την Θεία Λειτουργία στον
Μητροπολιτικό Ι.Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης,
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.κ. Γεωργίου
Ομιλία για την Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου εκφώνησε μέσα στον Ι. Ναό ο εκπρόσωπος
των Ποντιακών Συλλόγων κ. Γιώργος Ελευθεριάδης.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε

πομπή προς την Πλατεία Γενοκτονίας που βρίσκεται επί
της 19ης οδού, όπου και έγινε η καθιερωμένη κατάθεση
στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, της
Ελληνικής Βουλής, από τους εκπροσώπους της
Αντιπεριφέρειας Πιερίας, και του Δήμου Κατερίνης, και
από εκπροσώπους πολλών άλλων ΣυλλόγωνΣωματείων-Φορέων του Ν. Πιερίας που τίμησαν τις
εκδηλώσεις μνήμης.
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Ποντιακό μουχαπέτ με το κυρίως πιάτο να είναι
η παραδοσιακή «Μομαλίκα».

ΝΕΑ
του χωριού
μας

Με πρωτοβουλία του μέλους του συλλόγου του Άρη Μικρόπουλου και την
στήριξη και συμμετοχή πολλών φίλων και γνωστών πραγματοποιήθηκε
συνάντηση την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στην ψησταριά-ταβέρνα «Όπως παλιά»
στη Νέα Τραπεζούντα, με σκοπό την παρασκευή και κατανάλωση της
παραδοσιακής «Μομαλίκας» όπως την έφτιαχναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες
όταν ήρθαν από τον αλησμόνητο Πόντο.
Την ευθύνη παρασκευής της «Μομαλίκας» είχαν οι Νίκος ΑνθόπουλοςΚώστας Εφραιμίδης και Χαράλαμπος Εφραιμίδης, με τους νεότερους να βλέπουν
και να μαθαίνουν. Στη συνέχεια η παραδοσιακή συνάντηση αυτή συνεχίστηκε με
παραδοσιακά επιτραπέζια τραγούδια.

Αυτοδιοικητικές εκλογές και
εκλογή Νέου Τοπικού Συμβουλίου
Νέας Τραπεζούντας
Νέο Τοπικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τις
αυτοδιοικητικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
Πέντε μέλη το απαρτίζουν από τρία που
ήταν στην προηγούμενη τετραετία και εκλέχθηκαν
οι εξής:
Αντωνίου Κωνσταντίνος
Σταυριανίδης Ιωάννης
Τερζίδης Χρήστος
Αδαμίδου Ελένη
Παραδεισόπουλος Νικόλαος.
Την 1η Σεπτεμβρίου επισήμως καθήκοντα
αναλαμβάνει το νέο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού
μας, με την ευχή όλων για αγαστή συνεργασία
μεταξύ των μελών του αλλά και με την νέα
δημοτική αρχή που ηγείται ο νέος Δήμαρχος Δήμου
Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, μέσα από
την οποία θα επιλυθούν όσο το δυνατόν
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα χρόνια
προβλήματα που ταλανίζουν το χωριό μας, αλλά
και την υλοποίηση νέων στόχων που αφορούν τη
Νέα Τραπεζούντα και τέθηκαν από τη νέα δημοτική
αρχή.

1Α ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΓΕΤΑΙ
2Α ΔΙΑΜΕΛΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΑ ΣΚΕΛΙΑ
3Α ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΆΘΕ ΤΡΟΦΗΣ
3Β ΔΙΑΝΕΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
4Α ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
4Β ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ ΕΚΠΛΗΞΗΣ-ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ-ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗΣ
5Α ΑΠΟΣΠΩ ΤΟ ΣΚΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΗΣ
6Α ΕΠΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΟΠΟΥ - 6Β ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
7Α ΑΠΟΣΠΩ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
7Β ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ
8Α ΚΑΗΛΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΟΥ ΑΠΌ ΔΥΣΠΕΨΙΑ - 8Β ΠΛΗΓΗ, ΤΡΑΥΜΑ
9Α ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΩ
10Α ΞΕΤΥΛΙΓΩ ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ
11Α ΞΕΚΟΥΜΠΩΝΩ
12Α ΑΠΌ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣ
12Β ΜΟΡΙΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Η λύση
του προηγούμενου

ΙΣΙΟΛΕΞΟ
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Από το άλµπουµ της Γιαγιάς
Φωτογραφικο ταξιδι στο χρονο μεσα από το πλουσιο
φωτογραφικο αρχειο του συλλογου μας

Αρχείο: Ευδοξία Κοκκινίδου

2.
3

1
2

4
Φώτο 1: Αρχές δεκαετίας του 1960. Παρέα ανδρών
κατοίκων της Νέας Τραπεζούντας σε πανηγυρικό κλίμα
στην αυλή του καφενείου του Αναστασίου Λυκίδη
(Χαλτότε).
Φώτο 2: Φωτογραφία του 1972: Όρθιοι από αριστερά:
Κοκκινίδου Μαριάνθη – Αμοιρίδης Χρήστος – Σκάρλα
Σταυρούλα – Κοκκινίδου Σοφία – Κοκκινίδου Ευδοξία.
Καθήμενοι από αριστερά: Κοκκινίδου Βασιλική – Σκάρλα
Χριστίνα – Αμοιρίδου Αναστασία – Κοκκινίδου Χαρίκλεια.
Φώτο 3:Νεολαίοι του χωριού στη στέρνα (λουπά)
Φώτο 4: Γάμος Αβραμίδου Δέσποινας του Αγαθαγγέλου.
Φώτο 5: Δεκαετία 1960. Διαμαρτυρία των κατοίκων της
Νέας Τραπεζούντας για τις χαμηλές τιμές που δόθηκαν
στα καπνά τους, μπροστά στη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ. που
βρισκόταν όπου είναι σήμερα το γήπεδο της Νέας Χράνης.
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