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Θα σου μιλήσω για το πατέρα μου τον 

Φώτη Τερζίδη και για τις ιστορίες που μας 

διηγούταν όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Ο 

πατέρας μου έμενε με την οικογένειά του σε 

ένα όμορφο και εύφορο χωριό της 

Τραπεζούντας, την Ολάσσα.Οι περισσότεροι 

Ολασσίτες ήταν κτηνοτρόφοι ή γεωργοί. Η 

οικογένεια του είχε ένα κτήμα με φουντουκιές 

που ήταν το κύριο έσοδο της οικογένειας. Η 

οικογένεια έτρεφε και μερικά κατοικίδια, 

μερικές κατσίκες και κοτόπουλα. Η μητέρα του 

φρόντιζε το σπίτι, τα παιδιά και βοηθούσε όσο 

μπορούσε. Στο χωριό υπήρχε πανικός, ο 

κόσμος έτρεχε να σώθεί. Όλοιοι πατριώτες 

ξεκίνησαν ποδαρόδρομο μαζί από το χωριό για 

τη Τραπεζούντα, ενωμένοι, βοηθώντας ο ένας 

τον άλλον, τραγουδώντας στο δρόμο τα 

ξακουστά παραδοσιακά τραγούδια της 

Ολάσσας ,<< Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία 

πάρθεν>>, για να παίρνουν κουράγιο από τον 

κεμεντζέ, αλλά χωρίς να μπορούν να 

συγρατήσουν τα δάκρυά τους. Άφηναν στην 

ουσία την πατρίδα τους, τη γη τους κι έφευγαν 

για το άγνωστο σε μια Ελλάδα, που τους ήταν 

κι αυτή άγνωστη. Μόνο η θρησκεία και η 

γλώσσα, κι αυτή όχι καθαρή  αλλά ποντιακή 

τους ένωναν. Από τα μπερεκέτια, στη φτώχεια 

και στη ζητιανιά.Έπρεπε να φθάσουν σε 

λιμάνι, στο κοντινότερο, την Τραπεζούντα.Εκεί 

άλλος χαμός, χιλιάδες άνθρωποι 

προσπαθούσαν να βρουν καράβι ή έστω μια 

βάρκα, για το ταξίδι προς το άγνωστο, τη 

σωτηρία.Όταν έφτασαν στη Τραπεζούντα η 

οικογένειά του προσπαθούσε να βρεί καράβι 

για να τους πάει στην Ελλάδα. Δυστυχώς η 

οικογένεια Τερζίδη διαλύθηκε, χάθηκε ο 

πατέρας μου στο χάος του κόσμου και 

χωρίστηκε απο τους γονείς και τη μικρή του 

αδερφή, η οποία πνίγηκε στη θάλασσα 

προσπαθώντας να μπει σε ένα καράβι όπως 

του είπε ένας συγχωριανός του που ήταν στο 

καράβι μαζί της και έτσι έμεινε μόνο με το 

17χρονο αδερφό του τον Γιώργο.Τα δύο 

αδέρφια, αφού μάταια έψαξαν να τους βρουν, 

αναγκάστηκαν, να ανέβουν σε ένα από τα 

τελευταία καράβια, για να μη ξεμείνουν στην 

αφιλόξενη πια γι΄αυτούς πατρίδα. Όμως 

προτού επιβηβαστούν, ήπιαν για τελευταία 

φορά λίγο από το δροσερό, ονομαστό 

μεταλλικό νερό της Τραπεζούντας.Ο μπαμπάς 

μου και ο θείος μου μπήκαν σε ένα καράβι 

χωρίς τρόφιμα, δεύτερο ρούχο, χωρίς λεφτά 

αφού τα πράγματά τους είχανε χαθεί μαζί με 

τους γονείς τους. Ποτέ δεν έμαθαν αν ήταν 

αυτοί ανάμεσα στα πτώματα που έπλεεαν στο 

λιμάνι από κάποιο βόλι Τούρκων ή την 

απεγνωσμένη προσπάθειά τους να 

σκαρφαλώσουν σε ένα πλοίο. Μήπως 

γλίτωσαν και μπήκαν σε κάποιο καράβι ; Δεν 

έμαθαν ποτέ. Δεν τους ξαναείδαν ποτέ. 

Τελευταίες σκηνές που θυμόταν ήταν τραγικές, 

μάνες έδιναν τα μωρά τους στα καράβια να 

σωθούν, καποιοι πνίγονταν ενώ άλλοι είχαν 

χάσει τις οικογένειές τους. Στην επιφάνεια της 

θάλασσας επέπλεαν πολλά φτωχικά, αλλά 

πολύτιμα αντικείμενα. Ρούχα, μπαούλια, 
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τραγιάσκες, άλμπουμ φωτογραφιών και πολλά 

άλλα ακόμα.Ταξείδευαν πολλά μερόνυχτα με 

φουρτούνες , σκαμπανεβάσματα, πείνα και 

δίψα, τα έβγαζαν πέρα με λίγο ψωμί και τυρί. 

Ο δρόμος της προσφυγιάς ήταν ένας γολγοθάς 

για όσους κατάφεραν να επιζήσουν τελικά. Ο 

κατ΄ ευφημισμόν Εύξεινος Πόντος ήταν μιας 

συνεχής πάλη με θεόρατα κύματα.Ο 

καπετάνιος έπλεε όσο πιο κοντά στις ακτές 

μπορούσε, για να μειώνει τον κίνδυνο από τη 

μανία των ανέμων και των κυμάτων. Ορντού, 

Σαμσούντα, Κερασούντα, Σινώπη.Πολλοί, 

βέβαια δεν έφθασαν ποτέ στη νέα τους 

πατρίδα. Πέθαναν στο δρόμο από το κρύο και 

τις κακουχίες. Τα δύο αδέρφια αποβιβάστικαν 

στην Κωσταντινούπολη, κι από εκεί διέσχισαν 

με ένα καΐκι το Βόσπορο , τα Δαρδαλένια και 

αποβιβάστηκαν στη Αλεξανδρούπολη. Από 

εκεί ποδαρόδρομος όλη τη Θράκη και την 

Ανατολική Μακεδονία και κατέληξαν στη 

Δράμα, σε ένα χωριό τα Κύργια ακολουθώντας 

μια ομάδα συγχωριατών τους. Οδύσσεια 

εβδομάδων. Κουρασμένοι, νηστικοί, μάνες με 

μωρά στην αγκλιά τους που δεν είχαν γάλα 

στα στήθη τους να θηλάσουν, άντρες 

φορτωμένοι με λίγα υπάρχοντα, γέροι που 

σέρνονταν πάνω σε κάποιο γαϊδούρι ή 

μουλάρι.  Ίσως από τις θαλασσινές 

ταλαιπωρίες αυτού του θαλασσινού εφιάλτη, 

να του έμεινε του μπαμπά μου ο φόβος για τη 

θάλασσα. Ούτε τα πόδια του δεν ήθελε να 

δροσίσει στη παραλία. Ποτέ δεν κολύμπησε, 

αφού ποτέ δεν έμαθε να κολυμπάει. 'Ελεγε : 

<< Καλύτερα να πέσω από αεροπλάνο παρά 

από καράβι.>>Δεν ήταν ευπρόσδεκτοι στο 

καινούριο τόπο. Το κράτος ήταν τότε φτωχό, 

ανίκανο να σηκώσει το βάρος τόσων 

προσφύγων. Ούτε ο κόσμος τους ήθελε.Εκεί 

έκαναν πολλές  δουλειές του ποδαριού για να 

επιβιώσουν. Από πλανόδιοι φωτογράφοι μέχρι 

χαμαλήδες για ένα πιάτο φαΐ. Αλλά όταν 

γύριζαν το βράδυ στο δωματιάκι τους με 

πρησμένα πόδια, άναβαν το μαγκαλάκι, 

έβραζαν φασολάδα ή λίγο τραχανά και άραζαν 

στο μιντέρι. Τότε ο θείος μου έλεγε γελώντας : 

<< Μπορεί να κουραζόμαστε όλη μέρα, αλλά 

το βράδυ περνάμε καλα.>> 

Η οικογένεια Τερζίδη πριν φύγουν απο 

το χωριό, γειτόνευσε στην Ολάσσα με μια 

οικογένεια Τούρκων, ήσυχα και αρμονικά. Με 

τις καταστροφές σίγουρα κάποιοι άλλοι 

Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στο σπίτι τους. 

Πέρασαν δεκατίες. Μια μέρα ξαφνικά, χτυπάει 

το κουδούνι του σπιτιού μας στη Καβάλα όπου 

ζούσαμε τότε. Ήταν ένας Τόυρκος γερασμένος 

κι αυτός. Με τα λίγα Τούρκικα που θυμόταν ο 

μπαμπάς μου συνεννοήθηκαν. Τι είχε συμβει; 

Αυτός ο Τούρκος ήταν ο γείτονας στην 

Ολάσσα. Παιδί τότε κι αυτός, είχε κλέψει από 

τον Έλληνα γείτονα μια κότα. Γέρασε και 

ακόμη το είχε βάρος στη καρδιά του. Γι'αυτό 

είχε κάνει όλο αυτό το ταξίδι για να 

ξεπληρώσει το χρέος του, κι έδωσε στο 

έκλπηκτο μπάρμπα-Φώτη ένα εικοσάδραχμω. 

Μια παιδική ανάμνηση του μπαμπά μου, 

θολή σαν όνειρο, ήταν η εικόνα του Ρωσικού 

στρατού που πολεμούσε τους Τούρκους, να 

κατεβαίνει απ'τα βουνά με ορμή στο χωριό 

τους καβάλα στα άλογα. Κρατούσαν ξιλόγχες 

και στις μύτες τους είχαν καρφωμένα καρβέλια  

με ψωμιά. Για τους πεινασμένου χωριάτες ή 

σαν επίδειξη πλούτου του κατακτητή. 

Συχνά μας μιλούσε για τη πατρίδα του 

και πόσο την αγαπούσε δεν ήθελε να 

ξεχαστούν τα έθιμα, οι χοροί, και η γλώσσα 

της.  Μία φράση που την έλεγε πάντα σε εμένα 

και τις αδερφές μου ακόμα και στα τελευταία 

του χρόνια ζωής μου έρχεται στο μυαλό μέχρι 

σήμερα μετά από τόσα χρόνια : << Κορίτσια 

μου τις ρίζες σας να θυμάστε γιατί αν χαθούν, 

μαζί τους θα χαθεί και η αλήθεια>> . 

Διήγηση:  Ζωή Τερζίδου 
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ΟικογένειαΧριστοφορίδη στο Ελληνικό Κιλκίς στη 

διάρκεια της κατοχής 

Ο μπαμπάς μου, είχε πει ότι ο παππούς 

του ο Κωνσταντίνογλου ζούσε στην Σεβάστεια, 

στα βάθη της Τουρκίας πρωτεύουσα της 

επαρχίας Σίβας. Βρισκόταν σε υψόμετρο 1.278 

μέτρα και η οικονομία της βασιζόταν στη 

γεωργία. Ο παππούς αυτός ήταν στο 

επάγγελμα καδής (δικαστής) φορούσε βράκα 

και ψηλό καπέλο, καθόταν σταυροπόδι όταν 

δίκαζε και έδινε δίκιο και στις δύο μεριές. Ήταν 

πολύ καλός διπλωμάτης, έτσι έβγαζε πολλά 

χρήματα και είχε στάβλους με άλογα. Ήταν 

από τους Πόντιους που είχε εστερνιστεί την 

γλώσσα των Τούρκων, αλλά ήταν Έλληνας 

Χριστιανός.  

Όταν άρχισαν οι διώξεις των Ποντίων 

από τους Τούρκους, ο Σάββας 

Κωνσταντίνογλου που ήταν παιδί του καδή 

έφυγαν με γαϊδουράκια προς τον Εύξεινο 

Πόντο και από εκεί με καΐκι στην Ελλάδα, στο 

λιμάνι της Καβάλας όπου έχτισε εκεί το σπίτι 

του, ψηλά στην περιοχή της χώρας, 

κουβαλώντας με τα γαϊδουράκια και τα χέρια 

του πέτρες και άμμο. Με την πρώτη του 

γυναίκα είχε κάνει τρία παιδιά, τον Νικόλαο 

που πέθανε σαν ιππέας στα  

χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, τον 

άγαμο φυματικό Χαράλαμπο και την Άννα που 

πέθανε πολύ μικρή. Μετά τον θάνατο της 

πρώτης γυναίκας του παντρεύτηκε την Μαρία 

από το Γαράσαρ και έκανε δύο παιδιά, τον 

Πέτρο και τον μπαμπά μου τον Γιώργο. 

Διήγηση:  Μαρία Κωνσταντινίδου 
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Θα σας διηγηθώ την ιστορία της γιαγιάς 

Σοφίας Ξανθοπούλου (μετανάστης) από την 

Τραπεζούντα. 

Είναι η γιαγιά γειτόνισσας . 

Ζούσε σε ένα πλούσιο μέρος κοντά στην 

Τραπεζούντα όπου είχαν μια άνετη ζωή. Είχανε 

χωράφια και συναλλαγές με εμπόρους λόγο 

λιμανιού και ζούσανε από αυτά. Μέχρι τα 28 

της χρόνια η ζωή της ήταν μία χαρά, είχε κάνει 

και 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. 

Ώσπου το 1918 που άρχισε ο ξεριζωμός 

και η γενοκτονία των Ποντίων στην 

Τραπεζούντα και αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει την πατρίδα της και να έρθει 

στην Ελλάδα. 

Με πόνο στα μάτια θυμάται η εγγονή της 

να της αφηγείται το ταξίδι από την 

Τραπεζούντα για  τον Πειραιά που κράτησε 

μέρες πολλές και είχε μεγάλη ταλαιπωρία. 

Πολλοί άνθρωποι πέθαναν πάνω στο καράβι 

και τα πτώματά τους πετάχτηκαν στην 

θάλασσα. Η γιαγιά Σοφία θυμάται ότι για να 

επιβιώσουν τα παιδιά της, τους έδινε να φάνε 

κολοκυθόσπορους. Όταν έφτασαν στον 

Πειραιά τους φιλοξένησαν σε ένα σπίτι 

προσωρινά. Μετά επειδή  είχε κάποιους 

συγγενής στο Νευροκόπι και πήγε εκεί. 

Στα Λευκόγεια. Δούλεψε στα χωράφια 

για να ζήσει τα παιδιά της σχεδόν 12 χρόνια. 

Τα επόμενα χρόνια δώσανε τη  ευκαιρία 

στους μετανάστες να έχουν τη δική τους γη. Η 

γιαγιά Σοφία κατάφερε με κλήρωση (όπως 

συνηθιζόταν τότε) να πάρει ένα κομμάτι γης 

στη Λυδία Καβάλας, που τότε ονομαζόταν 

Υδρόμυλοι Καβάλας, όπου και έζησε τα 

υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. 

Πάντα με νοσταλγία θυμόταν τα ωραία  

χρόνια που έζησε στην Τραπεζούντα και την 

“Έπαυλη”, έτσι έλεγε το σπίτι με τις 10 

κάμαρες. Πολλές φορές ανέφερε ότι τα 

“Χαμψία” ( ψάρια) ήταν τόσο πολλά που με 

αυτά κοπρίζανε τα χωράφια τους. 

 Η γιαγιά Σοφία λοιπόν από μια γυναίκα 

με όλα της τα καλά, πήρε την ζωή στα χέρια 

και δούλεψε σκληρά για να μεγαλώσει τα 

παιδιά της με αξιοπρέπεια. Σε όλα αυτή την 

ταλαιπωρία με τον ξεριζωμό τους, έχασε και 

τον άντρα της και έμεινε χήρα. Ήταν γυναίκα 

με τσαγανό (όπως λέει η εγγονή της) και δεν 

ξαναπαντρεύτηκε. Κουβαλούσε στις πλάτες 

της ολόκληρο φορτίο ξύλα μόνη της από το 

βουνό για να ανάψει την ξυλόσομπα. Αυτό το 

έκανε μέχρι τα βαθιά της γεράματα χωρίς να 

κουράζεται και να βαρυγκωμά ποτέ. 

Με υπερηφάνεια η εγγονή της, η κ. Κική, 

θυμάται, ότι παρόλο που η γιαγιά της ήταν μια 

μικροκαμωμένη γυναίκα η σωματική και η 

ψυχική της δύναμη έκανε για 10 άντρες μαζί. 

Από την γιαγιά της την Σοφία έμαθε να 

μαγειρεύει όλα τα ποντιακά φαγητά “λάχανο 

τσόρβασι” (λάχανο με φασόλια) και “τσορβά” 

(ψημένο καλαμπόκι) “τα νέα” (σπασμένο 

σιτάρι). 

Διήγηση: Μαρία Ξανθοπούλου 

 

 
Η Σοφία Ξανθοπούλου 

 

 

Οργανοπαίκτες στην Τριανταφυλλιά Σερρών πριν 

από γάμο, τέλη δεκαετίας του 50΄. 
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Πρέβεζα 

Απρίλιος 1925. Η νύχτα έχει αγκαλιάσει 

την πόλη από ώρα και η προκυμαία στο λιμάνι 

στέκει  βουβή και κρύα, χωρίς το ψιθύρισμα 

του αέρα  και τη ζεστασιά του φεγγαριού. Μια 

περπατησιά μόνο, αργή και σταθερή, μπορεί κι 

απόκοσμη, καμώνεται πως δεν τη φοβίζει η 

σκοτεινιά. Πεισματικά δυνατή, καθοδηγείται 

από μια σκέψη ξένη σε αυτόν τον τόπο. Όπως 

ξένη ήταν και αυτή του ποιητή που, τρία 

χρόνια αργότερα, κουβαλώντας μέσα της 

αβάσταχτους θριάμβους και καταστροφές, 

νικημένη από τις πίκρες, οδεύει προς το τέλος. 

«Περπατώντας αργά στην προκυμαία, 

«Υπάρχω;», λες, κ’ ύστερα  «δεν υπάρχεις».  Η 

μυρωδιά της θάλασσας όμως που είναι η  ίδια 

παντού, ζεσταίνει στοργικά την ψυχή της. Η 

θάλασσα, που τώρα κρύβεται μέσα στο 

σκοτάδι, μα που η αρμυρή, ζωντανή ανάσα της 

είναι πάντα εκεί, ακόμη κι όταν δεν φαίνεται. 

Για όλους τους ανθρώπους που έμαθαν να 

ζούνε πλάι της, είναι η γειτονιά, είναι η μάνα, 

είναι το σπίτι τους.  

Η περπατησιά αυτή ήρθε από μια άλλη 

θάλασσα, που είναι και μαύρη και γαλάζια και 

γκρι και κόκκινη και πράσινη και χρυσαφιά και 

γλυκόπικρη όπως όλες οι θάλασσες. Κι ο 

δρόμος που την έφερε θαλασσινός είναι κι 

αυτός. Μόνο που γι’ άλλους ήταν δρόμος 

φυγής, γι’ άλλους ξενιτειάς, γι’ άλλους 

φυλακής ή λευτεριάς, γι’ άλλους  προσμονής ή  

λησμονιάς, γι’ άλλους μιας νέας ζωής και για 

όλους  της… απώλειας. 

Πριν λίγες μέρες δρασκέλιζε ανήσυχα τα 

καλντερίμια της Πόλης κάπου κοντά στο 

Άκσαραυ και τις νύχτες γύριζε στην προκυμαία 

του λιμανιού. Εκεί τη συνόδευαν οι ήχοι της 

πόλης και τα βήματά της φωτίζονταν από τους 

μπρούτζινους φανοστάτες.  Χτες εκεί, σήμερα 

εδώ, αύριο αλλού!! Ταξίδι είναι η ζωή για 

όλους, στον τόπο και στο χρόνο μα 

περισσότερο στο μυαλό, στη μνήμη και στη 

φαντασία. Καινούργια όνειρα και νέοι 

προορισμοί, κοντινοί και μακρινοί. Αν δεν 

ταξιδέψεις… χάθηκες!! 

Ξαφνικά ένα βήμα στο κενό και…πλάφ, 

παντού νερό και… «μώ την πίστη σ’ και το 

νόμο σ’». Ψυχρολουσία και αγώνας για 

επιβίωση… «αφορεσμένο σκοτία». Δύο 

απλωτές απόσταση απ’ τη στεριά μα …που 

είναι η στεριά; Με δυσκολία γραπώθηκε και με 

μεγαλύτερη δυσκολία σύρθηκε πάνω στην 

προκυμαία. Πρόφτασε κάποιος κρατώντας ένα 

φανάρι. Στο έδαφος καθιστή μια  σιλουέτα, 

τυλιγμένη στο υγρό μαύρο παλτό της που αντί 

για πέτο είχε ένα καφετί γουνάκι. Ένας 

ηλικιωμένος, γεροδεμένος άντρας στέκεται 

σκυφτός. Σηκώνει το απορημένο αλλά 

περήφανο βλέμμα του κοιτώντας στο φώς ή 

μάλλον στο κενό. Το πρόσωπό του καλύπτει 

μια άσπρη, πυκνή, περιποιημένη γενειάδα και 

το κεφάλι του ένα γκριζωπό μαντήλι που 

στάζει νερό από τη φούντα που κρέμεται 

περήφανη στον αριστερό του ώμο.  

«Είσαι καλά, άνθρωπέ μου;» του 

φωνάζει αυτός που κρατάει το φανό. «Καλά…. 

καλά» μουρμουράει αυτός ξετυλίγοντας το 

μαντήλι απ’ το μέτωπό του. Ύστερα κάνει μια 

κίνηση να τον βοηθήσει να σηκωθεί μα εκείνος 

τον απωθεί με το χέρι  στυλώνοντας περήφανα 

το κορμί του. «Τι γυρεύεις τέτοιαν ώρα μέσα 

στα σκοτάδια;» συνεχίζει διερευνητικά αυτός 

με το φανάρι. Αντί για απάντηση όμως 

εισπράττει ένα βλέμμα και μια σιωπή. Όσο 

εκείνος τον φωτίζει, ο άνθρωπος με τα γένια 

βγάζει το παλτό του και προσπαθεί να το 

στραγγίσει. «Πού μένεις;» συνεχίζει αυτός με 

το φανάρι, μα ο λόγος μένει στον αέρα. «Από 

πού είσαι, πατριώτη;» προσπαθεί για τρίτη 

φορά. Εκείνος τον κοιτάζει σταθερά στα μάτια 

διακόπτοντας για λίγο το στύψιμο και ύστερα 

χαμηλώνοντας το βλέμμα συνεχίζει να βγάζει 

το σακάκι του. «Πώς σε λένε, άνθρωπέ μου;» 

ξαναρωτάει αγανακτισμένος τώρα πια ο 

άνθρωπος με το φανάρι. «Λάζαρο..» ψέλλισε 

επιτέλους ο ηλικιωμένος δίνοντας ένα τέλος 

στην αγωνία της αναμονής.  

Είναι δυο μέρες που βρίσκονται στην 

Πρέβεζα, αυτός, η γυναίκα του Σοφία και η 

εγγονή τους η Κάλη. Ήρθαν με το καράβι από 

την Πόλη μέχρι τον Πειραιά και από εκεί στην 

Πρέβεζα. Προορισμός τους είναι τα Γιάννενα. 

Εκεί βρίσκεται η υπόλοιπη οικογένεια. Πάνε 

τρία χρόνια από τότε που ένα τούρκικο 

καράβι,  το «Ομούτ παπορού», φορτωμένο 
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ανθρώπους τους έφερε στην Πόλη.  Εκεί όλη η 

οικογένεια και άλλοι φίλοι και συγγενείς 

ανέβηκαν σε ένα άλλο καράβι, ελληνικό, με 

προορισμό την Ελλάδα. Ο Λάζαρος όμως με τη 

Σοφία και τη μικρή Κάλη δεν τους 

ακολούθησαν, έμειναν εκεί. Χρόνια τώρα 

έκανε δουλειές με την Πόλη. Είχε πελάτες που 

του χρωστούσαν και ήθελε να εισπράξει. 

Πεισματάρης όπως πάντα δεν άκουσε τους 

άλλους που του ‘λεγαν ότι μέσα σ’ αυτόν το 

χαλασμό χάθηκαν και οι απαιτήσεις.  Στο πίσω 

μέρος του μυαλού του όμως είχε και μια άλλη 

προσδοκία. Πίστευε ή  ήλπιζε ότι τα πράγματα 

μπορεί να ηρεμήσουν και να επιστρέψει στον 

τόπο του, στη Φάτσα, που την αμμουδιά της 

νότιζε αδιάκοπα το άγγιγμα της Μαύρης 

Θάλασσας.  

Είχε χτίσει ολομόναχος τη ζωή του εκεί. 

Από μικρός ορφάνεψε και από τους δυο 

γονείς. Νωρίς έμαθε να παλεύει και να νικά. 

Εκεί ήταν το σπίτι του, το μαγαζί του, η γη του 

και τα ζωντανά του. Εκεί είχε φίλους και 

γειτόνους. Εκεί είχε τ’ όνομά του, την αίγλη 

του, το κύρος του. Εκεί τον λέγανε… Λαζάραγα. 

Προτεστάντης καθώς ήταν στο θρήσκευμα, 

εξαιρούνταν από τη συνθήκη της Λωζάνης που 

επικύρωνε την έξοδο που ήδη είχε 

συντελεστεί. Ελλάδα και    Τουρκία αντάλλαξαν 

λογιστικά τους πληθυσμούς και τις περιουσίες 

χωρίζοντας τους ανθρώπους στο ορθόδοξο ή 

στο μουσουλμανικό «μιλέτ». Μπορούσε 

λοιπόν να παραμείνει στην Τουρκία ή να φύγει 

πουλώντας τη περιουσία του. Κάποιες λίγες 

οικογένειες άλλωστε, έμειναν πράγματι εκεί 

έστω και προσωρινά. Ο καιρός περνούσε  

χωρίς αποτέλεσμα. Η Σοφία δεν άντεχε άλλο 

μακριά τους. «Θέλω να λέπω τα μωρά’ μ», του 

έλεγε συνεχώς.    Έτσι βρέθηκαν στην Πρέβεζα. 

Αύριο θα τους μεταφέρει στα Γιάννενα ένα 

φορτηγό. Έξι ώρες ταξίδι και 17 δραχμές το 

εισιτήριο για τον καθένα. Έχουν δυο χρόνια ν’ 

ανταμώσουν τα παιδιά τους.   

   Παίρνει το δρόμο για το ξενοδοχείο. Τα 

βήματά  του αργά, αφήνουν νερά πάνω στο 

καλντερίμι. Έχει περάσει πολλά ο Λαζάραγας 

και είναι σκληρός σαν πέτρα. Μα τα χρόνια 

περάσαν και στη δύση της ζωής του έμελε να 

γνωρίσει και την προσφυγιά. Στρίβει προς την 

αγορά. Εμπορικά, φούρνοι, ταβερνεία και 

καφενέδες ολόγυρα, όλα κλειστά τέτοια ώρα. 

Περνάει το ρολόι και κατευθύνεται βόρεια. 

«Ξενοδοχείον Αβέρωφ». Ανοίγει τη βαριά 

πόρτα της εισόδου, ανεβαίνει αργά τις ξύλινες 

σκάλες που οδηγούν στο διάδρομο του πάνω 

ορόφου και γλιστρά  στο δωμάτιο. Η Σοφία και 

η Κάλη κοιμούνται αντάμα στο κρεβάτι. 

Αλλάζει σιωπηλά τα υγρά του ρούχα στο φώς 

της νύχτας που μπαίνει απ’ το παράθυρο, 

σπρώχνει απαλά μια καρέκλα και στυλώνει το 

βλέμμα του στο δρόμο.   «Έϊ κιτί τέι», 

σκέφτεται, «πού έμνες και πού εβρέθαμε». 

Alaboyun 

Πάνε πολλά χρόνια από τότε που 

ξεκίνησε να έχει αναμνήσεις εκεί στο ορεινό 

Σεμέν, της επαρχίας Κερασούντας, όπου 

γεννήθηκε και γνώρισε τη ζωή.  Οι γονείς του, 

ο Νικόλας Κεσίσογλου και η Ευρώπη 

Αγάπογλου, είχαν  άλλα δυο παιδιά το 

Χαράλαμπο και το Γιάννη. Ο πατέρας του είχε 

ένα μεγάλο κόκκινο σημάδι στον αυχένα που 

ήταν τόσο χαρακτηριστικό που τον προίκισε μ’ 

ένα «παρωνύμ». Οι ρωμιοί τον φώναζαν 

Αλαποήν και οι τούρκοι  Alaboyun. Ala στα 

τούρκικα είναι το κόκκινο και boyun είναι ο 

αυχένας. Έτσι γρήγορα το Αλαποήν έγινε το 

πραγματικό του επίθετο. 

Ήταν η εποχή που το οθωμανικό κράτος 

δεν ζητούσε ακόμη από τους υπηκόους του να 

αποδώσουν ατομικά το φορολογικό ή 

στρατολογικό τους βάρος, αλλά ως κοινότητες.  

 

Οι Αλαμποήν 
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Όταν αργότερα υιοθέτησε την πρακτική 

της ατομικής καταλογογράφησης των δυτικών 

χωρών, οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας 

αντέδρασαν αποφεύγοντας την  απογραφή 

τους. Προϊόντος του χρόνου όμως έγινε και 

αυτό αναπόφευκτα ή και με δική τους 

βούληση. Λίγο πριν τη χαραυγή του 20ου 

αιώνα, όταν οι «Ρωμιοί» ανακάλυψαν ότι είναι 

και «Έλληνες», στην πορεία διαμόρφωσης της 

«εθνικής» τους ταυτότητας, μετέφρασαν τα 

«οθωμανικά» τους επίθετα προς το 

ελληνικότερο. Το έργο αυτό ολοκλήρωσαν οι 

επιτροπές υποδοχής των προσφύγων.  Λίγο οι 

δάσκαλοι, λίγο η αρχαιοπρεπής μόρφωση που 

εξαπλωνόταν ραγδαία σε κάθε πόλη και χωριό, 

επέδρασαν και στην υιοθέτηση 

αρχαιοελληνικής προέλευσης μικρών 

ονομάτων. Όλο και περισσότεροι επέλεγαν 

ονόματα με αρχαιοελληνικό ιστορικό βάρος ή 

συσχετισμό (Ξενοφών, Αριστοτέλης, 

Θεμιστοκλής, Μιλτιάδης, Αριστείδης, 

Ιφιγένεια, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Θάλεια, Κλειτώ 

κ.λ.π), παράλληλα με τα πιο συνηθισμένα από 

την αγία γραφή (Αβραάμ, Λάζαρος, Ιορδάνης, 

Παύλος, Ιωάννης, Δαβίδ, Μαρία, Άννα, Μάρθα 

κ.λ.π) και τη ρωμαϊκή (Γεώργιος, 

Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Δημήτριος, Ελένη 

κ.λ.π)  ή την ποντιακή παράδοση (Σημέλα, 

Παρέσα, Ησαία κ.λ.π).  Μέχρι τότε αρκετοί 

διάλεγαν ονόματα από την εβραϊκή παράδοση 

της Παλαιάς Διαθήκης που εύκολα μπορούσε 

να συσχετιστεί με αντίστοιχα της ισλαμικής 

κοινωνίας όπως το Αβραάμ (Ιμπραήμ), το 

Ιωσήφ (Γιουσούφ) ή το Σολομών (Σουλεϊμάν) 

και ένα «όγλου» στο πατρωνυμικό τους που 

για κάποιους ήταν και μητρωνυμικό. Ο σκοπός 

βέβαια ήταν να μη ξεχωρίζουν τουλάχιστον 

υπερβολικά ως αλλόθρησκοι-άπιστοι που 

ήταν. Γι’ αυτό ο Κεσίσογλου ήταν ο γιός ενός 

Kesis δηλαδή ενός μοναχού-καλόγερου και η 

Αγάπογλου η κόρη ενός που τη μάνα του 

έλεγαν Αγάπη. Οι «ελληνοποιήσεις» των 

ονομάτων μετέτρεψαν το πρώτο όνομα σε 

Κεσίδη και το δεύτερο σε Αγαπίδη. Τότε 

άλλαξε και ο Αλαποήν.  Όμως μόνο ο Λάζαρος 

και οι απόγονοί του έφεραν πάντα και τον 

τίτλο «Αλαποήν». Τα άλλα δυο αδέλφια του 

έφεραν διαφορετικούς τίτλους. Ο Χαράλαμπος 

ήταν και «Τανοκοίλτς», ενώ ο Γιάννης ήταν και  

«Κοσκίντς».  

Γύρω στα 1880 ο ξάδερφος της μητέρας 

του Ευρώπης, Γεώργιος Αγαπίδης που έφερε 

τον τίτλο «Καλαντάρτς» και ήταν χαλκουργός-

γανωματής, έφευγε για τη Βουλγαρία. Οι 

γανωματίδες, που τέτοιους είχε πολλούς το 

Σεμέν και η ευρύτερη περιοχή της ποντιακής 

ενδοχώρας,  μετακινούνταν διαρκώς στο 

πλαίσιο της δουλειάς τους, στις γύρω περιοχές 

αλλά και μακρύτερα. Έτσι κι αλλιώς το  

οθωμανικό κράτος ήταν μια τεράστια χώρα και 

μια τεράστια κοινή  αγορά.Ο Καλαντάρτς 

λοιπόν, ζήτησε από την ξαδέρφη του να πάρει 

μαζί του το Λάζαρο, ο οποίος τότε ήταν 

περίπου 18 χρονών, για βοηθό. Αυτή ήταν μια 

συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζονταν σε 

όλα τα επαγγέλματα και τις τέχνες, 

προκειμένου κάποιος να εκπαιδευτεί και 

παράλληλα ο μάστορας ή το αφεντικό, να 

επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του. 

Κάπου στη Βουλγαρία, βρέθηκαν σ’ ένα 

πανηγύρι. Ένας πεχλιβάνης, ένας παλαιστής 

δηλαδή, προσκαλούσε, φωνάζοντας δυνατά, 

όποιον τολμάει να αναμετρηθεί μαζί του με 

έπαθλο δυο αγελάδες. Ήταν συνηθισμένοι και 

πολύ δημοφιλείς αυτοί οι λαϊκοί υπαίθριοι 

παλαιστικοί αγώνες στην οθωμανική 

επικράτεια και συγκέντρωναν κόσμο και 

στοιχήματα. Ο Λάζαρος αποφάσισε να 

αναμετρηθεί μαζί του. Οι δυο αγελάδες ήταν 

καλό έπαθλο. Έβγαλε το πουκάμισό του, τα 

παπούτσια του, σήκωσε τα μπατζάκια του και 

ρίχτηκε στη μάχη. Σε λίγο ο πεχλιβάνης ήταν 

χάμω, ηττημένος κι αγριεμένος. Πήρε λοιπόν ο 

Λάζαρος το έπαθλο να φύγει αλλά κάποιος 

τους μήνυσε πως ο πεχλιβάνης ετοιμάζεται να 

τους στήσει ενέδρα, να τους σκοτώσει. Πήγαν 

στον καϊμακάμη της περιοχής να ζητήσουν 

προστασία. Αυτός τους συμβούλεψε να 

φύγουν γρήγορα και προσφέρθηκε μάλιστα να 

τους βρει καΐκι γι’ αυτό το σκοπό. Την ίδια 

μέρα, άνθρωποι και «έπαθλα», ξεκίνησαν το 

ταξίδι της επιστροφής.  

Με τον «Καλαντάρ» δεν έμεινε πολύ 

γιατί ήταν σκληρός άνθρωπος. Στο μεταξύ 

πέθαναν οι γονείς του κι αυτός μαζί με τ’ 
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αδέλφια του, κατέβηκαν στη Φάτσα να 

ψάξουν για δουλειά. Στην αρχή ήταν 

«χουζμετιάρηδες», έκαναν δηλαδή διάφορες 

αγγαρείες επί πληρωμή. Μετά ο Λάζαρος πήγε 

κοντά σ’ ένα ράφτη να μάθει τη δουλειά. 

Έραβε «πασλούκια» και «ζίπκας», δηλαδή 

υφάσματα που έδεναν στο κεφάλι και στενά 

παντελόνια που φορούσε κυρίως η νεολαία 

της εποχής. Ο αδελφός του ο Γιάννης πήγε 

κοντά σ’ έναν τσαγκάρη κι ο Χαράλαμπος 

έκανε μεροκάματα.  

Τα καλοκαίρια ο Λάζαρος πήγαινε 

εργάτης στ’ αλώνι ενός αγά. Αυτός είχε πολλά 

χωράφια και τα στάρια τ’ αλώνιζαν με 

«δοκάνια» που τα έσερναν άλογα ή βόδια. 

Επειδή λοιπόν κανείς στη Φάτσα δεν 

κατασκεύαζε «δοκάνια» αλλά τα έφερναν από 

την Πόλη, μετά από 2-3 καλοκαίρια δουλειάς 

στ’ αλώνια, πάει μια άνοιξη στην Πόλη με το 

βαπόρι. Βρίσκει και φέρνει στη Φάτσα 

«δοκάνια» κι άλλα γεωργικά εργαλεία, που τα 

πουλά και γίνονται ανάρπαστα. Στην αρχή δεν 

είχε μαγαζί, αλλά αργότερα και όσο 

μεγάλωναν οι δουλειές, άνοιξε ένα μικρό. 

Μόλις φτιάχτηκε λίγο αποφάσισε να 

παντρευτεί, να νοικοκυρευτεί. Βρίσκει λοιπόν, 

τι άλλο καλύτερο για την εποχή, «παπούτσι» 

απ’ τον τόπο του. Η Σοφία Αμανατίδου απ’ το 

Σεμέν που έφερε τον τίτλο Κερατού, γίνεται 

γυναίκα του και μητέρα μιας σειράς 4 αγοριών 

και 3 κοριτσιών. Γιάννης,  Ζαχαρίας,  

Αριστείδης, Ισαάκ, Άννα,  Αφροδίτη και  

Καλλιόπη. Ονόματα διαλεγμένα απ’ το ένδοξο 

αρχαίο παρελθόν και από τις ιστορίες της 

Βίβλου.  

Έχει πλέον  1000 πρόβατα που παράγουν 

μαλλί, δέρματα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

που τα στέλνει στην Κων/πολη, τσομπάνηδες 

και υποτακτικούς που δουλεύουν γι’ αυτόν κι 

ένα υφασματοπωλείο στο κέντρο της πόλης. 

Προκειμένου να στεγάσει την πολυπληθή 

οικογένειά του, κτίζει ένα σπίτι σε μια  νέα 

γειτονιά, στα ανατολικά της πόλης, στο δρόμο 

για την Ορντού. Εκεί γύρω έχουν μαζευτεί 

συμπατριώτες προτεστάντες απ’ το Σεμέν και 

άλλα χωριά της περιοχής. Είναι μια 

πολυπολιτισμική γειτονιά από ρωμιούς, 

αρμένους και μουσουλμάνους. Έτσι ήταν οι 

πόλεις τότε, πριν τις μολύνει η φυλετική 

«καθαρότητα» του εθνικισμού που σαν 

πανώλη έπεσε πάνω στην οθωμανική 

αυτοκρατορία οδηγημένη από τα οικονομικά 

συμφέροντα που πάντα καθορίζουν την τύχη 

της ανθρωπότητας. Όχι, δεν ήταν ιδανικές 

εκείνες οι κοινότητες ούτε κάν δίκαιες, απλώς 

μπορούσαν να συμβιώνουν, ενίοτε αρμονικά, 

όσο δεν τους επηρέαζε σημαντικά κάποιος 

εθνικοπατριωτικός άνεμος εγχώριας ή 

εξωτερικής προέλευσης. 

Στην οδό Resadiye 

Το σπίτι είναι απέναντι απ’ την αρμένικη 

εκκλησία. Δεξιά κι αριστερά του δρόμου και 

πριν την εκκλησία αρμένικα σπίτια το ένα 

δίπλα στ’ άλλο. Του Haygaz και της Pirap 

Kurkcu, του Ohannes Acikgoz, δίπλα του Serkis 

Markaryan  κι απ’ την άλλη του Capulaci 

Karekin (usta) και της  Durik (hanim) και άλλων. 

Η θάλασσα στα 20 μέτρα, μια σειρά σπιτιών 

πάνω στην άμμο, ο δρόμος, το σπίτι του 

Ξυγαλά μπροστά και πίσω ακριβώς το δικό 

του, ανάμεσα σε δυο σοκάκια. Πάνω στην 

άμμο και δίπλα στην αρμένικη εκκλησία, κτίζει 

ο αδελφός του ο Γιάννης ο «Κοσκίντς»,  

απέναντι στο σοκάκι είναι ο Μωυσίδης,  απ’ το 

άλλο σοκάκι η «Καϊβετσάβα», πιο πίσω ο 

Περικλής αλλά και το τουρκάκι ο Νιαζί, ο 

φόβος και ο τρόμος των παιδιών  της 

γειτονιάς. Άνθρωποι πάνε κι έρχονται στην 

γειτονιά και στη ζωή. Αφίξεις και αναχωρήσεις, 

αναχωρήσεις και αφίξεις.  

Πρώτος ο Ισαάκ, εκεί γύρω στα 18, 

αφήνει την γειτονιά και την ζωή. Καιρό 

γκρίνιαζε ότι τον πονούσε το πόδι στον 

αστράγαλο. «Το κότσι μ’, το κότσι μ’» 

και….χαίρετε!! 

Ο Γιάννης παντρεύεται την Μαρία 

Σιδηροπούλου απ’ το Σεμέν που φέρνει επίσης 

τον τίτλο «Τελιμτζή». Δεν ήθελε η καημενούλα 

να παντρευτεί. Ήταν μόλις 16 χρονών και δεν 

είχε φύγει ποτέ απ’ το χωριό.  Την είχε δει ο 

Γιάννης κάποια φορά και του άρεσε. Πήρε τον 

Λάζαρο μαζί και πήγαν να την ζητήσουν. 

Φτωχή η οικογένεια και η τύχη φάνταζε 

εξαιρετική. Παντρεύτηκαν και η προίκα της 
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ήταν ένα σεντούκι και μια Αγία Γραφή. Κι 

επειδή δεν είχε πάει σχολείο, καθώς για τα 

κορίτσια του χωριού της εποχής εκείνης δεν 

ήταν προτεραιότητα, προσέλαβαν δασκάλα 

για το σπίτι την Παρθένα την Ευαγγελίστρια, 

να μάθει να γράφει και να διαβάζει 

τουλάχιστον την Αγία Γραφή.  

Και κάνουν 4 παιδιά τον Ισαάκ (για τον 

εκλιπόντα αδελφό), τη Δέσποινα, την Ευρώπη 

και την Ιουλία.  

Ο Αριστείδης παντρεύεται και κάνει την 

Ζωή και την Καλλιόπη. 

Ο Ζαχαρίας παντρεύεται την Αθηνά 

Παπαδοπούλου από την Ίσκιλι. Τα προξενιά 

έκανε ο κήρυκας της Ευαγγελικής Εκκλησίας 

Φάτσης Θόδωρος Θωμαίδης. Η Αθηνά, 

αντίθετα με την Μαρία, ήταν απόφοιτη του 

Αμερικανικού Κολεγίου της Μερζιφούντας.  

Και κάνουν τη Λουκία.  

Παντρεύεται η Άννα το Δημήτρη 

Καζαντζόγλου ή Τένεκετζη (απ’ το επάγγελμά 

του) και φεύγει από το σπίτι. 

Παντρεύεται η Αφροδίτη και κάνει την 

Καλλιόπη, την Κάλη δηλαδή που τους 

συντροφεύει στο ταξίδι της εξόδου από την 

«πατρίδα».  

Πεθαίνει ύστερα ο Αριστείδης και φεύγει 

από το σπίτι η γυναίκα του αφήνοντας τα 

παιδιά στα πεθερικά της. 

Πεθαίνει ο Ζαχαρίας από φυματίωση και 

λίγο πριν τον ξεριζωμό γεννιέται ένας νέος 

μικρούλης  Ζαχαρίας από τον Γιάννη και την 

Μαρία. Ακόμη και ο γείτονας ο Μωυσίδης 

βαφτίζει ένα παιδί του Ζαχαρία στη μνήμη 

αυτού που έφυγε. Άνθρωποι πάνε κι έρχονται 

στο σπίτι του Λάζαρου.  

Τώρα πια 15 με 20 άτομα μοιράζονται 

την  πατριαρχική του στέγη κατά περιόδους 

και  ανάλογα με τις ανάγκες τους.  

Το σπίτι είναι πέτρινο, με ισόγειο και δυο 

ορόφους. Η κεντρική είσοδος έβλεπε  στο 

σοκάκι. Ήταν μια βαριά ξύλινη πόρτα από 

καστανιά που άνοιγε μ’ ένα τεράστιο κλειδί, 

«το ανοιγάρ». 

Μόλις έμπαινες σε καλωσόριζαν στα 

αριστερά ενός διαδρόμου παρατεταγμένα 

πιθάρια γεμάτα τουρσιά από πιπεριές, 

λάχανα, ντομάτες κλπ.  Αμέσως μετά, πάντα 

στα αριστερά, υπήρχε το πλυσταριό. Εδώ 

πλένανε τα πάντα, από ρούχα και χαλιά, μέχρι 

τα μικρά παιδιά. Εκεί πάνω, στην πέτρινη 

γούρνα του, ανέβαζε η Ζωή την μικρούλα 

Ευρώπη και την έλουζε. 

 

Ο Ζαχαρίας Ποικιλίδης 

Το νερό απ’ την κοντινή βρύση, 

κουβαλούσε η Κλωνάρα, μια γυναίκα που 

βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Η 

Κλωνάρα ήταν πάντα παρούσα στην γενική 

καθαριότητα του σπιτιού ενώ η θεία Ποινή, η 

Μαστορογιάννενα, σε διάφορες δουλειές 

όπως το άδειασμα των μαλλιών από τα 

στρώματα όταν έπρεπε  να τα πλύνουν.   

Δίπλα στο πλυσταριό βρίσκονταν η 

«χρεία» ή αλλιώς το «αναγκαίο», η τουαλέτα 

δηλαδή, η  οποία μοιραζόταν τον ίδιο χώρο με 

το στάβλο για τα άλογα. Βέβαια η «χρεία» είχε 

κάποια ανεξαρτησία γιατί στεκόταν πάνω σε 

ένα υπερυψωμένο βάθρο. Κι επειδή τράπεζες 

και χρηματοκιβώτια δεν υπήρχαν, εκεί στο 

στάβλο συνήθιζε να θάβει τις λίρες του ο 

Λάζαρος. 
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Απέναντι ακριβώς από την κεντρική 

είσοδο, στο τέλος του διαδρόμου βρισκόταν η 

ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στο επάνω  

πάτωμα. 

Το πρώτο που συναντούσες από τη μία 

πλευρά όταν ανέβαινες, ήταν η πόρτα του 

δωματίου που λεγόταν  «Μουσαφίρ Οντάς». 

Αυτό το μεγάλο δωμάτιο που προοριζόταν για 

φιλοξενία,  διέθετε ντουλάπες όπου 

«αποσκευάριζαν» (αποθήκευαν) τα 

παπλώματα, τα στρώματα και γενικά τα λευκά 

είδη του σπιτιού. Στον ίδιο χώρο έπαιζαν τα 

παιδιά το χειμώνα για να μην ενοχλούν τους 

μεγάλους. Κάποτε  η Δέσποινα ανέβασε την 

Ευρώπη  που κρατούσε την Ιουλία που ήταν 

βρέφος σ’ ένα από  τα φαρδιά παράθυρα του 

δωματίου αυτού που έβλεπε προς το δρόμο 

της «Καϊβετσάβας». Ξαφνικά, με μια κίνηση 

της Ιουλίας χάνουν την ισορροπία τους και 

πέφτουν πάνω στις πέτρες που σκέπαζαν τον 

υπόνομο στο καλντερίμι.  Τα άτιμα τα μικρά 

όμως δεν έπαθαν ούτε γρατσουνιά. 

Άλλο δωμάτιο, δίπλα στο προηγούμενο 

και βορινό για ψύξη, ήταν το κελάρι. Εδώ 

αποθήκευαν τα τρόφιμά τους. Βαρέλια, 

τενεκέδες  και τσουβάλια συνέθεταν το 

σκηνικό. 

Βαρέλια γεμάτα «καβουρμάδες» από 

αρνίσιο κρέας, «τυρία»-τουλουμοτύρια που 

έφτιαχνε μόνος του ο Λάζαρος και τσουβάλια 

με ρύζι που έφερνε απ’ τη Θέρμη και άλλα με 

αλεύρι. Τενεκέδες με μέλι. «Φυλωτά», 

στοιβαγμένα και σκεπασμένα πάνω σε σανίδες  

κρεμασμένες  από το ταβάνι. Μακαρόνια 

κοφτά  χειροποίητα, «μακαρίνα» τα έλεγαν, 

λάχανα , πράσα  και πολλά άλλα.  «Γη Χαναάν»   

Το τρίτο δωμάτιο ήταν το «μαερείο». Η 

κουζινοσαλονοτραπεζαρία δηλαδή, απέναντι 

από τ’ άλλα δωμάτια. Ήταν ανατολικό δωμάτιο 

με μεγάλα παράθυρα που ο ήλιος έλουζε 

ολημερίς. Τα παράθυρα άνοιγαν με μηχανισμό 

που τα ανέβαζε προς τα επάνω, ενώ 

εσωτερικά είχαν μουσαμαδένια ρολά 

«στόρια», διακοσμημένα με διάφορες 

παραστάσεις. Διέθετε τζάκι, «ταρέζ»-ξύλινο 

έπιπλο αποθήκευσης γυαλικών και οικιακών 

σκευών, ντουλάπα και «σοφρά»-στρογγυλό 

χαμηλό τραπέζι φαγητού. Στο τζάκι 

μαγείρευαν, ενώ δεξιά και αριστερά του 

υπήρχαν τεράστια «μιντέρια»-λεπτά στρώματα 

παραγεμισμένα με μαλλί που 

χρησιμοποιούνταν για να κάθονται και να 

ξαπλώνουν. 

Σε μικρότερα «μιντέρια» κάθονταν  για 

να φάνε γύρω απ’ το «σοφρά», πρώτα τα 

παιδιά και ύστερα οι μεγάλοι.  Έπαιρνε εκεί 

στα πόδια του ο Λάζαρος την μικρή Ευρώπη 

και της τραγουδούσε  « πότε , πότε , πότε θα 

δείσα στην τρανέσα, σην μακρέσα» γιατί ήταν 

πολύ αδύνατη και νόμιζαν ότι θα πέθαινε. 

Το «ταρέζ» διέθετε γυαλικά  «φερμένα 

από την Πόλη», μια άσπρη πιατέλα 

«ευρωπαϊκή» κι ένα τασάκι πορσελάνινο που 

έχωνες το τσιγάρο μέσα, το οποίο είχε φέρει ο 

Ζαχαρίας, αλλά και στραγγιστήρι  για 

μακαρόνια που το έλεγαν «υλιστή» (ενώ στην 

Ορδού «σιρκέτς»).  

 Νεροχύτης δεν υπήρχε γιατί τα πιάτα τα 

έπλεναν στο «πλυσταριό». Το «μαερείο» ήταν 

πεντακάθαρο όπως και όλο το σπίτι. Τα ξύλινα 

πατώματα ήταν «κατζία» επίσης, δηλαδή 

άστραφταν από την καθαριότητα ενώ παντού 

ήταν στρωμένα με χαλιά.  

Μόλις ανέβαινες στο πάτωμα του 2ου 

ορόφου συναντούσες ένα σαλόνι. Δίπλα 

βρισκόταν το δωμάτιο του Λάζαρου και της 

Σοφίας. Ήταν ευρύχωρο και διέθετε μια  

«καριόλα» που δέσποζε, έναν πίνακα 

ζωγραφικής που απεικόνιζε το Μωυσή 

κρεμασμένο στον τοίχο, έναν καθρέπτη 

«μπόγιανινασούν» δηλαδή ολόσωμο, και 

ντουλάπες όπου φύλαγαν εκτός από τα ρούχα 

και τα κεράσματα όπως μήλα φιρίκια, τα οποία 

διατηρούνται περισσότερο από τα άλλα, 

«τσάνιτζε» δηλαδή σταφίδες, λουκούμια κλπ.  

Κρεβάτι διέθετε μόνο αυτό το δωμάτιο 

ενώ ο καθρέφτης ήταν  «Βιενέζικος»,  

αγορασμένος στην Πόλη. Ο Λάζαρος είχε και 

ασφάλεια ζωής για όλη την οικογένεια σε 

Αυστριακό ασφαλιστικό οίκο. Τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια τα φέρανε στην 

Ελλάδα και τα φύλαγαν μέσα σε μια δερμάτινη 

τσάντα η οποία από άγνοια της ιστορικής τους 

αξίας  πετάχτηκε. 
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Στο ίδιο δωμάτιο κοιμόταν και η μάνα 

της Σοφίας την οποία λέγανε Κερατού». 

Πήγαινε στο μεγάλο ολόσωμο καθρέφτη κι 

έλεγε στον εαυτό της «Εσύ πα ντο εφτάς, ξάϊ κι 

γουσουνέβς». Η Λουκία με την Δέσποινα 

πήγαιναν από πίσω και της έκαναν γκριμάτσες. 

Η  «Κερατού» μεγάλωσε τα παιδιά της 

άλλης κόρης της που πέθανε, τους  Γιάγκο, 

Γιώρ και Λάμπο Ελευθεριάδη. Όταν έφυγαν τα 

εγγόνια της ο Γιώργος το 1913 στην Αμερική 

και οι Λάμπος και Γιάγκος το 1917 στη Ρωσία, 

έμεινε μόνη στο Σεμέν και κάποιοι συγγενείς 

ειδοποίησαν και ήρθε ο Λάζαρος και την πήρε. 

Καθημερινά φώναζε και νοσταλγούσε τα 

εγγόνια της και ιδιαίτερα τον Γιώργο. Πέθανε 

εκεί στο σπίτι.  

Το δωμάτιο του Λάζαρου δεν είχε  τζάκι, 

είχε όμως, όπως και όλα τα υπνοδωμάτια,   

«πατέ» δηλαδή τσουκάλι για την ανάγκη. 

Άλλο δωμάτιο του 2ου ορόφου, ήταν 

αυτό του Γιάννη και της γυναίκας του Μαρίας. 

Εκεί κοιμόταν το ζευγάρι με τα 5 παιδιά τους 

(4 παιδιά και αργότερα ο Ζαχαρίας, το μωρό). 

Δεν διέθετε κανένα κρεβάτι ήταν όμως το μόνο 

που διέθετε τζάκι. Όλοι κοιμόντουσαν σε 

«μιντέρια» στο πάτωμα. Τα ρουχαλάκια του 

Ισάκ και της Δέσπως τα έφερνε ο Λάζαρος από 

την Πόλη.  

Τα τρίτο δωμάτιο ήταν αυτό που 

κοιμόντουσαν η Ζωή με την Κάλι. Πριν πεθάνει 

ο πατέρας τους ο Αριστείδης ήταν το 

οικογενειακό τους δωμάτιο.  

Percebe yayla 

Ήταν ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος της 

εποχής του ο Λάζαρος. Γι’ αυτό οι Τούρκοι τον 

αποκαλούσαν τιμητικά Λαζάρ-αγά. Τα κοπάδια 

του ταξίδευαν στα ορεινά παρχάρια και τα 

εμπορεύματά του στη θάλασσα. Είναι όμως 

μια άγρια εποχή αυτή και η ληστεία είναι πολύ 

διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή. Τα 

κοπάδια ή τα καραβάνια ανθρώπων και 

εμπορευμάτων γίνονταν συχνά στόχος των 

ληστών. Μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσεις 

την προστασία τους ήταν να την εξαγοράσεις 

με χρήματα ή ενίοτε και με το κύρος. Έτσι 

κάποτε που ο Αλέξης Καζαντζόγλου, εγγονός 

του Λάζαρου, διάβαινε κάποιο ορεινό 

πέρασμα με το καραβάνι του έπεσε πάνω σε 

ληστές. Είμαι «Αλαποήν τορουνού» τους είπε 

τότε, δηλαδή εγγονός του Αλαποήν και τον 

άφησαν να περάσει. Όταν έρχονταν στη Φάτσα 

οι ληστές πάνω στ’ άλογα κι αρματωμένοι να 

εισπράξουν την «αμοιβή» τους, κτυπούσαν την 

πόρτα της εισόδου, έβγαινε η Μαρία στο 

παράθυρο του δρόμου και μ’ ένα σχοινί 

κατέβαζε το πουγκί με τα χρήματα.   

Το χρήμα αλλά και η σωματική δύναμη 

και ανδρεία εκτιμούνταν εξίσου. Τον 

ακολουθούσε λοιπόν μια ιστορία απ’ την Πόλη 

που πήγαινε να εμπορευτεί. Βρέθηκε λέει στο 

σταθμό κι έβαλε στοίχημα ότι μπορεί να 

σπρώξει ένα τραίνο με την πλάτη του πράγμα 

που κατάφερε. Δεν ξέρουμε με ποιο 

αντάλλαγμα ή έπαθλο, αλλά σ’ αυτές τις 

ιστορίες μετράει μόνο ο άθλος. 

Βέβαια οι κάτοικοι της Φάτσας ή κοινώς 

Φάτσαληδες συνοδεύονται από μια όχι και 

τόσο αβάσιμη φήμη ακόμη και σήμερα. Ότι 

δηλαδή γίνονται από υπερβολικοί έως…. 

ψεύτες, με μοναδικό σκοπό να παινευτούν ή 

να περηφανευτούν οι ίδιοι ή ο τόπος τους για 

κάτι πραγματικό ή φανταστικό. Κι επειδή 

ταυτόχρονα είναι τόσο κραυγαλέο αυτό που 

καταντάει γκροτέσκο, το κάνει να είναι 

συμπαθητικό. Πέρασε εξάλλου και στην 

ιστορία ο Φάτσαλης που έτρωγε φασολάδα κι 

έβγαινε μετά με μια οδοντογλυφίδα στο στόμα 

να δείξει ότι έφαγε κρέας ή το γιαούρτι που 

έφτιαχναν στο «γεϊλέ» από βουβαλίσιο γάλα 

το οποίο ήταν τόσο παχύ, άρα εξαιρετικής 

ποιότητας κατά την άποψή τους, που 

μπορούσες να το κόψεις με το μαχαίρι ή 

ακόμη χειρότερα να…. περπατήσεις  πάνω του.     

Και όπως το γιαούρτι του έτσι και τo 

«γεϊλέ» μετατρέπονταν σ’ έναν τόπο μυθικό, 

σχεδόν παραδεισένιο. Το Φατσαλίδικο «γεϊλέ» 

λεγόταν Percebe yayla – Περσεμπέ γιαϊλά ή 

γιαϊλαζί ή γιεϊλέ που σημαίνει «τόπος 

παραθερισμού της Πέμπτης» η κυριολεκτική 

του  μετάφραση. Η λέξη  Percebe  παραπέμπει 

σε ημέρα αγοράς δηλαδή η αγορά της Πέμπτης 

ενώ η λέξη  yayla χρησιμοποιούνταν και σαν 

ρήμα «θα γεϊλεύομε, γεϊλεύαμε»  Ο τόπος 
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παραθερισμού στις  εξοχές  του Πόντου, στην 

πραγματικότητα ήταν κάτι περισσότερο, ήταν 

η πιο γλυκιά τους ανάμνηση από την πατρίδα 

που άφησαν πίσω  και  ζωντάνευε καθημερινά 

στα λόγια τους με το «έκιτι τέι γεϊλέ». 

Ο Ιωακέιμ Σαλτσής στο βιβλίο του 

«Χρονικά Κοτυώρων» για τα χωρία της 

περιφέρειας του καζά της Ορντούς αναφέρει 

τα εξής « ….ΣΤ’. Ναχιές (δήμος) Έπασας : Ελεκίν 

σπίτια 70 , Πουγάραλαν σπίτια 70 , 

Ντομούζκιολη 70 , Χανούτ 100 , Καρατζαλή 100 

, Μέσσα – Αλάν 100 , Κονάκγιαννη 120 , Έπασα 

(Επάστη, κωμόπολη μικτή, με ξέχωρη ελληνική 

ενορία) σπίτια ελλην.200, Τζιμπούλ 80, 

Λιφτιάρ 80, Αγιαντών (το χωριό της Σάνο Χάλο) 

σπίτια 250. Σύνολο: χωριά 11, σπίτια 

ελλην.1040, όλα γύρω στις διακλαδώσεις του 

ποταμού Πολεμώνιου (Πουλαμάν Ιρμαγή).   

Σε τούτον τον Δήμο, το Περσεμπέ – 

γιαλεσή με 1000 σπίτια, σε ύψος 1800 μέτρων, 

αποτελούσε εξοχή, θέρετρο της Έπασας, του 

Αγιαντών και της Φάτσας και ήταν ακατοίκητο 

από τον Οκτώβρη έως το Μάη»   

Στις 25 Μαΐου πρώτος ο Λάζαρος άνοιγε 

το χορό. Κατόπιν ακολουθούσαν οι υπόλοιποι 

και όλοι μαζί επέστρεφαν πια πίσω κατά τις 

10-15 Σεπτεμβρίου. Το ταξίδι-πορεία προς το 

«γειλέ» ήταν από μόνο του μια ιεροτελεστία. 

Ένα καραβάνι ανθρώπων και ζώων ξεκινούσε 

για μια πορεία δύο ημερών. Δώδεκα άλογα με 

τους κυρατζήδες φορτωμένα με όλα τα 

απαραίτητα για το «παρχάρεμα».   Πάνω στα 

δύο πλευρά των αλόγων κρεμούσαν καλάθια 

από πελεκημένο ξύλο, στον πάτο τους 

τοποθετούσαν πρόβια δέρματα  και  εκεί μέσα 

βόλευαν τα μωρά αλλά και τη γιαγιά την 

Κερατού. Τα πρόβια δέρματα τα 

χρησιμοποιούσαν και αλλού σαν αδιάβροχο 

προστατευτικό στα στρώματα των κρεβατιών. 

Όλα τα άλογα ήταν φορτωμένα με τα 

απαραίτητα. Κάποτε στο δρόμο για το «γεϊλέ» 

ένα άλογο με την Μαρία και τα μωρά στα 

καλάθια έπεσε σε χαντάκι. Το άλογο 

προσπάθησε ανεπιτυχώς, λόγω φορτίου, να το 

πηδήσει μα δεν τα κατάφερε και για να το 

απεγκλωβίσουν  αναγκάστηκαν να σκάψουν 

ένα μονοπάτι. Ο Ισαάκ ο εγγονός του Λάζαρου 

από τον γιό του τον Γιάννη σήκωσε  το άλογο 

να στυλωθεί στα πόδια του και η Δέσποινα  

στις διηγήσεις της για το συγκεκριμένο 

περιστατικό, περιέγραφε τις προσπάθειες του 

αδελφού της Ισαάκ σαν να επρόκειτο για 

κάποιον γίγαντα ή ήρωα της μυθολογίας.  

Κάποτε φθάνανε στην τοποθεσία που 

οριζόταν σαν Περσεμπέ-γειλέ, ένα βουνό 

γυμνό από δέντρα αλλά στρωμένο  με αυτό το 

καταπράσινο χαλί των Ποντιακών παρχαριών. 

Μόνο ένα δέντρο υπήρχε απέναντι μακριά 

στην «Καργά – τεπέ» (κορυφή όπου 

μαζεύονται κάργες). 

Οι Έλληνες είχαν σπίτια εκεί, μόνιμες 

κατοικίες που κατοικούνταν μόνο την θερινή 

περίοδο άλλα ξύλινα κι άλλα πέτρινα. Το σπίτι 

των Ποικιλιδέων ήταν πέτρινο,  διώροφο. Στο 

ισόγειο ήταν ο στάβλος για τα άλογα και στο 

ανώγειο ο χώρος για την οικογένεια. 

Περιστοιχίζονταν από ψηλό πέτρινο τοίχο. 

Ψηλά προς την κορυφή του βουνού υπήρχε 

μια ορθόδοξη εκκλησία με  μια βρύση στην 

αυλή της. Κοντά στον οικισμό βρισκόταν το 

«κονάκι» ενός Τούρκου αγά. Εκεί κάποτε 

πάντρεψε ένα παιδί του και η γαμήλια τελετή 

μάζεψε χριστιανούς και μουσουλμάνους  που 

συγκεντρώθηκαν να την παρακολουθήσουν. 

Προς τα χαμηλότερα υψώματα, όπου 

βρίσκονταν πέτρινες βρύσες κι απ’ όπου ο 

κόσμος κουβαλούσε νερό, υπήρχε το κονάκι 

ενός άλλου Τούρκου αγά.  

Ο παραθερισμός βέβαια δεν αφορούσε 

μόνον τους ανθρώπους αλλά και τα ζωντανά. 

Κοπάδια από πρόβατα, βουβάλια και άλογα 

μοιράζονταν με τα αφεντικά τους τις ομορφιές 

του τόπου. Όταν κάποτε τα πρόβατα πάθανε 

μια αρρώστια που τη λέγαν «τεπελέκ» (στην 

τουρκική tepelemek = σκοτώνω), για να την 

αντιμετωπίσουν βάζανε αλάτι στην γλώσσα 

τους και μια άλλη φορά που έπεσε «δύσα» 

(ομίχλη), τα βουβάλια που έβοσκαν ελεύθερα 

δεν γύρισαν. Όλοι μαζί, μεγάλοι και παιδιά, με 

δαδιά στο χέρια, περιτρέχανε  τις πλαγιές για 

να τα βρούνε. 

Στους χορούς και τα πανηγύρια που 

γίνονταν στο «γεϊλέ» αυτοί, σαν Ευαγγελικοί 

που ήταν, δεν χόρευαν ούτε τραγουδούσαν. 
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Μόνο η  Μαρία ήξερε να χορεύει «τίκ» και 

«ομάλ»  απ’ τον καιρό που ζούσε  στο Σεμέν. 

Κι όταν λέμε βέβαια Σεμέν, εννοούμαι 

ένα χωριό, έναν τόπο κοιτίδα για τους 

προτεστάντες της περιοχής. Εκεί κάποτε 

φούντωσε μια σπίθα αυτού του δόγματος 

ανάμεσα σε μια χούφτα κατοίκους του χωριού. 

Την είχαν ανάγκη φαίνεται, τους ζέστανε και 

αυτοί την μετέδωσαν. Όταν κατέβηκαν στις 

πόλεις της θάλασσας, την πήραν μαζί τους, τη 

διατήρησαν, τις έδωσαν «ευκτήριους οίκους» 

και «σχολειά». Κι όταν κοιτούσαν τις πόλεις 

τους ν’ απομακρύνονται, ακουμπισμένοι στις 

κουπαστές, πάλι μαζί τους την είχαν. 

ΘΥΕΛΑ 

Απ’ το 1914 και μετά τους βαλκανικούς 

πολέμους που διαμόρφωσαν τα εθνικά κράτη 

και ακρωτηρίασαν την οθωμανική 

αυτοκρατορία, ο Τουρκικός εθνικισμός που 

ήδη από το 1908 διαμορφώθηκε σε ιδεολογία 

και κίνημα, άρχισε να εφαρμόζει μεθόδους 

εθνοκάθαρσης σε βάρος των χριστιανικών 

πληθυσμών. Το 1915 όμως έπεσε σαν μάστιγα 

πάνω στους Αρμένιους που κατοικούσαν εντός 

της αυτοκρατορίας και φυσικά στα παράλια 

του Πόντου. Έντρομοι οι Ρωμιοί 

παρακολουθούσαν την τύχη των γειτόνων τους 

και αναλογίζονταν τη δική τους μοίρα. Ακόμη 

δεν γνώριζαν ότι μια απίστευτης αγριότητας 

γενοκτονία συνέβαινε δίπλα τους.   

Οι Ρώσοι μπήκαν στο παιχνίδι των όπλων 

με την μεριά της Αντάντ κηρύσσοντας τον 

πόλεμο στην Τουρκία. Επιστράτευση! Καλούν 

τους χριστιανικούς πληθυσμούς και τους 

στέλνουν στα μετόπισθεν σε στρατιωτικά 

έργα.  Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες….θάνατος. 

Αμελέ ταμπουρού ή τάγματα θανάτου λέγανε 

τους στρατιωτικούς αυτούς σχηματισμούς από 

χριστιανούς τους οποίους οδηγούσαν στον 

θάνατο με τη φυσική εξόντωση και την 

απάνθρωπη δουλειά. Άρχισαν οι εξαγορές. 

Μπορούσε κάποιος να εξαγοράσει την θητεία 

του πληρώνοντας «αντισήκωμα» ή «πετέλ» 

όπως το λέγανε. Όσοι μπορούσαν το έκαναν. 

Οι Ρώσοι, θριαμβευτές, μπαίνουν στην 

Τραπεζούντα και προχωρώντας δυτικά 

φτάνουν στον Χαρσιώτη ποταμό. Τουρκικές 

ομάδες ατάκτων που συμμετείχαν στον 

πόλεμο,  υποχωρώντας εξαθλιωμένοι γίνονται 

ο τρόμος της υπαίθρου.  Τέλος οι εξαγορές της 

θητείας. Οι στέγες και τα κελάρια έχουν 

γεμίσει με ανυπότακτους επίστρατους οι 

οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

αποφύγουν την στράτευση γνωρίζοντας καλά 

από την εμπειρία των προηγούμενων. Όσοι 

μπορούν φεύγουν στις παρευξείνιες χώρες και 

κυρίως στη Ρωσία.  

Στα 1917 αρχίζουν τα μέτρα 

«απομάκρυνσης των χριστιανικών πληθυσμών 

από τα παράλια για στρατιωτικούς λόγους» ή 

αλλιώς οι «εξορίες». Πόλεις και χωριά 

αδειάζουν κυριολεκτικά από τους κατοίκους 

τους. Στα δυτικά η πίεση φέρνει αντίδραση κι 

έτσι αναπτύσσεται αντάρτικο με τη βοήθεια 

και καθοδήγηση των Ρώσων. Το καλοκαίρι 

όμως του ’17 τα πράγματα αλλάζουν. Η Ρωσία 

είναι καζάνι που βράζει και η κατάρρευση του 

τσαρικού καθεστώτος φέρνει και τη 

στρατιωτική κατάρρευση.  

Τον Αύγουστο του ’17 ρώσικα πολεμικά 

βομβαρδίζουν την Ορντού. Στόχος οι 

στρατώνες και τα δημόσια κτήρια και όχι μόνο. 

Μια οβίδα πέφτει συστημένη στο κέντρο της 

Ευαγγελικής Εκκλησίας που έστεκε αγέρωχη 

στην παραλία. Λένε πως ένας φανατικός 

ορθόδοξος Ορντουλούς που έκανε τον οδηγό, 

τους υπέδειξε το «στόχο».  Ο ρωμαίικος 

πληθυσμός όμως τους αντιμετωπίζει αρχικά 

σαν ελευθερωτές και τρέχει στην παραλία να 

τους υποδεχτεί. Κι αυτοί μόλις αποβιβάζονται 

με τις λέμβους επιδίδονται σε μια άνευ 

προηγουμένου λεηλασία των καταστημάτων 

και των ανθρώπων. Κλέβουν, καταστρέφουν, 

βιάζουν, μεθούν και στο τέλος σκοτώνουν και 

τη χήρα Μοσκώφ που πήγε να διαμαρτυρηθεί 

στην άκρη της προκυμαίας. Τους σταματά 

μόνο η διαταγή από το αρχηγείο μετά από 

ενέργειες του μητροπολίτη Πολύκαρπου.  Το 

αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει ο φόβος των 

αντιποίνων από τους Τούρκους με την 

αποχώρηση των Ρώσων. Έτσι πολλοί 

αναγκάζονται να επιβιβασθούν με όποιο 

τρόπο μπορούσαν στα ρώσικα πλοία και να 

φύγουν για την Τραπεζούντα.    
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Το 1921 ο ελληνικός στρατός 

αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Σωτηρία ή 

καταστροφή; Τα οθωμανικά δικαστήρια 

ανεξαρτησίας στην Αμάσεια δουλεύουν 

πυρετωδώς καταδικάζοντας τους επιφανείς 

ρωμιούς σε θάνατο για εσχάτη προδοσία. Οι 

φυλακές γεμίζουν και στην πλατεία  κάθε μέρα 

κρεμούν κόσμο. Πιάνουνε το Γιάννη και μαζί 

με άλλους τους πάνε στη φυλακή της Φάτσας.  

Όταν μπήκε φυλακή στη Φάτσα ο Ζαχαρίας 

ήταν 6 μηνών. Κάθε μέρα τον πήγαιναν 

φαγητό. Η Ζωή που ήταν 13-14 χρονών 

κοριτσάκι είχε αναλάβει αυτήν την αποστολή.  

Έπαιρνε και το μικρό Ζαχαρία μαζί της, τον 

έβαζε μέσα από το παράθυρο και όλοι οι 

κρατούμενοι έπαιζαν  μαζί του. Όταν το έμαθε 

η Μαρία  τη μάλωσε που το έκανε αυτό γιατί 

υπήρχε κίνδυνος να κολλήσει το μωρό καμιά 

αρρώστια, έλεγε.  

Στην κρεμάλα στείλανε οκτώ, τον Λάζαρο 

Τερζόπουλο, τον Ισαάκ Τοκατλίδη, τον 

Χατζηλεόντιο Καλεμκερίδη ο οποίος είχε 

αρραβωνιαστεί την εγγονή του «Κοσκίν» την 

Ανθούλα (ύστερα παντρεύτηκε  κάποιον 

άλλον), το Σταύρο Ξυγαλά που το σπίτι του 

ήταν ακριβώς  μπροστά και μεσοτοιχία με το 

δικό τους, το Φίλιππο Θ. Βασιλειάδη, τον  Ηλία 

Σ. Τερζόγλου, τον Χατζή Χαράλαμπο 

Γιαλμανίδη και τον Γιάννη Ποικιλίδη. Ο μόνος 

που γλίτωσε ήταν ο Γιάννης (Παραπομπή 110).  

Ο Λάζαρος πλήρωσε 100 παγκανότες για 

να μην σκοτώσουν το Γιάννη. Έστειλε έναν 

Χότζα πληρωμένο να δεί την κατάσταση και να 

κάνει ότι μπορεί.  Τον έκαναν όμως  μαύρο στο 

ξύλο. 

Διήγηση: Γιάννης Ποικιλίδης 

  



  «Πούλι μ΄, η πείνα σκύλ΄ υιός έν» 

Ανέκδοτες Ιστορίες Ποντίων 

Το χωριό Χαβά διοικητικά άνηκε στην 

περιφέρεια Τραπεζούντας. Κατοικούσαν σε 

αυτό το στο διάστημα 1906-1922 50 ελληνικές 

οικογένειες και γύρω στις 6-7 τουρκικές. Οι 

Έλληνες κάτοικοι ήταν γηγενείς και 

κατοικούσαν σε αυτή την τοποθεσία από τότε 

που ο Αυτοκράτορας Κομνηνός έκανε την 

Τραπεζούντα του Πόντου βυζαντινή 

πρωτεύουσα. Κατά την Τουρκική κατάκτηση 

και εξάπλωση δόθηκε στο χωριό αυτό η 

τουρκική ονομασία Χαβά. Τα σπίτια του 

οικισμού ήταν χτισμένα σε πλαγιά, 

περιτριγυρισμένα από λοφίσκους αλλά και 

μεγάλα βουνά. 

Σ΄ απόσταση 10χλμ βρισκόταν η 

κωμόπολης Τσεβιελίκ ενώ για να φτάσεις στην 

Τραπεζούντα κανείς ήθελε 6 ώρες με τα πόδια. 

Δίπλα από το χωριό περνούσε ο ποταμός 

Χαρσίτ ο οποίος χυνόταν στον Εύξεινο Πόντο. 

Μέσα σ΄ αυτό έρρεαν  αρκετές πηγές. 

Το κλίμα ήταν ξηρό. Τους κατοίκους του 

χωριού έβρισκαν αρκετά χιόνια εξαιτίας του 

υψομέτρου και της ψυχρότητας των ανέμων. 

Η εσωτερική μορφή του χωριού ήταν 

αρκετά συνήθης. Μαχαλάδες, δρόμοι με 

αυλάκια, χωματόδρομοι και πολλά αλώνια. Το 

μόνο παράξενο ήταν πως δεν είχαν ούτε μια 

πλατεία. Τα Τουρκικά κτίσματα εξέλειπαν. Δεν 

υπήρχαν ούτε τζαμιά, ούτε χάνια ούτε λουτρά. 

Τα σπίτια των κατοίκων του χωριού ήταν 

απλά, χτισμένα με πλίνθους και οι σκεπές τους 

ξύλινες φτιαγμένες από φύλλα κορμών των 

ελάτων. 

Η αξιοπαρατήρητη αυτή σκεπή 

ονομαζόταν από τους κατοίκους χάρτωμα. 

Στο κέντρο του χωριού ήταν κτισμένη η 

εκκλησία της Παναγίας. Μέσα σ΄ αυτό 

υπήρχαν επίσης τα παρεκκλήσια του Αγ. 

Παντελεήμονος και του Αγίου Ιωάννη καθώς 

και το αγίασμα Αγ. Ανδρέα. Το μοναστήρι της 

Παναγίας της Σουμέλας ήταν 15 με 20 χλμ έξω 

από το χωριό ενώ κάπως πιο μακριά 

συναντούσε κανείς το μοναστήρι του Πόντου. 

Σ΄ αυτό διέμεναν 300 καλόγεροι οι οποίοι 

δέχονταν τους πιστούς χριστιανούς ειδικότερα 

τα Χριστούγεννα τις μέρες εορτασμού του 

μοναστηριού. 

Το θρήσκευμα των Ελλήνων κατοίκων 

ήταν ο Χριστιανισμός. Οι ίδιοι ήταν πολύ 

πιστοί. Είναι αλήθεια άλλωστε αυτό που είπε ο 

Αμβρόσιος – οι Άγιοι προέρχονται όλοι από 

τον Πόντο (Άγιος Ευξένιος). 

Το χωριό ανήκε εκκλησιαστικά στην 

Μητρόπολη Τραπεζούντας ενώ η Περιφέρεια 

Χαλδίας ήταν αρχιεπισκοπή. 

Οι κάτοικοι του Χαβά  δεν είχαν επαφή 

με κρυπτοχριστιανούς ήξεραν όμως ότι σε 

απομονωμένα χωριά του Πόντου οι Τούρκοι 

είχαν  επιβάλλει στους Έλληνες τη θρησκεία 

του Ισλάμ και πως αυτοί δεν μπορούσαν να 

κάνουν διαφορετικά. Ήταν λίγοι αυτοί που μη 

μπορώντας να αντέξουν την επιβολή της 

τουρκικής θρησκείας έφυγαν ορεινά προς τη 

Ρωσία. 

Ο αφηγητής μας καθώς και οι 

συγχωριανοί  του δεν είχαν ποτέ πρόβλημα  με 

τους μωαμεθανούς συγχωριανούς τους στο 

θέμα της θρησκείας. Υπήρχαν μερικοί Τούρκοι 

έξω απ΄ το χωριό τους οι οποίοι τους 

ενοχλούσαν αρκετές φορές έντονα αλλά 

πάντοτε κατάφερναν να πρεσβεύουν το 

δικαίωμα της ελεύθερης πίστης προς το 

Χριστό. 

Γλωσσική διάλεκτο είχαν κυρίως την 

ποντιακή αλλά μιλούσαν και τουρκικά.. Τα 

επίθετά τους τελείωναν σε  -αδης ή –ίδης: 

Αθανασιάδης, Κουμουλίδης, Τρικαλίδης. 

Στο σχολείο του χωριού τους 

διδάσκονταν ποντιακά από δύο δασκάλους. 

 

Διήγηση : Γεώργιος Κουμουλίδης 

Χορτοκόπι Ελευθερουπόλεως Καβάλας   
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Η ιστορία της μετανάστευσης της 

οικογένειας μου ξεκίνησε το 1880 όταν ο προ 

προ παππούς μου ο Λευτέρης με την προ προ 

γιαγιά μου Θεοδοσία και τα 4 παιδιά τους 

έφυγαν βιαστικά από τη Σαμψούντα 

κηνυγημένοι  από τους Τούρκους. Ετοίμασαν 

λοιπόν όλα τους τα υπάρχοντα και έκαναν τις 

προεργασίες για να σαλπάρουν προς τη Ρωσία. 

Τότε εμφανίστηκαν οι Τούρκοι που τους 

έψαχναν  τα  παράτησαν όλα στο λιμάνι και 

κρύφτηκαν στο πλοίο ενώ αυτό 

απομακρυνόταν. Στο πλοίο είχαν προλάβει να 

πάρουν μόνο, ένα βαρύ παλτό, μια 

ραπτομηχανή και ότι είχαν επάνω τους. Κατά 

τη διάρκεια της διαδρομής στο πλοίο υπήρχε  

μεγάλη εκμετάλλευση μια και σύμφωνα με τις 

ιστορίες που έχει ακούσει η μαμά μου, 

πλήρωναν μια λίρα για ένα καράφι τσίπουρο. 

Φτάνοντας  στη Ρωσία άρχισαν να χτίζουν τις 

ζωές τους από την αρχή. Η έλευση του  Στάλιν 

στην εξουσία σήμανε νέους διωγμούς για την 

οικογένεια αλλά και για όλους τους Πόντιους. 

Μετά από πολύ ταλαιπωρία το 1922 

κατέληξαν στη Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. 

Εκεί άλλα οδυνηρά. Πείνα ,φτώχεια και 

ασθένειες. Μπήκαν σε καραντίνα, στην οποία 

ο τέταρτος γιός της οικογένειας που είχαν 

υιοθετήσει στο πλοίο προς τη Ρωσία μιας και 

ήταν ορφανός, πέθανε από Τύφο. Αφού 

δωροδόκησαν με μερικές λίρες τους άφησαν 

να φύγουν βοηθώντας τους να 

διασκορπιστούν σε όλη την Ελλάδα. Οι δικοί 

μου συγγενείς κατέληξαν στο χωριό που 

λέγεται Φτελιά Δράμας και αφού 

εγκαταστάθηκαν εκεί άρχισαν για δεύτερη 

φορά να ξαναχτίζουν τις ζωές τους. Ξεκίνησαν 

φτιάχνοντας το πατρικό της μαμάς μου με τα 

ίδια τους τα χέρια και λίγο χώμα. Μετά από 4 

χρόνια το 1928 ο προ προ παππούς μου 

πέθανε στην Παναγία την Εικοσιφοίνισσα στην 

ηλικία των 50 χρονών περίπου από 

Φυματίωση. 

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ 

Ο προ παππούς μου ο Βάσκας (Βασίλης) 

τα Χριστούγεννα έφτιαχνε Κεσκέκ για όλη τη 

γειτονία σε μια τεράστια χύτρα και το μοίραζε 

μόλις τελείωνε η εκκλησία. Το Κεσκέκ είναι 

κάτι σαν σούπα από σιτάρι και χωριάτικο 

κοτόπουλο, τα οποία τα βάζουν στη χύτρα μαζί 

με νερό και τα ανακατεύουν για ώρες μέχρι να 

γίνει πολτός και στο τέλος βάζουν από επάνω 

καμένο βούτυρο. 

 

Διήγηση: Παππούς Μιχάλης Καραβάς(αδερφός 

του παππού μου),  Λίνα Καραβά(θεία), Βάσω 

Καραβά (μητέρα)  

Ονοματεπώνυμο ερευνητή :Μαρία  Σωτηρέλη 
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 Η  Σπυριδούλα Παυλίδου γεννήθηκε στη 

Λάρισα το 1930. Η οικογένειά της είχε περάσει 

ένα χρονικό διάστημα στον Πόντο [κάπου 

κοντά στη Σαμψούντα ] και θα μας αφηγηθεί 

την ιστορία της ,από την οπτική γωνία κάθε 

μέλους της οικογένειας. 

Μητέρα [ Ελένη ]: 

Γύρω στην ηλικία των 17-18 ετών η Ελένη 

και η οικογένεια [5 αδέλφια] της εκδιώχθηκαν 

από το σπίτι τους στο Αλάτσαμ από τους 

Τούρκους αξιωματικούς. Στον δρόμο της 

αποχώρησης η Ελένη  αρρώστησε και ο 

αξιωματικός δεν της επέτρεπε να προχωρήσει 

μαζί με την οικογένειά της , οπότε την άφησε 

εκεί, μαζί με τον αδερφό της Γιοβάνη, όπου 

μαζί πήραν ένα ξεχωριστό μονοπάτι. Στην 

πορεία συνάντησαν ένα κουτσό παιδί που τον 

πήραν μαζί τους. Μετά από μια διαδρομή 

ταλαιπωρίας [ πιθανώς να πέρασαν και από 

την Τροία], έφτασαν σε ένα μέρος που τους 

φιλοξένησε ένας Τούρκος αστυνομικός καθώς 

άκουσε τον αδερφό της να τραγουδάει. Μόλις 

είδε την Ελένη κυριεύτηκε από την ομορφιά 

της και τους κράτησε να κοιμηθούνε στο σπίτι 

του μαζί με τη γυναίκα του. Έπειτα από λίγες 

ημέρες ένας υπηρέτης κρυφάκουσε τον 

αστυνομικό να λέει ότι θέλει να παντρευτεί 

την Ελένη και αυτή αμέσως το είπε στη 

γυναίκα του. << Τα ξημερώματα θα σε 

ετοιμάσω για να σε πάρει ο Αλί [ένας από τους 

υπηρέτες] να σε πάει σε μια άλλη πόλη, ώστε 

να προλάβει και αυτός να γυρίσει χωρίς να 

γίνει συνειδητός.>> είπε η γυναίκα του 

Τούρκου και έτσι κι έγινε. Στον προορισμό της , 

αφού χωρίστηκε με τον αδερφό της και τον 

κουτσό φίλο τους, βρήκε μια πατριώτισσά της 

που της μετέφερε τα μακάβρια νέα ότι 

πιάσανε, σφάξανε και έριξαν μέσα σ’ένα  

πηγάδι κοντά τους τον αδελφό της. Αμέσως 

μια θλίψη και στεναχώρια την κατέβαλαν και 

ξέσπασε σε κλάματα . Αποδέχτηκε την 

κατάσταση και πήγαν αυτή και οι συγγενοίς 

της στο λιμάνι από όπου τους πήραν οι 

<<Εγκλέζοι>> και τους μετέφεραν στην 

Ελλάδα. 

 

Πατέρας [ Πέτρος] : 

Η κ. Παυλίδου δήλωσε ότι ο πατέρας της 

δεν ήταν πολύ ομιλητικός τύπος οπότε μου 

ανέφερε πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τη 

ζωή του. 

Ο Πέτρος είχε καταγωγή από το 

Τσάρτσαμπαν . Βρέθηκε με την Ελένη μέσα στο 

πλοίο μετά την τραγωδία του 1922  που ήταν 

όλα τα παιδιά για την Ελλάδα . Ο πατέρας της 

κ. Παυλίδου ήταν τρία χρόνια μικρότερος από 

την μητέρα της. Η γνωριμία τους έγινε μέσω 

της μάθησης και… ψειρών . Η Ελένη είχε 

ανατεθεί υπεύθυνη ως δασκάλα τον παιδιών 

καθώς ταυτόχρονα έδινε και διαταγές σε κάτι 

άνδρες για την πραγματοποίηση των εργασιών 

[ όπως μπάνιο, φαγητό κτλ.]. Μόλις είδε ότι ο 

Πέτρος είχε κολλήσει[ λογικό με τις συνθήκες 

που επικρατούσαν] ζήτησε από τον καπετάνιο 

μια άσπρη σκόνη , ώστε το πρόβλημα να 

αντιμετωπιστεί. Η περίπτωσή τους ήταν 

παρόμοια με αυτή από τα παραμύθια , ο 

έρωτας με την πρώτη ματιά. Έτσι κατέβηκαν 

και έζησαν μαζί ώσπου ο Πέτρος να βρει 

δουλειά . Ήταν 18 χρονών αλλά πρώτος 

αρτοποιός λόγω του πατέρα του, Ησαΐα που 

κατείχε έναν φούρνο δίπλα από έναν ποταμό 

στον δρόμο Κωνσταντινούπολη- Σαμψούντα. 

Κατέβηκαν αρχικά στον Βόλο και έπειτα στη 

Λάρισα όπου έμειναν σε κάτι στρατιωτικά 

σπίτια . Λόγω της ηλικίας του ο Πέτρος ήταν 

αρκετά δύσκολο να βρει εργασία, άλλα στο 

τέλος βρήκε . Μετά από λίγο καιρό ο δήμαρχος 

[ένας φαρμακοποιός που στη συνέχεια 

βάφτισε και την αδελφή της γιαγιάς μου , 

Ευτυχία]  τους προσέφερε προσφυγικό σπίτι. 

Του Πέτρου δεν του έμαθε ο πατέρας 

του αρτοποιία επειδή ήταν ο μοναχογιός του[4 

κορίτσια και 1 αγόρι]αλλά ένας καλός φίλος 

του πατέρα του που ήταν και αυτός 

φούρναρης. Είχε στενές σχέσεις με τις αδερφές 

του καθώς ήταν  ο μικρότερος και όποτε ήθελε 

να πάει κάπου ως παιδί , τον έπαιρναν στους 

ώμους τους και τον πήγαιναν βόλτα. Ήταν σα 

να είναι οι μητέρες του αφού αυτές τον 

μεγάλωναν .Ο πατέρας του έπειτα πέθανε εκεί 

στην Τουρκία, ενώ η μητέρα του είχε πεθάνει 

στη γέννα. Έπειτα από την φασαρία του 1922 
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οι αδερφές και ο πατέρας χάθηκαν μεταξύ 

τους. Ο φούρνος του Ησαΐα όπως αναφέρθηκε 

και πιο πάνω ήταν στο δρόμο Πόλης- 

Σαμψούντας δίπλα από έναν ποταμό που 

έρρεε και στο Αλάτσαμ . Μια μέρα που ο 

Πέτρος ήταν στον φούρνο , άκουσε κάποιον να 

φωνάζει βοήθεια από το ποτάμι . Πράγματι 

ήταν ένα παιδί που είχαν παρασύρει τα 

ορμητικά νερά του ποταμού . Ο προ- παππούς 

μου βούτηξε και το έσωσε . 

Θείες [ Ευθαλία, Ευδοξία-Τσία, Σοφία 

Ιακωβίδου] 

Ομοίως , οι θείες της γιαγιάς μου 

εκδιώχθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Η Ευθαλία 

ήταν παντρεμένη ενώ οι άλλες δύο ήταν 

ελεύθερες. Η Ευθαλία ήταν η μεγαλύτερη[ 25 

χρονών], μετά ακολουθούσε η Ευδοξία[20 

χρονών ]και τέλος η Σοφία[ 16 χρονών, που 

είχε επιπλέον πάει ακαδημία στην Άγκυρα και 

έμαθε ελληνικά, τούρκικα και αγγλικά]. Κάτι 

Τούρκοι τους έβαλαν σε μια αποθήκη ώστε να 

περιμένουν το ξημέρωμα και να προχωρήσουν 

προς τα πλοία στη Σμύρνη. Όταν ξημέρωσε 

συνειδητοποίησαν ότι οι Τούρκοι αντάρτες 

[Τσάρτες] είχαν κλειδώσει σε μια αποθήκη με 

ξύλινες μεγάλες πόρτες. Η αποθήκη ήταν 

γεμάτη με κόκκαλα και πεθαμένους 

ανθρώπους  και ζώα [ που επειδή έφθασαν 

βράδυ δεν είδαν και έκατσαν πάνω τους]. 

Αμέσως άρχιζαν να φωνάζουν <<Αλί ! Αλί !>> 

Ώστε να τους ακούσουν και να τους σώσουν. 

Εν τέλει τους άκουσε κάποιος που ειδοποίησε 

τον δήμαρχο και τους άνοιξαν . Όταν τους 

ρώτησαν ποιοι τους κλείδωσαν εκεί , αυτές 

απάντησαν ότι τους πληροφόρησαν ότι εκεί θα 

περιμένουν να τους προμηθεύσουν 

<<passaport>> κάτι που αποδείχθηκε ψέμα. 

Συνεχίσανε να βαδίζουνε προς τα πλοία όταν η 

μητέρα της Ευθαλίας τη συμβούλεψε να 

κοιτάξει πως είναι το παιδί της. Το παιδί είχε 

πεθάνει από τη ζέστη και την πείνα και αφού 

έσκαψαν στο χώμα, το έθαψαν και 

προσευχήθηκαν , συνέχισαν τον δρόμο τους 

προς τα πλοία. Οι μητέρα τους είχε κρυμμένες 

λύρες στη ζώνη και όταν έβρισκαν μπακάλικο 

πήγαιναν κρυφά και ψώνιζαν για να φάνε. 

Κατέβηκαν στον Πειραιά όπου τους 

εγκατέστησαν στο παλάτι του βασιλιά, στα 

ανάκτορα [σημερινή Βουλή] και σε μια σχολή 

στην Αθήνα που ασχολούταν με κεντήματα . 

Από εκεί έμαθε η Ευδοξία την τέχνη του 

κεντήματος και τη μοδιστρική . Επίσης εκεί 

ζήτησε τη Σοφία ένας Αμερικάνος 

μεγαλέμπορας σε γάμο στην Αμερική αλλά η 

Σοφία δε δέχτηκε διότι έμαθε ότι η Ελένη είναι 

στην Ελλάδα [ αυτό ήταν ένα ευχάριστο 

γεγονός καθώς πολύς κόσμος πνιγόταν και τα 

πλοία δεν τους έσωζαν ώστε να πάρουν ότι 

πολύτιμο είχαν στη διάθεσή τους.]. Έτσι 

φύγανε και πήγανε στη Λάρισα που βρέθηκαν 

ξανά όλοι μαζί. Η Ευθαλία παντρεύτηκε έναν 

καραγκιοζοπαίχτη , η Σοφία έναν χωροφύλακα 

και η Τσία έμεινε ορφανή. 

 

Διήγηση:  Σπυριδούλα Παυλίδου Βάσσιου 
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