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Κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, που ορίστηκε από την πολιτεία ως ηµέρα µνήµης των θυµάτων
της γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισµού από το Κεµαλικό καθεστώς της Τουρκίας, όλοι οι
Έλληνες στρέφουµε ευλαβικά τη σκέψη µας στις χιλιάδες των αθώων θυµάτων της απίστευτης
εκείνης θηριωδίας που δεν τη -χωράει ούτε και η πιο νοσηρή φαντασία. Ακόµη η θλιβερή αυτή
επέτειος µας υποχρεώνει να ανανεώνουµε τη θύµησή µας και να εκφράζουµε ευγνωµοσύνη σ’
εκείνες τις ηρωικές µορφές, επώνυµους και ανώνυµους Ποντίους, που αγωνίστηκαν, ο καθένας από
διαφορετικό µετερίζι, για τη σωτηρία του Ελληνισµού του αλησµόνητου Πόντου.
Σ' αυτό το χρέος υπακούοντας επιχειρούµε να παρουσιάσουµε σε αδρές γραµµές την
προσωπικότητα και το έργο ενός σεµνού και αθόρυβου Ποντίου, του δασκάλου Αντώνη
Παπαδόπουλου, του οποίου η εθνική, κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά, στον Πόντο και τη
µητροπολιτική Ελλάδα, αναµφίλεκτα θα του απένειµε τον τιµητικό τίτλο του «∆ασκάλου του Γένους των Ποντίων».
Από τα δηµοτικά τραγούδια και τις ποντιακές παραδόσεις εικάζεται ότι αρκετά χρόνια µετά
την άλωση της Τραπεζούντας, πολλά µέρη της ορεινής και δυσπρόσιτης Ματσούκας, Χαλδίας και
Σκαφίας παρέµειναν ανεξάρτητα. Η σκλάβα πόντια µάνα, «'ς σα φανερά ταντάνιζεν και 'ς σα κρυφά
διαρµένευεν τον γιόν άτ'ς»: Υιε µ' αν ζής κι αν γίνεσαι, ’ς ση Ρωµανίαν φύγον εκεί έεις κυρ'
Ανδρόνικον, καλαδελφόν Ξανθίνον. Εκεί λοιπόν στη Ρωµανία, στις αετοκορφές, στα παρθένα δάση
και τα βαθιά φαράγγια των ορεινών περιοχών, εκεί που δεν είχε φτάσει η απαίσια πνοή του
Τούρκου κατακτητή, εκεί κατέφυγαν σαν κυνηγηµένα αγρίµια πολλοί Τραπεζούντιοι, όταν
«επάρθεν το βασιλοσκάµ'», για να γλιτώσουν από την ατίµωση και τη σφαγή.
Μέσα από την κόλαση της Τραπεζούντας, που είχε µετατραπεί σ' ένα απέραντο σφαγείο,
κατόρθωσαν να σωθούν και οι µακρινοί πρόγονοι του Αντώνη Παπαδόπουλου και κατέφυγαν στην
περιοχή της Χαλδίας και µαζί µε άλλους φυγάδες µε την πάροδο του χρόνου αποτέλεσαν το χωριό
Μονοβάντων, που είναι γνωστότερο µε το όνοµα Σταυρίν. Ένας από τους γιους του οικιστή του
χωριού Μονοβάντων, ο Γεώργιος, που υπηρέτησε ως υποτακτικός της εκεί Μονής του Τιµίου
Σταυρού, διδάχτηκε λίγα γράµµατα από τους µοναχούς και χειροτονήθηκε ιερέας. Από τότε η
ιεροσύνη αποτελεί παράδοση του γενεαλογικού τους δέντρου που συνεχίζεται
µέχρι σήµερα.
Κλώνος λοιπόν αυτής της παπαδοοικογένειας, ο Παπαγεώργιος, προσλαµβάνεται ως ιερέας
στο Χορτοκόπ’ της Ματσούκας, κατά πάσα πιθανότητα στο β’ µισό του 18ου αιώνα. Εκεί λοιπόν
στο Μέσο Χορτοχόπ', που λεγόταν Αγία, γεννήθηκε ο Αντώνιος Παπαδόπουλος, ο «∆ιάσκαλον»,
όπως τον αποκαλούσαν οι συµπατριώτες του, στα 1883. Γιος λευίτη γαλουχήθηκε και µεγάλωσε µε
τα νάµατα της διδασκαλίας του θεανθρώπου. Σε ηλικία τεσσάρων χρόνων τον έφεραν στην
Κωνσταντινούπολη, όπου ο πατέρας του, ο παπα-Χαράλαµπος, ήταν εφηµέριος του Σιναΐκού
Μετοχίου του Τιµίου Προδρόµου. Τα πρώτα γράµµατα διδάχτηκε στην Αστική Σχολή του Αγίου
∆ηµητρίου, στη συνοικία των Βλαχερνών και στη συνέχεια φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή
στο Φανάρι µέχρι και την Ε' τάξη. Λόγοι όµως υγείας τον υποχρεώνουν να διακόψει τη φοίτηση
και επιστρέφει στη γενέτειρα για ανάρρωση. Μετά την αποκατάσταση της υγείας του συνεχίζει τις
σπουδές του στο περιώνυµο Φροντιστήριο Τραπεζούντας, απ' όπου και αποφοίτησε το έτος 1908.
Στο χωριό ∆ιανίαχα, που βρίσκεται απέναντι από το Χορτοκόπ', έκανε τα πρώτα
διδασκαλικά του βήµατα κατά το σχολικό έτος 1908-1909. Τον επόµενο χρόνο αναγκάζεται να
µετατεθεί στο σχολείο του Καπίκιοϊ , διότι το σχολείο της ∆ιανίαχας δεν ήταν αναγνωρισµένο από
τις τουρκικές αρχές και εποµένως δεν δικαιολογούσε την απαλλαγή του από τη στρατιωτική θητεία.
Σηµειώνεται ακόµη ότι ο Αντώνιος Παπαδόπουλος ήταν, αν όχι ο µόνος, πάντως από τους
ελάχιστους, αναγνωρισµένους από τις τουρκικές αρχές, δασκάλους της περιοχής Ματσούκας. Γι'
αυτό και, όταν στα 1911, παραµονές των Βαλκανικών Πολέµων, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε
να στρατολογήσει και τους χριστιανούς υπηκόους της, κατόρθωσε και πάλιν, υστέρα από πολλές
περιπέτειες βέβαια, να απαλλαγεί από τη στράτευση και να παραµείνει στη θέση του δασκάλου.
Στο Καπίκιοϊ υπηρέτησε από το 1910 µέχρι το 1913.
Μετά το Καπίκιοϊ συνεχίζει τη διδασκαλική του πορεία στο χωριό Λιβερά, έδρα του
µητροπολίτη Ροδοπόλεως, όπου συνυπηρέτησε µε τον επίσης αξιόλογο δάσκαλο Κωνσταντίνο
Καπετανίδη, αδελφό του εθνοµάρτυρα δηµοσιογράφου Νίκου Καπετανίδη.
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Το Νοέµβριο του 1915 ο Παπαδόπουλος επιστρέφει στο χωριό του, το Χορτοκόπ', διότι τα
σχολεία είχαν κλείσει λόγω του ρωσοτουρκικού πολέµου. Και µετά τη νικηφόρο παρέλαση των
ρωσικών στρατευµάτων και την κατάληψη της Τραπεζούντας, στις 15 Απριλίου του 1916, τα
σχολεία της περιοχής παρέµειναν κλειστά, διότι βρίσκονταν µέσα στη «ζώνη του πυρός».
Οι Τούρκοι των περιοχών Χόπας, Ρίζε, Όφεως, Σουρµένων και Γεµουράς, τροµοκρατηµένοι
από τη ρωσική προέλαση, εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τις εστίες τους και ακολούθησαν την
υποχώρηση του τουρκικού στρατού, µε αποτέλεσµα να πληµµυρίσει κυριολεκτικά η Τραπεζούντα
από Τούρκους πρόσφυγες.
Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χρύσανθος βλέποντας τις περιπέτειες και τα βάσανα των
προσφύγων αυτών, ζήτησε και πήρε έγγραφη άδεια του Ρώσου στρατηγού Λιάχωβ και ανέλαβε την
ασφαλή επιστροφή όλων των Τούρκων προσφύγουν στις εστίες τους.
Μόλις όµως τελείωσε το έργο του επαναπατρισµού των Τούρκων προσφύγων, άρχισαν να
κατεβαίνουν οµαδικά προς τις ρωσοκρατούµενες περιοχές οι Έλληνες που βρέθηκαν µέσα στη
γραµµή του πυρός. Πανικόβλητοι οι χριστιανοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τα υπάρχοντα
τους, σχεδόν γυµνοί και ξυπόλητοι, σαν κυνηγηµένα αγρίµια, ζητούν οι δυστυχισµένοι καταφύγιο
σωτηρίας. Οι δρόµοι και οι πλατείες της Τραπεζούντας γέµισαν από γυναίκες, γέροντες και παιδιά,
θύµατα της θηριωδίας του πολέµου. Γύρω στις πέντε χιλιάδες υπολογίζονταν οι πρόσφυγες που
κατέκλυσαν την πόλη. Τότε έλαµψε σε όλη τη συγκινητική µεγαλοπρέπεια της η φιλευσπλαχνία
των Τραπεζουντίων. Ο Μητροπολίτης υπό την προεδρεία του συγκρότησε επιτροπή περίθαλψης
των προσφύγουν από επίλεκτα µέλη της τραπεζουντιακής κοινωνίας. Τότε ο φωτισµένος ιεράρχης
εκτιµώντας την πνευµατική συγκρότηση, την ικανότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του
Παπαδόπουλου, τον κάλεσε από το χωριό του στην Τραπεζούντα και τον διόρισε ειδικό γραµµατέα
της επιτροπής περίθαλψης των προσφύγων. Εντυπωσιασµένος από τη δραστηριότητα του, µε τη
συναίνεση και των ρωσικών αρχών, ο Χρύσανθος τον διόρισε και επιστάτη - υπεύθυνο των
συσσιτίων που λειτουργούσαν στην Τραπεζούντα για τη σίτιση των προσφυγών και στη συνεχεία
ορίστηκε και αποθηκάριος της ρωσικής βοήθειας σε τρόφιµα και όπλα που προορίζονταν για τον
εξοπλισµό των Ελλήνων. Σηµαντικό µέρος αυτού του ρωσικού οπλισµού κατόρθωσε, κάτω από τα
άγρυπνα µάτια των Τούρκων, να προωθήσει στους Έλληνες αντάρτες των ορεινών περιοχών που
αγωνίζονταν εναντίον των τσετέδων, των ληστοσυµµοριών δηλαδή που επιβουλεύονταν τη ζωή και
τις περιουσίες των χριστιανών της υπαίθρο.,
Σηµαντική ήταν η συµβολή του Παπαδόπουλου και στην ίδρυση και λειτουργία στην
Τραπεζούντα ορφανοτροφείου για την περίθαλψη και προστασία των ορφανών παιδιών, πάντα
βέβαια υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Τραπεζούντας, χωρίς διάκριση εθνικότητας και θρησκείας.
Με τη βοήθεια του προέδρου των βαρκάρηδων της Τραπεζούντας, του Κιαχγιά, ύστερα από
µεσολάβηση του Τεµέλ εφέντη, µεγαλέµπορα στην Τραπεζούντα, Κλωστού (κρυφοχριστιανού) από
το Σταυρίν, κατόρθωσε να φυγαδεύσει δια θαλάσσης Έλληνες στρατιώτες του τουρκικού στρατού.
Τον Οκτώβριο του 1918, µε τη λήξη του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, ηττηµένη και η Τουρκία
απέλυσε τους Έλληνες ποντίους που υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό. Τότε η πόλη της
Τραπεζούντας πληµµύρισε από ρακένδυτους και ηµίγυµνους και ανατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη
η περίθαλψη και η αποστολή τους στις πατρίδες τους.
Ο Μητροπολίτης εκτιµώντας την µέχρι τότε δραστηριότητα και προσφορά του
Παπαδόπουλου, του ανέθεσε και αυτή την αποστολή. Με ιεραποστολικό ζήλο και αυταπάρνηση,
αντιµετωπίζει εµπόδια και δυσκολίες. Χτυπά τις πόρτες των χριστιανών και ζητά τη συµπαράσταση
τους. Η ανταπόκριση άµεση και συγκινητική. Η φιλευσπλαχνία και η φιλοξενία του ποντιακού
ελληνισµού στο αποκορύφωµά της. Συγκεντρώνονται και διανέµονται στους δυστυχείς αυτούς
ανθρώπους ενδύµατα, υποδήµατα και τρόφιµα. Τα ελληνικά σχολεία και οι αυλές των εκκλησιών
µετατρέπονται σε καταλύµατα και µαγειρεία. Παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την
ασφαλή αποστολή τους κατά οµάδες στις εστίες τους, έργο αφάνταστα δύσκολο µε τα δεδοµένα της
εποχής εκείνης. Ο πρώτος που µε δικά του χρήµατα ναύλωσε ατµόπλοιο και πραγµατοποίησε πέντε
ταξίδια για τη µεταφορά των αξιοθρήνητων αυτών ανθρώπων ήταν ο Παναγιώτης
Χατζηπαναγιωτίδης, Τραπεζούντιος. Η αναφορά αυτή του ονόµατος του, που σίγουρα η σεµνότητα
του δε θα την ενέκρινε, ας αποτελέσει ελάχιστο φόρο τιµής στον ίδιο και στο πλήθος των
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ανώνυµων και επώνυµων εκείνων Ποντίων για την ανεκτίµητη προσφορά τους στη σωτηρία του
ποντιακού ελληνισµού.
Μία µέρα έφτασε στην Τραπεζούντα ένα αγγλικό υπερωκεάνιο που µετέφερε τρόφιµα στο
Βατούµ για τις δυνάµεις κατοχής. Τότε ο Αντώνιος Παπαδόπουλος, σε συνεννόηση µε το
Μητροπολίτη, πήγε στο αγγλικό προξενείο και παρακάλεσε τον πρόξενο να δεχτεί στο πλοίο µια
οµάδα Ελλήνων για να τους µεταφέρει στο Βατούµ. Έφυγε όµως πικραµένος από την απάντηση
του Προξένου, ότι είναι διαταγή της κυβέρνησης του να µη δέχονται στρατιώτες στα πλοία τους για
να µην τα µολύνουν. Και η αγανάκτηση του κορυφώθηκε, όταν έµαθε από τον υπασπιστή του
Μεράρχου ότι το ίδιο αυτό πλοίο είχε ήδη παραλάβει από την Κερασούντα γύρω στους 1500
Τούρκους στρατιώτες. Αντίθετα, όταν µετά µια εβδοµάδα κατέπλευσε στο λιµάνι ένα γαλλικό
πλοίο, ο Γάλλος πρόξενος ανταποκρίθηκε στην έκκληση της Μητρόπολης και στο πλοίο
επιβιβάστηκαν 500 Έλληνες στρατιώτες.
Την πολύπλευρη δραστηριότητα και προσφορά του Παπαδόπουλου αφειδώλευτα επαινεί και
συγχαίρει ο µέγας Ποιµενάρχης του Πόντου, ο µητροπολίτης Χρύσανθος ο από Τραπεζούντας, στη
λογοδοσία της Επιτροπής Περιθάλψεως Προσφύγων, στις 28 Ιανουαρίου 1919, όπου ανάµεσα στα
άλλα γράφει και τούτα τα κολακευτικά για το δάσκαλο µας λόγια: «Το έργον της Επιτροπής
µεγάλως υπεβάστασε και εξακολουθεί να υποβαστάζει ο από της συστάσεως της Επιτροπής
Προσφύγων µέχρι σήµερον πιστώς και ευσυνειδήτως εργαζόµενος κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, εις
όν και δηµοσία απονέµοµεν τον δίκαιον έπαινον δια την µετ' αυταπαρνήσεως και ενθουσιασµού
πολύτιµον συνεργασίαν του».
Το Νοέµβριο του 1919 ο Μητροπολίτης Χρύσανθος αναχώρησε µέσω Βατούµ για την
Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου θα είχε συνάντηση µε τον πρωθυπουργό της νεαρής
αρµενικής δηµοκρατίας για τη σύναψη Ποντοαρµενικής πολιτικής και στρατιωτικής συµφωνίας.
Για λόγους ασφάλειας κρίθηκε φρόνιµο ο Μητροπολίτης κατά την αναχώρηση του και µέχρι την
επιβίβαση του στο ατµόπλοιο να µην έχει επάνω του κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Έπρεπε
εποµένως να βρεθεί άλλος τρόπος µεταφοράς στο ατµόπλοιο των διαφόρων εγγράφων που θα
χρειαζόταν ο Ιεράρχης κατά
τη συνάντηση του µε τον Αρµένιο ηγέτη. Πρόσωπο της απόλυτης εµπιστοσύνης ο Αντώνιος
Παπαδόπουλος µε αυταπάρνηση ανέλαβε πρόθυµα και έφερε σε πέρας την τόσο επικίνδυνη
αποστολή της µεταφοράς των απόρρητων εγγράφων από το µητροπολιτικό µέγαρο στο ατµόπλοιο
που θα µετέφερε τον Ποιµενάρχη, µεταµφιεσµένος σε καρβουνιάρη κάτω από τα άγρυπνα
βλέµµατα των Τούρκων µυστικών πρακτόρων, που παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις της
προποµπής του Αρχιερέα.
Μέχρι τις αρχές του Μάρτη του 1920 αόριστες φήµες συνδαύλιζαν τον πόθο του ποντιακού
ελληνισµού να αποτινάξει τον τούρκικο ζυγό. Όµως η ατµόσφαιρα µέρα µε τη µέρα γινόταν πιο
βαριά και η εξάπλωση και εδραίωση του κεµαλικού κινήµατος ανησυχούσαν έντονα και τους πλέον
αισιόδοξους. Μαύρα και απειλητικά σύννεφα πρόβαλαν στον ποντιακό ορίζοντα, και όλα
προµήνυαν καταιγίδα και συµφορά.
Η συµπεριφορά των Συµµάχων και «φίλων» µας γίνεται ολοένα και πιο αρνητική. Ήδη από
το Γενάρη του 1920 το Εθνικό Συµβούλιο των Ποντίωv του εξωτερικού έκπληκτο πληροφορείται
ότι καµιά από τις Μεγάλες Σύµµαχες ∆υνάµεις δε δέχτηκε την εντολή για τη διοίκηση του Πόντου!
Οι Πόντιοι δεν πίστευαν στ' αυτιά τους. ∆εν µπορούσαν να καταλάβουν πως ήταν δυνατόν οι
χριστιανικές δυνάµεις να αφήσουν έναν οµόθρησκο και µαρτυρικό λαό εκτεθειµένο στην
εκδικητική λύσσα των νικηµένων και αλλόθρησκων Τούρκων. Αγνοί και άδολοι άνθρωποι οι
Ελληνοπόντιοι, ξέρουν µόνο τον ευθύ δρόµο της ζωής. Αγνοούν την ηθική της διπλωµατίας, γι'
αυτό και η αγανάκτηση τους φθάνει σε βαθµό αηδίας απέναντι των συµµάχων που χωρίς κανένα
ηθικό δισταγµό θυσιάζουν στο βωµό των συµφερόντων τις µεγαλόστοµες διακηρύξεις τους για
ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών.
Μέσα σ' αυτό το κλίµα των συγκεχυµένων και αντιφατικών πληροφοριών σχετικά µε την
εξάπλωση του κεµαλικού κινήµατος και την αντιµετώπιση του ποντιακού προβλήµατος στα
διπλωµατικά τραπέζια της Ευρώπης, ο αείµνηστος Ματθαίος Κωφίδης, βουλευτής Τραπεζούντας,
που είχε οριστεί από το Μητροπολίτη Χρύσανθο πολιτικός και εθνικός Επίτροπος για το διάστηµα
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της απουσίας του Ιεράρχη, συνέλαβε και κατέστρωσε σχέδιο επικοινωνίας µε την
Κωνσταντινούπολη, για να ενηµερωθεί από υπεύθυνα χείλη σχετικά µε την όλη εξέλιξη των
γεγονότων.
Για το σκοπό αυτό, προς το τέλος Μαρτίου του 1920, κάλεσε µε απόλυτη µυστικότητα στο
σπίτι του τον Αντώνιο Παπαδόπουλο και παρουσία του Παντελή Λαµπριανίδη (πατέρα του
γνωστού πολιτικού) του είπε: -Αντώνη σκέπτοµαι να σε στείλω στην Πόλη. Εκεί έχεις ευρύ κύκλο
γνωριµιών µε αξιόλογους ανθρώπους και πιστεύω απόλυτα ότι θα κατορθώσεις να φέρεις σε πέρας
την αποστολή που θα σου αναθέσω: Θα βρεις τρόπο να παρουσιαστείς αυτοπροσώπως στον
Έλληνα Αρµοστή της Κωνσταντινούπολης, Κατεχάκη, και θα του εκθέσεις την κατάσταση που
επικρατεί εδώ στον Πόντο. Ακόµη θα προσπαθήσεις να πληροφορηθείς από υπεύθυνα χείλη, πότε
και πόσος ελληνικός στρατός θα έλθει να καταλάβει τον Πόντο.
Ο Παπαδόπουλος µε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών και των κινδύνων που περιέκλειε η
απόφαση αυτή, µε πατριωτικό ενθουσιασµό και αυταπάρνηση αναλαµβάνει και φέρνει σε πέρας τη
δύσκολη αυτή αποστολή µε τέτοια επιτυχία που θα τη ζήλευε ακόµη και η καλύτερη σύγχρονη
µυστική υπηρεσία. Χωρίς να κινήσει την παραµικρή υποψία των Τούρκων πρακτόρων, που
παρακολουθούσαν αδιαλείπτως τις κινήσεις των Ελλήνων, ανεχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.
Εκεί βοηθούµενος από τον κύκλο των γνωριµιών του ήρθε σε προσωπική επαφή µε τον Έλληνα
Αρµοστή της Κωνσταντινούπολης, τον Κατεχάκη, στον οποίο εξέθεσε την επικρατούσα στον
Πόντο κατάσταση και ζήτησε, ως εκπρόσωπος του Ματθαίου Κωφίδη, να ενηµερωθεί πάνω στις
προοπτικές που διαγράφονταν για την τύχη του ποντιακού ελληνισµού και να µεταφέρει σχετικές
οδηγίες και συµβουλές στην Τραπεζούντα για τον παραπέρα χειρισµό του προβλήµατος της
ανεξαρτησίας του Πόντου. Η απάντηση του Κατεχάκη ήταν λακωνική και απογοητευτική.
- Ανακοίνωσε, του είπε ο Αρµοστής, στον αρχιερατικό επίτροπο κύριο Ματθαίο Κωφίδη
και, µέσον αυτού, σε όλους τους Ποντίους, ότι, όπως έχουν τα πράγµατα σήµερα, καµιά ελπίδα δεν
υπάρχει να αποσταλούν στρατιωτικές δυνάµεις στον Πόντο και, εποµένως, να είναι επιφυλακτικοί
στις σχέσεις τους µε τους Τούρκους.
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος βγήκε από το γραφείο του Κατεχάκη κυριολεκτικά
συντριµµένος και την άλλη µέρα κιόλας, µπαίνοντας σ' ένα βαπόρι επιστρέφει στην Τραπεζούντα.
Το βαπόρι έκανε µια µεγάλη στάση στη Σαµψούντα και το γεγονός αυτό εκµεταλλεύτηκε ο
απεσταλµένος του Κωφίδη. Κατέβηκε στην πόλη της Σαµψούντας, διότι έκρινε απαραίτητο, από
δική του πρωτοβουλία, να συναντηθεί µε τον αρχιερατικό επίτροπο Πρωτοσύγκελο Αϊβαζίδη, για
να του ανακοινώσει το περιεχόµενο της συνοµιλίας του µε τον Κατεχάκη, καθώς και τη σύσταση
του προς τους Ποντίους να είναι προσεκτικοί στις σχέσεις τους µε τους Τούρκους.
Εφαρµόζοντας ο Παπαδόπουλος το αρχαίο ρητό «δεί προνοεϊν και ου µετανοείν τον άνδρα
τον σοφόν», απευθυνόµενος στον Πρωτοσύγκελο είπε προφητικά:
- Νοµίζω, πως πρέπει να εξαφανίσετε όσα ενοχοποιητικά και επικίνδυνα έγγραφα έχετε στο
αρχείο της Μητρόπολης.
- Ευχαριστώ για τις συστάσεις, τέκνον µου, απάντησε ο Πρωτοσύγκελος. Αλλά ίσως είναι
κάπως αργά να είµαστε προσεκτικοί. Ήδη εκτεθήκαµε δίνοντας πίστη στις επαγγελίες των
Μεγάλων Συµµάχων, που µας πρόδωσαν, θα κοιτάξουµε να βοηθηθούµε µόνοι µας. Πρέπει, τέκνον
µου, συνέχισε ο Πρωτοσύγκελος, να προστατέψουµε τον εαυτό µας από τη λύσσα των Τούρκων.
Πρέπει να σώσουµε τις γυναίκες και τα παιδιά µας.
- Ο θεός µαζί σας, είπε ο Παπαδόπουλος. Εγώ αυτά είχα να σας πω κατ' εντολήν άλλων.
Ο Πρωτοσύγκελος Πλάτων κοίταξε στα µάτια τον Παπαδόπουλο, του χαµογέλασε και του
είπε σε τόνο πανηγυρικό:
- Κοίταξε τα βουνά γύρω µας! Αυτά είναι τα κάστρα µας και δε φοβόµαστε κανέναν! Είναι
γεµάτα µε αγωνιστές που τους τρέµει η Τουρκιά. Μ' ένα νεύµα µπορεί να κατέβουν και να
καταλάβουν την πόλη και να καταλύσουν τις τουρκικές αρχές.
Ο Παπαδόπουλος φεύγοντας από το γραφείο του Πρωτοσύγκελου, πήγε και βρήκε τον
Επίσκοπο Ζήλων Ευθύµιο, βοηθό του µητροπολίτη Αµάσειας Γερµανού, και του µετέδωσε τις
απόψεις και τις συστάσεις του Έλληνα Αρµοστή της Κωνσταντινούπολης. Ο Επίσκοπος του έδωσε
την ίδια απάντηση που πήρε και από τον Πρωτοσύγκελο.
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Την άλλη µέρα το πρωί, ο Παπαδόπουλος επιβιβάστηκε στο πλοίο για να επιστρέψει στην
Τραπεζούντα. Έντονα προβληµατισµένος συλλογιζόταν σ' όλη τη διάρκεια της διαδροµής τις
απαντήσεις και τον αγωνιστικό τόνο της φωνής των δύο θρησκευτικών ηγετών της περιοχής και
έβγαλε το συµπέρασµα ότι στο ∆υτικό Πόντο φυσούσε άλλος άνεµος, ένας δυνατός, ριψοκίνδυνος
και επιβλητικός άνεµος, που δεν εξέταζε άλλα δεδοµένα παρά µόνο τη δική του περήφανη και
αµετάκλητη απόφαση να προστατέψει µε κάθε θυσία τη ζωή των χριστιανών. Όµως τα τραγικά
γεγονότα που θα επακολουθήσουν, κυρίως στο ∆υτικό Πόντο, θα δικαιώσουν απόλυτα τη
διορατικότητα του Παπαδόπουλου.
Υπεύθυνος των συσσιτίων της Επιτροπής Περιθάλψεως Προσφύγων στην Τραπεζούντα,
όπως προαναφέραµε, φιλοξένησε ένα µεσηµέρι κάποιο Τούρκο ναυτικό, που τους προµήθευε ξύλα
για τα συσσίτια. Ρεϊζ εφέντης, τ' όνοµά του. Ευφυέστατος και διπλωµατικότατος ο Αντώνης
Παπαδόπουλος, κατά τη συνοµιλία του µε τον Τούρκο ναυτικό που ερχόταν από τη Σαµψούντα,
κατόρθωσε να αποσπάσει την πληροφορία ότι εκεί έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος στα αρχεία της
Μητρόπολης, όπου βρέθηκαν πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία, µε συνέπεια να συλληφθούν και να
φυλακιστούν πολλοί προύχοντες, που αργότερα οδηγήθηκαν στις κρεµάλες της Αµάσειας.
Τη συνταρακτική αυτή είδηση µετέφερε ο Παπαδόπουλος αµέσως στο στενό µητροπολιτικό
κύκλο και χωρίς καµιά χρονοτριβή συγκεντρώθηκαν όλα εκείνα τα έγγραφα που θα µπορούσαν να
στοιχειοθετήσουν οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος κληρικών και λαϊκών της Τραπεζούντας και µε
απόλυτη µυστικότητα µεταφέρθηκαν στο Χορτοκόπ' της Ματσούκας, γενέτειρα του
Παπαδόπουλου, όπου και παραδόθηκαν στην πυρά.
Μόνον αν αναλογιστούµε πόσους ανέβασαν στην αγχόνη τα έκτακτα στρατοδικεία της
Αµάσειας, µε την κατηγορία της αντίστασης κατά του τουρκικού κράτους και της δράσης για τη
δηµιουργία ανεξάρτητης δηµοκρατίας του Πόντου, µόνον τότε θα αντιληφθούµε πόσο σωτήρια
υπήρξε για τους Τραπεζούντιους η συµβολή του Αντώνη Παπαδόπουλου.
Στις αρχές του φθινοπώρου του 1921 συλλαµβάνεται από τις τουρκικές αρχές και
φυλακίζεται µε την κατηγορία ότι φυγάδευε Έλληνες λιποτάκτες του τουρκικού στρατού. Πράγµατι
µερικές µέρες πριν από τη σύλληψη του φυγάδευσε τρεις Έλληνες στρατιώτες καταγόµενους από
τη Σµύρνη. Λόγω όµως της θαλασσοταραχής το καΐκι εξόκειλε έξω από την κωµόπολη Ρίζαιον,
ανατολικά της Τραπεζούντας, µε αποτέλεσµα οι τρεις στρατιώτες να συλληφθούν και να
µεταφερθούν στην Τραπεζούντα, όπου και φυλακίστηκαν. Κατά την έρευνα που έγινε στα σακίδια
τους βρέθηκε και ψωµί της Επιτροπής Προσφύγων -ιδιαίτερης κατασκευής- στοιχείο που
ενοχοποίησε τον Παπαδόπουλο σαν υπεύθυνο γραµµατέα και διαχειριστή των συσσιτίων που
λειτουργούσαν για την περίθαλψη των προσφύγων.
Στο διάστηµα της προφυλάκισης του συνέβη το εξής περιστατικό, όπως µας το αφηγήθηκε
ο ίδιος µερικούς µήνες πριν από το θάνατο του: «Ένα βράδυ, γύρω στα µεσάνυχτα, ένας
στρατιώτης ανοίγει την πόρτα του κελιού µου και µε οδηγεί στο γραφείο του γραµµατέα του
στρατοδικείου. Εκεί, µετά την αποµάκρυνση του στρατιώτη, µου προτείνει, ο γραµµατέας να
καθίσω και αρχίζει µε γλυκόλογα την ανάκριση. Κάποια στιγµή σταµατά την ανάκριση και µου
λέει: - 'Επειδή βεβαιώθηκα ότι είσαι σοβαρός και εχέµυθος άνθρωπος, αποφάσισα να σου
εκµυστηρευθώ κάτι πολύ προσωπικό, που αν µου υποσχεθείς ότι θα φέρεις σε πέρας αυτό που θα
σου αναθέσω, θα σε απαλλάξω από την κατηγορία που σε βαρύνει, και θα σε αποφυλακίσω". Του
υποσχέθηκα, συνεχίζει στην αφήγηση του ο Παπαδόπουλος, ότι είµαι πρόθυµος να ανταποκριθώ,
µε την προϋπόθεση όµως ότι αυτό που θα µου ζητήσετε δεν θέτει σε κίνδυνο τους οµογενείς µου.
Φανερά ικανοποιηµένος από την απάντηση µου, ο γραµµατέας του στρατοδικείου αρχίζει να ξεσκεπάζει το µεγάλο µυστικό του. - "Εγώ, λέει, κατάγοµαι από το Ακ-Ντάγ της Άγκυρας. Είµαι κι εγώ
χριστιανός σαν και σένα. Η µητέρα µου είναι βαριά άρρωστη και βρίσκεται στο χείλος του
θανάτου. Γι' αυτό µε παρακαλεί να βρω οπωσδήποτε τρόπο να τη µεταλάβω, πράγµα αδύνατο και
λόγω της θέσεως µου και λόγω των περιστάσεων. Κι εγώ µε τη σειρά µου σε παρακαλώ, βοήθησε
µε να εκπληρώσω την τελευταία επιθυµία της µάνας µου''. Αφού συζητήσαµε, συνεχίζει ο
Παπαδόπουλος, και εξετάσαµε τις δυνατότητες πραγµατοποίησης του εγχειρήµατος, καταλήξαµε
να πάω, µε συνοδεία στρατιώτη, στο µητροπολιτικό ναό και να κλέψω κατά κάποιο τρόπο τη θεία
µετάληψη από το αρτοφυλάκιο και να τη µεταλάβω εγώ. Πράγµατι πήγα, πήρα τα κλειδιά -είχα όλο
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το ελεύθερο να µπαινοβγαίνω στην εκκλησία, διότι υπήρχαν κι εκεί αποθηκευµένα άλευρα για το
ορφανοτροφείο- άνοιξα και πήρα από το "αρτοφόριον", αγιασµένο άρτο. Στη συνέχεια επέστρεφα
στο σπίτι του γραµµατέα του στρατοδικείου (=γιούζµπαση= εκατόνταρχου), που βρισκόταν στην
ενορία του Αγίου Βασιλείου, κοντά στη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Άννας. Μόλις µπήκαµε στο
σπίτι, φώναξε τη µητέρα του και της είπε: "Μάνα σου έφερα κοινωνία να κοινωνίεις". Η γριά
ανακάθισε στο κρεβάτι της και της έδωσα τον άγιον άρτον και αντί "οίνου" νερό. Όταν τα κατάπιε
λέγει στο γιο της: «Ογλούµ, µου έκανες τη µεγαλύτερη χάρη που ζητούσα από το θεό, αλλά κι εγώ
θα ζητήσω ακόµη µια χάρη από σένα. Αυτόν που µου έφερε την θεία Κοινωνία θα τον
προστατεύεις και θα τον προφυλάγεις από κάθε κίνδυνο». Πράγµατι ο «γιούζµπασης» σεβάστηκε
στο ακέραιο την επιθυµία της µάνας του. Ύστερα από µια εβδοµάδα η γριά πέθανε. Με το
στρατιώτη ανεψιό του µε ειδοποίησε να τον επισκεφτώ, γιατί θέλει κάτι να µου πει.
Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του και µου ζήτησε τη γνώµη για το πως θα µπορούσαµε να
θάψουµε τη µάνα του σε χριστιανικά νεκροταφείο. Τότε του είπα: Επειδή οι νεκροί κηδεύονται από
τους Τούρκους χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο τους, να στείλει τον ανεψιό του να φέρει ένα, δύο
"κότια" (το "κότ", έπαιρνε έζι οκάδες δηµητριακά) άµµο, να τη βάλουµε µέσα σ' ένα σακί και να το
τοποθετήσουµε µέσα στην κασέλα (φέρετρο). Αυτή τη δουλειά θα την κάνουµε αποκλειστικά οι
δυο µας και αφού τακτοποιήσουµε το φέρετρο κατά τη µουσουλµανική συνήθεια, θα φωνάξεις τους
νεκροθάφτες και το Μόλα να την κηδέψουν κατά το µωαµεθανικό τρόπο. Εσύ θα κλαις και γενικά
θα φέρεσαι, ως βαρυπενθών. Αφού τελείωσε αυτή η σκηνοθεσία τη γριά τη βάλαµε µέσα σ' ένα
κοφίνι και τη µεταφέραµε σ' ένα γνωστό χριστιανικό σπίτι. Την εποµένη οι ένοικοι του
χριστιανικού σπιτιού παίζανε µε απόλυτη επιτυχία το ρόλο τους. Από το πρωί άρχισαν να κλαίνε
και να µοιρολογούν για το θάνατο της γιαγιάς, που την έβαψαν µε το χριστιανικό τρόπο».
Παρόµοια απίστευτα και όµως αληθινά γεγονότα συνέβαιναν στην αλησµόνητη Πατρίδα
των παππούδων και πατεράδων µας που επιβεβαίωναν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι η
πλειονότητα των µουσουλµάνων του Πόντου ήταν µουσουλµάνοι της «σπάθης» και ότι µε το
πέρασµα του χρόνου και τη διαδοχή των γενεών, µέχρι σήµερα ακόµη, διατηρούνται στα κατάβαθα
της ψυχής τους σπέρµατα της µακρινής καταγωγής και προγονικής θρησκείας.
Τον Οκτώβριο του 1921 κοινοποιήθηκε διαταγή των τουρκικών αρχών να µετακινηθεί όλος
ο χριστιανικός πληθυσµός προς τα ενδότερα. Τότε ο εκατόνταρχος Χιλµί εφέντης (ο γραµµατέας
του στρατοδικείου, που µεσολάβησε για την αποφυλάκιση του Παπαδόπουλου) τον ειδοποίησε να
περάσει από το γραφείο του πριν την αναχώρησή του για το εσωτερικό (την εξορία) και τον
εφοδίασε µε µια συστατική επιστολή προς κάποιο φίλο του στο Ερζερούµ για να τον τοποθετήσει
σε κάποια ελαφρά υπηρεσία. Τη συστατική επιστολή συνόδευε και µία βεβαίωση του ίδιου του
γραµµατέα του στρατοδικείου ότι ο Παπαδόπουλος εξορίζεται στο Ερζερούµ ως επιζήµιος, και
τούτο σκόπιµα για να µην τον εντάξουν στα τάγµατα των καταναγκαστικών έργων, τα γνωστά
«άµελέ ταπουρού».
Στο Ερζερούµ έµεινε εξόριστος από τις 16 Νοεµβρίου του 1921 µέχρι τις 19 Ιανουαρίου
1923. Εκεί χάρη στην πολυµάθεια του και κυρίως στο γεγονός ότι γνώριζε άπταιστα την τουρκική
γλώσσα και γραφή, προσελήφθη ως αρχινοσοκόµος (βοηθός χειρουργείου) στο στρατιωτικό
νοσοκοµείο και στη συνέχεια ο Αρχίατρος του νοσοκοµείου τον τοποθέτησε ως δάσκαλο για να
διδάσκει γραφή και ανάγνωση στους αναλφάβητους υπαξιωµατικούς και στρατιώτες.
Μετά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την ανταλλαγή των
πληθυσµών, επιστρέφει από την εξορία µαζί µε άλλους συγχωριανούς και γνωστούς από τα γύρω
χωριά της Ματσούκας και ύστερα από πεζοπορία πολλών ηµερών περνάει το διάσελο της Ζύγανας
και διασχίζει την έρηµη πια Ματσούκα, όπου «µοιρολογούνε τα ραχιά και τα ορµία κλαίγνε, γιατί
'κ' εύρήκ'νε άνθρωπον τα πάθια 'τουν να λέγ'νε». Στο Τζεβιζλίκ (∆ικαιόσηµον ή Καρυαί),
πρωτεύουσα της Ματσούκας, 25 περίπου χιλιόµετρα από την Τραπεζούντα, συλλαµβάνεται ως
ύποπτος και φυλακίζεται, αλλά εκµεταλλευόµενος µια νύχτα τον βαθύ ύπνο του τούρκου
στρατιώτη που τον φύλαγε, κατόρθωσε να δραπετεύσει µεταµφιεσµένος και µε το ψευδώνυµο
Κοτάρογλου Γιάννες, και κάτω από αφάνταστα τραγικές συνθήκες έφτασε πεζοπορώντας στην
Τραπεζούντα. Με πόνο ψυχής αγκαλιάζει για τελευταία φορά µε το δακρυσµένο βλέµµα του την
πρωτεύουσα των Κοµνηνών και την πόλη του Αγίου Ευγενίου και αποχαιρετά την Τραπεζούντα
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που χάνει.
Μαζί µε άλλους χριστιανούς, υπολείµµατα του ξεριζωµένου ποντιακού Ελληνισµού
επιβιβάζεται σ' ένα από τα ατµόπλοια που µάζευαν από τα λιµάνια του Πόντου τους πρόσφυγες για
να τους µεταφέρουν στην Ελλάδα.
Μόλις έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια και είχε πολλές
γνωριµίες, πληροφορήθηκε ότι οι δικοί του και οι συγχωριανοί του ήταν εδώ και έξι µήνες
κλεισµένοι στο γκέτο Σελιµιέ και τους ρήµαζε ο εξανθηµατικός τύφος. Με τη βοήθεια ενός ιερέα
που συνόδευε τους νεκρούς για ενταφιασµό έξω της Σελιµιέ και µεταµφιεσµένος σε νεκροθάφτη
κατόρθωσε να µπει στο γκέτο και να συναντηθεί µε όσα µέλη της οικογένειας του γλίτωσαν από τη
θανατηφόρο ασθένεια. Ύστερα από ολιγοήµερη παραµονή του στο γκέτο αυτό του θανάτου, έφυγε
από τη Σελιµιέ και κατάφερε να εξασφαλίσει σχετική άδεια των υγειονοµικών αρχών και µε ειδικά
ναυλωµένο πλεούµενο πήρε την οικογένεια του και επιβιβάστηκαν σ' ένα ιταλικό βαπόρι µε το
οποίο έφτασε στον Πειραιά.
Μολονότι η παιδεία του και η εν γένει συγκρότηση του σίγουρα του εξασφάλιζαν τις
προϋποθέσεις παραµονής και εγκατάστασης στην Αθήνα, ο Παπαδόπουλος, αναπόσπαστα δεµένος
µε τις ποντιακές παραδόσεις, µπαίνει επικεφαλής οµάδας συγγενών και συµπατριωτών του και σαν
γενάρχης και οικιστής έρχεται στη Μακεδονία και εγκαθίσταται σ' ένα τουρκοχώρι του Παγγαίου,
το οποίο ο ίδιος µετονόµασε Χορτοκόπι σε ανάµνηση της γενέτειρας του, και εκεί αναπαύεται από
το 1977.
Μέσα στο πνευµατικό σκοτάδι και την αγραµµατοσύνη που επικρατούσε στο µακεδονικό
χωριό κατά την ανταλλαγή πληθυσµών του 1923 δάσκαλοι του αναστήµατος του Παπαδόπουλου
ήταν φωτεινές εξαιρέσεις.
Επί τριάντα εφτά συνολικά χρόνια υπηρέτησε το λειτούργηµα του µε θρησκευτική ευλάβεια
και µε βαθιά συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους µαθητές του και της υψηλής αποστολής
του προς το Έθνος. Στην µικρή κοινωνία των συγχωριανών του δεν ήταν απλά και µόνον ο
Αντώντς ο ∆ιάσκαλον, όπως τον αποκαλούσαν. Ήταν παράλληλα και ο αδέκαστος κριτής των
διαφορών τους, ο εξοµολόγος και ο πνευµατικός τους.
Πολύπειρος και πολυµαθής ο Αντώνης Παπαδόπουλος υπήρξε σ' όλη του τη ζωή απλός
ταπεινός και αθόρυβος, σαν το βαθύ ποτάµι. Αθεράπευτος νοσταλγός της πατρώας γης του Πόντου
κράτησε µέχρι το τέλος της ζωής του ζωντανές τις µνήµες της προγονικής Πατρίδας. Και καθώς
ήταν χαρισµατικός αφηγητής, µε τον προφορικό και γραπτό του λόγο αιχµαλώτιζε όσους είχαν την
τύχη να µαθητεύουν κοντά σ' αυτόν τον φωτισµένο δάσκαλο.
Η πλατιά πνευµατική του συγκρότηση, η οξύνοια, η ευαισθησία, η δύναµη της περιγραφής
του, το πλήθος των εµπειριών και των προσωπικών του βιωµάτων και προπαντός το
συναισθηµατικό του δέσιµο µε τις αλησµόνητες πατρίδες, αντικατοπτρίζονται και στο συγγραφικό
του έργο που αναφέρεται στην ιστορία και λαογραφία του Πόντου και αποτελεί αξιόπιστη και
πολύτιµη πηγή για τον µελλοντικό ιστορικό του ποντιακού ελληνισµού.
Αυτόν τον ακούραστο µυσταγωγό, το δάσκαλο που ταύτισε τη ζωή του µε το λειτούργηµα
και αναλώθηκε κυριολεκτικά µέσα στο ιερό χρέος, αυτόν τον αγωνιστή και κοινωνικό λειτουργό,
τον ατόφιο Πόντιο δάσκαλο, αισθανόµαστε την υποχρέωση να τιµήσουµε µε τη σύντοµη αυτή
αναφορά µας, σαν ελάχιστη προσφορά στην ιερή µνήµη του.
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