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Η πορεία µου … από το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου
στο Χορτοκόπι Καβάλας
Ήταν το έτος 1914 και οι κάτοικοι του Χορτοκοπίου ευτυχισµένοι και
αµέριµνοι εθέριζον το σιτάρι και το κριθάρι όταν έξαφνα αντήχησεν η απαίσια
φήµη ότι εκηρύχθη ο πόλεµος µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων : Γερµανίας,
Αυστρίας εφ΄ενός και Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Σερβίας αφ’ ετέρου. Μετά
τινάς όµως ηµέρας η Τουρκική Κυβέρνησις διέταξεν γενική επιστράτευσιν πάντων
των εθνοτήτων.
Σωρηδόν προσήρχοντο και ενεγράφοντο οι επίστρατοι. Και οι µεν Τούρκοι
το γένος αµέσως εστέλλοντο εις το Ερζερούµ παρά τα τουρκορωσικά σύνορα,
γυµνοί και ανυπόδητοι ίνα εκείθεν λάβωσι τα στρατιωτικά είδη και καταταγούν
εις τας οικείας µονάδας.
Οι Έλληνες και Αρµένιοι όµως το γένος εκρατούντο εις την υποδιοίκησιν και
εκείθεν εφοδιαζόµενοι δια σκαπτικών εργαλείων, εστέλλοντο εις διαφόρους
σταθµούς κατά µήκος της µονής αµαξιτής δηµοσίας οδού προς επιδιόρθωσιν αυτής
και προς µετακόµισιν τροφίµων και πολεµοφοδίων καθότι έλειπον άλλα
µεταφορικά µέσα.
Φήµαι αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι διευσταυρούντο καθ΄εκάστην και οι µεν
εχαίροντο ότι συντόµως η κραταιά Ρωσία νικηφόρος προελαύνουσα θα
καταλάµβανε τα ανατολικά µέρη της Τουρκίας και θα ηλευθέρωνε τα υπό τον
ζυγόν έθνη,
Τινές όµως µη πιστεύοντες εις τας διαδόσεις και φήµας έλεγον ότι ο πόλεµος
θα είναι µακρός και ότι η Ρωσία δεν θα έχει επαρκείς δυνάµεις να αντιµετωπίσει
διµέτωπον αγώναν και συνιστών εις τους αισιοδοξούντας να είναι
συντηρητικότεροι εις τας εκδηλώσεις των.
Και την εποχήν καθ’ην διεδραµατίζοντο τα ανωτέρω έτυχε να ευρεθώ µε
γένια και αµέσως µετεµορφώθην εις ψευτοδιάκονον και τη ανοχή του
Σεβασµιότατου Αγίου Ροδοπόλεως κυρίου Κυρίλλου περιφερόµην ελεύθερος. Επί
εν έτος ήτοι από τον Αύγουστον του 1914 µέχρι του Αυγούστου 1915 ουδόλως
ηνοχλήθην υπό των αρχών. Την 15ην όµως Αυγούστου ενώ ευρισκόµην εις την
υποδιοίκησιν Τζεβιζλίκ ένθα εκεί ήτο και το στρατολογικό γραφείον ειδοποιήθην
παρά του γραµµατέως του chουπί Ρεµζή εφέντη ότι νέα διαταγή του Σώµατος
Στρατού διατάσσει την στρατολογίαν και των διακόνων και ψαλτών και ότι εάν
εντός τριών (3) ηµερών δεν καταθέσω το ήµισυ του εκ (44) σαραντατεσσάρων
χιλιάδων λιρών αντισήκωµα (πετέλ) θα σταλώ εις Ερζερούµ ή και αλλαχού.
Μετέβην αµέσως και ανεκοίνωσα εµπιστευτικώς τα ανωτέρω εις τον
Μητροπολίτη Ροδοπόλεως και ανήλθον εις το ¾ της ώρας απέχον χωρίον µου
Χορτοκόπι και να ετοιµάσω το χρήµα. Ευτυχώς είχον τότε µερικάς οικονοµίας.
Την εποµένη ανήλθεν εις το χωρίον αγγελιοφόρος (τσανταρµάς) χωροφύλαξ και
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έφερεν το σχετικόν έγγραφον της στρατολογίας των ψαλτών και διακόνων.
Κατήλθον τότε εις Τσεβιζλίκ και κατέθεσα το (1/2) ήµισυ του πετέλ
(αντισηκώµατος) και έλαβον την σχετικήν απόδειξιν. ∆εν παρήλθεν όµως µην και
να έρχεται ο Βαλής Τραπεζούντος Τζεµάλ Ασµή Βέης και εις λόγον ον εξεφώνησεν
εν Τζεβιζλίκ προς τους Τούρκους αφού εδικαιολόγησεν την σφαγήν των Αρµενίων
είπε αυτολεξί: «τα ίδια και χείρονα θα πάθουν και όσοι άλλοι τολµήσουν να
φέρουν προσκόµατα ή εµπόδια εις το έργον της Κυβερνήσεως αποφεύγοντες την
υπηρεσίαν των εις τον στρατόν». Οι λόγοι ούτοι βεβαίως δεν ελέχθησαν δια τους
Τούρκους διότι οι δυνάµενοι φέρειν όπλα ευρίσκοντο εις τον στρατόν, αλλά
εναντίον των Ελλήνων εστρέφοντο διότι πολλοί µη δυνάµενοι λόγω της
κακοµεταχειρίσεως και των δυσβάστακτων βαρών και έργων, έφευγον και
εκρύπτοντο εις τα χωρία και εις τα δάση. Κατά το δειλινόν ο Βαλής επέστρεψεν
εις την Τραπεζούντα και οι ακροαταί του εις τα χωρία των. Την εποµένην λίαν
πρωί εξεχύθησαν εις τα χωρία όµιλοι τσανταρµάδων και άρχισαν να ζητούν
φυγόστρατους και µη ευρίσκοντες αυτούς έκαιαν οικίας και αχυρώνας και
ραβδίζαν τας γυναίκας και τους γέροντες γονείς επαναλαµβάνοντας τας φράσεις
του Βαλή «βατάν χιανετί βατάν τουσµανή» και τα τοιαύτα.
Εις το χωρίον µου τότε έτυχε να έλθη ως επικεφαλής των χωροφυλάκων ο
εκ του χωρίου Κόη Μεχµέτ Τσαούς γνωστός µου και ευεργετηθείς υπό εµού πριν
της επιστρατεύσεως. Ο άνω Μεχµέτ Τσιαούς µόλις µε είδε µεταξύ των γερόντων µε
εκάλεσε ιδιαιτέρως και µου λέγει «µια µπόρα είναι και θα περάσει, µη φοβηθήτε,
εγώ θα φωνάξω, θα τσιρίξω, εσείς να επιµείνετε ότι δεν έχοµεν και αν ραβδίσω και
κάποιον να µην σας κακοφανή δια να µη φανώ ότι δεν ενήργησα συµφώνως τη
διαταγή». Μετά τα ανωτέρω ο εν λόγω Μεχµέτ Τσαούς ήρχισε τας έρευνας του µε
ύβρεις ή βλασφηµίες αορίστους και µάλιστα εράβσισε τον γέροντα ∆ηµήτριο
Κότσογλου χωρίς να προβεί εις άλλας βιαιοπραγίας όπως έκαµαν οι άλλοι όµιλοι.
Καπνοί, φλόγες εφαίνοντο εις τα γύρω χωρία, εις δε την ωραία Λιβεράν ηκούοντο
και κλαυθµοί και γοεραί φωναί των δεροµένων γυναικών και γερόντων. Επί δύο
ηµέρας εξηκολούθησεν η έρευνα και ανεχώρησαν εις την έδραν αυτών.
Επί 5 µήνας κατά συνέχειαν εξηκολούθησεν η θηριωδία αυτή των αρχών
ότε ηκούσθησαν οι κρότοι των τηλεβόλων του προελαύνοντος ρωσσικού στρατού
οι δε διώκται και γενναίοι Τούρκοι µε το όπλον υπό µάλης και τρέµοντες έφευγον
δίκην αιγών από όλας τας διευθύνσεις προς το εσωτερικόν. ∆εν περιγράφεται η
χαρά και αγαλλίασης των Χριστιανών εις την θέα του ρωσσικού στρατού. Χορός
και τραγούδια διεδέχθησαν τους κλαυθµούς και οδυρµούς, αίσθηµα χορτασµού
διεδέχθη την πείναν και την απελπισίαν εν µέσω των χορευούντων που ίσως
εφαίνοντο και τα χλωµά και αδύνατα πρόσωπα των κρυπτοµένων έως τότε
χριστιαννών εντοπίων και ξένων ων πολλοί ήσαν κρυµµένοι εις τα χωρία
τρεφόµενοι και προφυλασσόµενοι παρά των εντοπίων. Ούτοι µετά την
απελευθέρωσιν ανεχώρησαν εις τας πατρίδας των και εις Ρωσσίαν.
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Τας ηµέρας αυτάς ευρισκόµην εις Χαψίκιοϊ, ως αποθηκάριος της εκείθεν
αποθήκης της δεκάτης, όπου διορίσθην µετά την πληρωµήν και της β’ δόσης του
πετέλ τη συστάσει του Καϊµακάµη Τζεµίλ Βέη γνωστού µου εκ παιδικής ηλικίας εν
Κωνσταντινόπολει όπου εγνωριζόµεθα ως µαθηταί και συµπαίκτορες εις την
πλατείαν της οικείας του κειµένην εις Αϊβάν σεραγίω. Πληροφορηθείς την
προσέλευσιν των Ρώσσων και βλέπων την ελεεινήν και πασης απόψεως
υποχώρησιν των Τούρκων απεφάσισα να δραπετεύσω νύκτωρ δια το χωρίον µου
και όπερ περιήλθεν ήδη εις τους Ρώσσους και δόξα τω Θεώ έφθασα αισίως εις το
χωρίον µου όπου εύρον όλους τους γειτόνους µου ελευθέρους και την χαράν
εζωγραφισµένην εις το πρόσωπον όλων.
Μετά παρέλευσιν 15 ηµερών καθ’ ας επεδόθην εις εργολαβίας µεταφοράς
πολεµικού υλικού εις τας πρώτας γραµµάς των Ρώσσων, ανεχώρησα εις
Τραπεζούντα.
Μόλις έφθασα εις Τραπεζούντα µετέβην εις την Ιεράν Μητρόπολιν προς
επίσκεψιν του γνωστού µου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσάνθου, όστις ιδών µοι
γενειοφορούντα εγέλασεν και µε ηρώτησεν την αιτίαν της καθόδου µου εις
Τραπεζούντα, και όταν έδωσα τας απαιτουµένας εξηγήσεις εις τα διάφορα αυτού
ερωτήµατα µε εδιώρισε γραµµατέα της κατ’ εκείνας τας ηµέρας συσταθείσης
Επιτροπής Προσφύγων και την εποµένην ανέλαβον υπηρεσίαν παρά της
επιτροπής.
Πρώτον και κύριον έργον µου ήτο να καταρτίσω κατάλογον των
υπαρχόντων εκεί προσφύγων και να εγκαταστήσω τους καθ΄εκάστην
αφικνουόµενους τοιούτους εις τας κενάς τουρκικάς οικίας του Ορτά Χισάρ,
Κουλέµποϊ, Κινδυνάρ, Γενή Τζουµαγιά (Άγιος Ευγένιος) και Αγίου Φιλίππου. Να
εξακριβώσω την οικογενειακήν, υλικήν και ηθικήν κατάστασιν εκάστης
οικογενείας και αναλόγως της ανάγκης ην είχε να βοηθήται.
Τότε µοι εδόθη ως βοηθός και νεαρός τις εκ Κρώµνης αλλά ως µη εκτελέσας
το ανατεθέν αυτώ έργον ενσυνειδήτως απελύθη και έµεινα µόνος απέναντι πέντε
(5) χιλιάδων ατόµων, ους καθ’ εκάστην πρωϊαν διεµοίραζον ανά ½ οκάν άρτου.
Εις την εργασίαν αυτήν µε εβοήθουν οι ίδιοι πρόσφυγες πότε ο εις πότε ο άλλος δια
να µη παραπονούνται και νοµίζουν ότις τους καταχρώµεθα το σιτηρέσιον όπερ
παρεδίδετο αυτοίς ζυγιζόµενον επί παρουσία επιτροπής εξ αυτών των προσφύγων.
Αυτή η κατάστασις εξηκολούθησεν µέχρις ότου όλοι επεισθησαν ότι το
δίκαιόν των περιφρουρείται και θεωρείται ιερόν έπαυσαν να παρακολουθούν το
έργον µου και έκτοτε επεδόθην εις το άχαρον έργον µου να παρακολουθώ την
δυστυχίαν των χθες πλουσίων και ήδη πτωχών και αξιοδιακρίτων προσφύγων.
Επειδή όµως καθ΄όσον παρήρχοντο αι ηµέραι και ο αριθµός των προσερχοµένων
επληθύνετο µοι ιδόθη και έτερος βοηθός ως γραµµατεύς ο κ. Ιωάννης Κουσίδης εκ
Καπήκιοϊ (Ζούζα) όστις ανέλαβεν την τήρησιν των βιβλίων της Επιτροπής. Ηµέρα
τη ηµέρα το έργον ηύξανεν και ο αριθµός επληθύνετο και τότε κατ΄απόφασιν της
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Επιτροπής επί παρουσία του Προέδρου αυτής κ. Χρυσάνθου εσυστήθησαν συσσίτια
εν εις τα Παυλίδεια σχολεία Θεοσκεπάστου (ποζ τεπέ), εν εις τον Άγιον Φίλιππον
(∆αφνούντος) και εν εις το Φροντιστήριον (Άγιος Γρηγόριος). Η δε γενική
διεύθυνσις και διαχείρισις ανετέθη εις εµέ, όστις νυχθηµερόν εργαζόµενος έφερον
εις αίσιον πέρας το έργον έχων βοηθούς και επιστάτας εκ των ιδίων των
προσφύγων µε µικρόν µηνιαίον µισθόν. Εις εξ αυτών ήτο και ο εκ Κρώµνης
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος και ο εκ Γαλλίαινας Κωνσταντίνος Σαµανίδης και ο
εξ Αυλίανας παπά-Γιώργης Ρωµανός.
Καθ’ όν χρόνον εγίνοντο ταύτα περιεσυνέλλεξα και τα ορφανά και έρηµα
παιδιά και τα εγκατέστησα εις το παρά το ∆ηµαρχείον οίκηµα του Οσµάν Ζατέ
Μαχµούτ Αγά και ούτω συνεστήθη το Ορφανοτροφείον. Την διεύθυνσιν και
διαχείρησιν του Ορφανοτροφείου κατ’ αρχάς είχον εγώ, είτα όµως ανετέθη της
εισηγήσει µου εις τον κύριον Περικλήν Τριανταφυλλίδην εκ Σκαλίτα και
απόγονον του συγγραφέως των «Φυγάδων του Πόντου» και άλλων έργων. Από
τον Μάϊο του 1916 µέχρι το Νοέµβριο του 1921 ειργάσθην εις την περίθαλψην
των οµογενών µου ευσυνειδήτως και αόκνως και µε κίνδυνον της ζωής µου ως
µαρτυρεί εν τη λογοδοσία αυτού και ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κκ
Χρύσανθος. Την 6ην Νοεµβρίου 1921 απηλάθην (εξορία) εις Ερζερούµ όπου
κατόρθωσα να εισαχθώ εις το Κεντρικόν Νοσοκοµείον ως σιτιστής (πελιούκ εµινές)
και όπου έµεινα µέχρι της 18ης Απριλίου 1923 οπότε απελάθην και µε άλλους
οµήρους και στρατιώτας κατήλθον εις Τζεβιζλίκ. Κατά την κάθοδόν µου µόλις
αντίκρυσα εκ του όρους Ζύγανα την επαρχίαν Ματσούκας να είναι έρηµος και
ουδαµού καπνού αναθρώσκαντα έκλαυσα και έµεινα εις την θέσιν µου ως
µαρµαρωθείς. Που είναι τα κοπάδια των προβάτων; που είναι αι αγέλαι των
ζώων, που οι βουκόλοι, που η χαρά, που η αµέριµνη ζωή των κατοίκων;
Τα µεν ζώα ηρπάγησαν υπό των Τούρκων, οι δε κάτοικοι άλλοι µεν
απέθανον άλλοι δε εκλείσθησαν εις τας στρατώνας και εις συγκεντρώσεις
στρατοπέδων να φθίνουσι και να αποδεκατίζονται.
Ανέκφραστος λύπη µε εκυρίευσεν και έστεκοµην εκεί παρ’ όλην την πείναν
ην είχον διότι επί 5 ηµέρας µόνον µε καρπούς ετρεφόµεθα κατά την κάθοδόν µας
(πεζή), των Τούρκων αρνηθέντων να µας προµηθεύσουσιν ψωµίν ή τι άλλο. Τέλος
παρασυρθείς υπό των αλλων συντρόφων εξεκίνησα και αργά το εσπέρας
εφθάσαµεν εις Τζεβιζλίκ µετά 10 ωρών πορείαν.
Γείτων τις εκ του χωρίου µου Χορτοκοπίου ευρεθείς εκεί εγγυηθείς εις τον
Σταθµάρχην µε παρέλαβεν εις το χωρίον όπου ανήλθοµεν αρκετά νύκτα.
Μόλις όµως εκαθίσαµεν να φάγωµεν ηκούσθη η άγρια φωνή δύο
Τζανταρµάδων (χωροφυλάκων). Ανοίξατε αµέσως. Ο καλός εκείνος Τούρκος
(γείτων) µε λέγει : «παραµέρισε εις το χαρέµι µου να ιδώ τι θέλουν». Όταν έµαθα
την αιτία ότι µε ζητεί ο Καϊµακάµης (Έπαρχος) και ότι οι χωροφύλακες είναι
γνωστοί και συγγενείς του µάλιστα εκάλεσε και µε ανήγγελε ότι µε ζητά
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επειγόντως ο Καϊµακάµης και προς περισσοτέραν ασφάλειάν µου διέταξε τον υιόν
του να µε συνοδεύσει οµού µετά των Χωροφυλάκων και διότι ήτο νύκτα
περασµένη. Ούτω και έγινε.
Μόλις κατήλθοµεν εις Τζεβιζλίκ εισήχθην παρά του Καϊµακάµη προς
ανάκρισιν διότι ο εκ των του Νεοτουρκικού Κοµιτάτου Σαλήµ Ερµέ κατήγγειλεν
ότι ετροφοδότουν τους αντάρτες Σανταίους εκ Τραπεζούντος. Έως τρεις (3) ώρες
διήρκησεν η ανάκρισις είτα µε συνοδείαν χωροφύλακος εστάλην εις τον Σταθµόν
Γεσίρογλου εις τρίωρον απόστασιν. Μόλις ήρχισεν να φέγγει πάλιν εκλήθεην εις
ανάκρισιν και πάλιν οπίσω εις Γεσίρογλου και εκείθεν εις Τζεβιζλίκ όπου
κατ΄απόφασιν του Επάρχου εφυλακίσθην εις το παράπηγµα του ρωσσικού
Νοσοκοµείου και ετέθη φρουρός χωροφύλαξ. Κατά το εσπέρας µε επισκέφθη ο
Ραούφ Εφέντης Εγιούπ Ζατέ και µοι έφερε ψωµί και τυρί και 25 χάρτινας λίρας
τουρκικάς (παγκανότια) και µε συνεβούλευσεν αν είναι δυνατόν να αποδράσω της
φυλακής διότι απεφασίσθη και πάλιν να µε στείλουν εις Ερζερούµ.
Κατά το µεσονύκτιον όταν εβεβαιώθην ότι ο φρουρός µου κοιµάται,
αθορύβως απέσπασα δύο σίδερα του παραθύρου και αφού έκαµον τον σταυρό µου
και την προσευχήν µου εξήλθον και δροµαίως εισήλθον εις το παρακείµενον
θαµνώδες δάσος όλως αντιθέτως της προς την Τραπεζούντα οδού. Μη ακούων
όµως φωνάς και πυροβολισµούς ετόλµησα να λάβω την διεύθυνσιν προς την
Τραπεζούντα και πότε πίπτων και πότε ανορθούµενος έφθασα εις την θέσιν
Φανιάκ όπου υπάρχει γέφυρα και εισήλθον εις την δηµοσίαν οδόν και οδεύοντας
ως να µη συνέβαινε τι το έκτακτον έφθασα κατά εξηµερώµατα εις Τραπεζούντα
διανύσας την απόστασιν εις πέντε (5) ώρας παρ’ όλην την περιπλάνησιν µου εις τα
δάση του χωρίου Κοσµά και Ζανόη (τι κάνει ο φόβος!)
Εν Τραπεζούντι εκρύβην εις το καφενείον του κανδυλάπτου ∆αφνούντος
Γεωργίου και µέσον εκείνου κατόρθωσα να προµηθευθώ πιστοποιητικόν (βεσικάν)
µε ξένον όνοµα ως Ιωάννης Κοτταρίδης (Κοτάρογλου Γιάννες). Ενταύθα έµεινα
κρυµµένος επί 8 ηµέρας οπότε δεν εζητήθην υπό χωροφυλάκων αλλά που να µε
εύρουν και να µε γνωρίσουν υπό το ξένον όνοµα;
Την 9ην ηµέραν διετάχθηµεν να αναχωρήσωµεν δι’ ατµοπλοίων εξ εκείνων
άτινα εκτελούν την συγκοινωνίαν εις το στενόν του Βοσπόρου εν
Κωνσταντινοπόλει (Τσιάτανα). Κατά το εσπέρας απεχαιρετίσαµεν την ωραίαν και
αλησµόνητον πατρίδα µας και ανεχωρήσαµεν.
Επί 17 ηµέρας επλανώµεθα από λιµένος εις λιµένα και τέλος εφθάσαµεν εις
Κουρού Τσεσµέ (Ξηροκρήνη Κωνσταντινούπολη-Βόσπορος).
Εκεί εµετρήθηµεν και είµεθα εν όλω 456 άτοµα µεταξύ των οποίων και ο εκ
Σάντας Φίλιππος Χειµωνίδης Καθηγητής του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος
οικογενειακώς. ¨Ησαν επίσης και καλογραίαι της Μονής Αγίου Γεωργίου (Ζάντου
Ζαντός Αέρτς) της Επαρχίας Χαλδίας. Εις τας καλογραίας αυτάς οφείλω την
διατροφήν µου κατά το διάστηµαν του πολυήµερου ταξιδιού µου, καθότι ως
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φρόνιµοι παρθέναι είχον αρκετήν προµήθειαν ξηρών άρτων και βουτύρου. Άµα τη
αφίξει µας εις Κουρού Τσεσµέ η εν Κωνσταντινουπόλει Κεντρική Επιτροπή
απέστειλεν δι’ ατµακάτου άρτους και νερόν και την ελπίδαν ότι µετά 3 ηµέρας θα
µας αφήσουν ελευθέρους καθότι το πλοίον ευρίσκεται υπό κάθαρσιν δοκιµαστικήν
(καραντίνα). Την 3ην ηµέραν κατά το δειλινόν το πλοίον ανέσυρεν τας άγκυρας και
ετέθη εις κίνησιν, ενοµίσαµεν ότι ετελείωσαν τα βάσανά µας και ότι θα
αναπνεύσωµεν τον ελεύθερον αέρα.
Ω δυστυχία µας! Μας έφεραν και µας έκλεισαν ως ο βοσκός τα πρόβατά του
εις το Σεληµιέ.
Φρίκη και αποθάρρυνσις εζωγραφίσθη εις τα πρόσωπα όλων όταν
αντικρύσαµε τα χλωµά και σκελετώδη πρόσωπα και σώµατα των εγκλείστων
συµπατριωτών µας (των ανταλλαγέντων). Εκεί συνήντησα την οικογένειάν µου,
αλλά εκ των δεκατεσσάρων (14) µελών εξ’ ων συνέκειτο ότε απελάθην εκ του
χωρίου έµειναν µόνον επτά (7) ήτοι η µητέρα µου (Σοφία) αι δύο αδελφαί µου
(∆έσποινα και Αφροδίτη), η γιαγιά µου και η θεία µου και δύο εκ των τεσσάρων (4)
τέκτων µου (η Ανθούλα και ο Θεόδωρος). Η σύζυγός µου απεβίωσεν προ τεσσάρων
ηµερών της αφίξεώς µου εις Σεληµιέ.
Από την συµφοράν αυτή έπαθον σκοτοδινίασιν και συµφόρησιν του αίµατος
και ησθένησα επί έναν µήνα και λίγο έλλειψε να αποθάνω αλλά ως φαίνεται ο
Θεός µε επεφύλλαττε και άλλας δοκιµασίας.
Κατά το διάστηµα της ασθενείας µου απέθανον η γιαγιά µου και η µητέρα
µου.
Μόλις συνήλθον εκ της ασθενείας και ήρχισα να περπατώ επεσκέφθην τους
διαφόρους θαλάµους και είδα την δυστυχίαν και απελπισίαν των δύστυχων
Ματσουκαίων. Που τα ροδοκόκκινα µάγουλα, που τα κόκκινα χείλη, που το
σφρίγος και η χαρά; Όλα είχαν εξαφανισθή. Έβλεπες εις κάθε θάλαµον
στριµωγµένους ανθρώπους σαν σαρδέλλες, άλλοι άρρωστοι, άλλοι ετοιµοθάνατοι,
άλλοι να κλαίουν άρτι αποθανόντας οικείους τους, άλλοι να γελούν και να
αδιαφορούν δια τα γύρω των συµβαίνοντα. Ακαθαρσία, βρώµα και δυσωδία
εξήρχετο µόλις άνοιγες την θύραν του θαλάµου. Κατά την περιπλανησίν µου
αυτήν ανά το απέραντον κτίριον έµαθον και επληροφορήθην τον θάνατον πολλών
γνωστών µου ήτοι του παπα-Χρήστου Λαζαρίδου – Ιωάννη Βίδα – παπα-Μιχαήλ
Αποστολίδου – της Παρθένας Αναστασιάδου κλπ.
Τότε επεσκέφθην την οικογένειαν του καθηγητού κ. Φιλίππου Χειµωνίδου
και τον ίδιον ψυχοραγούντα και ετοιµοθάνατον να µου λέγει: « Ε! Αντώνη, ως
φαίνεται δεν είναι πεπρωµένον να ιδώ την Ελλάδα και να αναπνεύσω τον
ελεύθερον αέρα της. Αν σε αξιώσει ο Θεός και πας στην Ελλαδα να φιλήσεις το
άγιο χώµα της». Κατά το δειλινόν εξέπνευσεν ο τόσας υπηρεσίας εις τον
προσφυγικόν κόσµον προσφέρας Φίλιππος Χειµωνίδης και την ιδίαν ηµέραν τον
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µετέφερον εις τον νεκρικόν θάλαµον όπου ανέµενον σειράν µετακοµίσεως και
έτεροι µη αξιοθέντες να ίδουν την µητέρα Ελλάδα.
Μετά την άχαρι αυτήν επίσκεψιν των θαλάµων επέστρεψα εις τον θάλαµό
µου και ανεπαύθην. Παρεκάλεσα και εσυµβούλεψα τους ενοίκους να προβούν εις
γενικήν καθαριότητα και αποφθειρίασιν όπου µετά κόπου και µόχθου κατόρθωσα
και απηγόρευσα την είσοδον εις πάντας και εις συγγενείς και φίλους, ακόµη
επέβλεψα εις την διατροφήν και δίαιταν και µα την αλήθειαν έως την ηµέραν που
κατόρθωσα να φύγω οικογενειακώς από το Σεληµιέ (εληµιέ = θάνατος) ουδείς
απέθανεν ούτε ησθένησεν. Πράγµα περίεργον! Είχε απαγορευθή το νερό εις τους
αρρώστους και έβλεπες ανθρώπους να καίονται από τον πυρετόν και να
αποθνήσκουν και να µην τους δίνεται µια στάλα νερού να δροσίσουν τα χείλη των.
Γιατί άραγε να γίνη αυτή η απαγόρευσις; Εκεί εις το Σεληµιέ συνήντησα και την
οικογένεια του Αναστασίου Χωλίδου εις ελεεινήν και αξιοδιάκρυτον κατάστασιν. Η
µεν µητέρα αυτού έκειτο κατάκοιτος και αναίσθητος από ανεµοπύρωµα. Το κεφάλι
της ήτο τόσο πρησµένο ώστε δε διεκρίνοντο ούτε µάτια, ούτε χείλη, ούτε αυτιά,
αλλά το όλον εφαίνετο ως µία ογκώδης κρεάτινη µάζα. Ευτυχώς από την εν τω
Νοσοκοµείω του Ερζερούµ υπηρεσίαν µου είχον µερικάς γνώσεις ιατρικής και µετά
από πολλάς φροντίδας και περιποιήσεις κατόρθωσα να την ιατρεύσω. Η σύζυγός
του Ησαϊα είχε τους µαστούς πρησµένους και πυορροούσας και είχον ανάγκην
ιατρικής επεµβάσεως. Μετά πολλάς παρακλήσεις την έφερα εις το Νοσοκοµείο
(λόγος είναι και λέγεται Νοσοκοµείον) ή µάλλον Ιατρείον και ο Ιατρός την έκαµε
εγχείρησιν και ούτω εσώθη η δυστυχής αυτή ήτις θα απέθνησκεν από γάγγραιναν.
Η νύµφη του εξ΄άλλου λόγω ατροφίας ήτο σκελετός και µόλις εστέκετο εις τα
πόδια διότι η συνύµφη της (συνυφάδα) κατέχουσα τας χρηµατικάς οικονοµίας των
ηρνείτο να της δώσει χρήµατα να αγοράσει τρόφιµα εκ των υπαιθρίων πωλητών
και επεριορίσθη µόνον εις το ηµερήσιον συσσίτιον της περιθάλψεως. Λόγον
γενοµένου περί συσσιτίων, λέγω ότι ήτο χειρίστης ποιότητος. Μακαρόνια µε λάδι
ακαβούρδιστα, ρύζι βρασµένον µε λάδι, φασόλια ή πατάτες ή κροµµύδια γεύσεως
προκαλούσης αηδίαν. Ψωµί ηµίλευκον αλλά µόνον δια καµήλας κατάλληλον.
Ανεφέρθην εις την Επιτροπήν Περιθάλψεως και το πράγµα εδιορθώθη κάπως
αλλά ήτο πλέον αργά διότι πολλοί εν τω µεταξύ απέθανον εκ δυσεντερίας και
άλλων εντερικών παθήσεων. Κατά το διάστηµα της εν τω ανωτέρω στρατώνι
(Σεληµιέ) διαµονής µου, µοι επισκέφθη ο εκ των µελών της Κεντρικής Επιτροπής
Περιθάλψεως κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιωτίδης µε σκοπόν να µοι αναθέση την
γενικήν επίβλεψιν των προσφύγων των εγκλείστων εις Σεληµιέ καθότι ως
πρώην µέλος της εν Τραπεζούντι Προσφυγικής Επιτροπής εγνώριζε την δράσιν
µου, αλλά ευρών µε ασθενούντα βαρέως απήλθε άπρακτος. ∆υσανασχετών δι΄όσα
έβλεπον και δι’ όσα ήκουον απεφάσισα να εξέλθω της κολάσεως αυτής και να
σώσω τα αποµείναντα µέλη της οικογενείας µου αλλά οι πόλισµαν (αστυνοµικοί)
οίτινες εφύλαγον τας εισόδους δεν επέτρεπον εις κανέναν την έξοδον και µόνον εις
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τους νεκροθάπτας ήτο επιτετραµένον να εισέρχονται και να εξέρχονται ελευθέρως
και υπό συνοδείαν χωροφύλακος. Συνενοηθείς λοιπόν µετά του αρχινεκροθάπτου,
γνωστού µου εκ Τραπεζούντος και αφού δωροδόκησα τον χωροφύλακα,
µεταµορφώθην εις νεκροθάπτην και µίαν πρωϊαν εξήλθον εις τον ελεύθερον αέρα
της Χρυσουπόλεως και αφού απέβαλον τα του νεκροθάπτου ενδύµατα ανεµίχθην
εις το ελεύθερον πλήθος και ούτω εξήλθον εκ της κολάσεως.
Εκ Χρυσουπόλεως κατήλθον εις Γαλατάν και εκείθεν εις Χαρπιέ όπου και ο
εκ µητρός µου εξάδελφος µου Μιχαήλ Απαζίδης είχεν εφαπλωµατοποιείον και
εκεί έµεινα ένα µήνα. ∆εν θα λησµονήσω την αδελφικήν υποδοχήν ην µου έκαµεν ο
Μιχάλης.
Κατά το διάστηµα αυτό µετά πολλάς δυσχερίας κατόρθωσα να προµηθευτώ
διαβατήριον και δια την οικογένειάν µου και δια την οικογένεια του αγνώµονος
Αναστασίου Χωλίδου και δια τον απροστάτευτον Γεώργιο Χιπιλίδην του οποίου η
µητέρα και αδελφαί είχον αποθάνει ο δε πατήρ του ευρίσκετο εις Πειραιά ως
πρόσφυξ εκ Ρωσίας. ∆ια να µη εξοδεύσω τας µικράς οικονοµίας ας είχον εργαζόµην
ως καθεκλοποιός και εκέρδιζα τον επιούσιον.
Εν Γαλατά συνήντησα και τον κον Κυριάκον Μουζενίδην έµπορον όστις
µας έδωσε εκ των σχολικών χρηµάτων του Φροντιστηρίου Λίρας χαρτί 60 ως
δικαιούµενον και έχοντα λαµβάνειν ως διδασκάλου του Φροντιστηρίου.
Μόλις ετελείωσαν αι διατυπώσεις των διαβατηρίων παρέλαβον την
οικογένειάν µου ως και τας δύο άλλας οικογενείας και ανεχώρησα δια του
ιταλικού πλοίου της γραµµής εις Πειραιά, όπου εφθάσαµεν την 1η Ιουλίου 1923
και πρώτη µου δουλειά ήτο να φιλήσω το χώµα της Ελλάδος το ίδιον επέβαλα να
κάµουν και οι άλλοι.
Επί πολλήν ώραν εστεκόµεθα εις την προκυµαίαν µη γνωρίζοντες που να
διευθυνθώµεν και να διανυκτερεύσωµεν. Ο κος Λιµενάρχης όµως όστις έβλεπεν
ηµάς να δυσανασχετούµεν µε προσεκάλεσεν και µε ηρώτησεν διατί δεν φεύγοµεν
εκ της προκυµαίας, εγώ τότε του ανέφερα το αίτιον ότι δεν γνωρίζοµεν που να
διευθυνθώµεν. Αµέσως προσκαλεί ένα αχθοφόρον και τον λέγει: «θα πας να βρεις
έναν Τραπεζούντιον οποιονδήποτε και θα τον πης ότι τον ζητώ εγώ». Ο αχθοφόρος
ανεχώρησεν αµέσως και ύστερον από ολίγην ώρα έρχεται µαζί µε έναν άλλον
ευτυχώς γνωστόν µου και φίλον µου τον Ιωάννην Κοχλιάδην. Αυτός µε υπέδειξεν
ότι εις την Κοκκινιάν είναι πολλοί Ματσουκάται και µάλιστα συγγενείς σου,
ετοιµάσου να σε οδηγήσω έως εκεί και πράγµατι αφού εφορτώσαµεν τας
αποσκευάς εις ένα κάρο ανήλθοµεν εις Κοκκινιάν όπου εύροµεν την οικίαν του
απ΄αδελφή γαµβρού µου Γεωργίου Αναστασιάδη και εκεί κατελύσαµεν. Την
εποµένην ειδοποιηθείς ήλθε και παρέλαβε την οικογένειαν του Αναστασίου
Χωλίδου ο αδελφός του Κωνσταντίνος και την µετέφερε εις τον συνοικισµόν
Λιπασµάτων και ούτε ένα ευχαριστώ ηξιώθην εκ µέρους του. Επίσης παρέλαβεν
τον υιόν του Γεώργιον ο Απόστολος Χιπιλίδης και ούτω έµεινα µόνος µετά της
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οικογενείας µου ήτοι της θείας µου Σοφίας ετών 50, του υιού µου Θεοδώρου ετών
12, της θυγατρός µου Ανθούλας ετών 10, της αδελφής µου Ελένης ετών 14, της
Αφροδίτης ετών 12 και της χήρας αδελφής µου ∆έσποινας µετά της θυγατρός της
Ελένης, εν όλω άτοµα 8 εις α προσετέθει και ο εκ Κωνσταντινουπόλεως εις
Πειραιάν καταφυγόν αδελφός µου Αναστάσιος, ελεεινός και αξιοδάκρυτος
δαπανήσας ασκόπως άπασαν την εν Κωνσταντινοπόλει εγκαταλειφθείσαν
περιουσίαν εις χρήµα και κινητά είδη εις ερωτικάς επιχειρήσεις και ασχολίας.
Ο µακαρίτης πατέρας µου απέθανεν εν Κωνσταντινοπόλει τη 17η
Σεπτεµβρίου 1917 και ετάφη εις Εγρή Καπού εν ιδιαιτέρω τάφω. Ο δε αδελφός
µου Αναστάσιος ετέθη υπό την κηδεµονίαν του Αγίου Σεβαστείας κ.κ
ΓερβασίουΣουµελίδη και διέµενεν εν τη οικία του Γ. Καραχανίδου. Κατά το
διάστηµα της εν Κωνσταντινουπόλει διαµονής του εσυντηρείτο υπό εµού δια
µηνιαίον εξ 75 λιρών τουρκικών ίνα αποπερατώσει τας σπουδάς του εν τη Μεγάλη
του Γένους Σχολή Φαναρίου. Ασθενήσαντα αυτού υπό της ασθενείας του ύπνου
λεγοµένου επεσκέφθην εν Κωνσταντινουπόλει κατά Μάρτιον 1920 όπου
παρέµεινα επί ένα µήνα µέχρι της αναρρώσεως αυτού και επέστρεψα εις
Τραπεζούντα εις την εργασίαν µου ως υπαλλήλου και διδασκάλου του
Φροντιστηρίου.
Φιλοξενούµενος υπό της αδελφής µου Ανθής και του συζύγου αυτής
Γεωργίου Αναστασιάδη, έβλεπον ηµέρα τη ηµέρα τας οικονοµίας µου να
εξαντλούνται και ως εκ τούτου εζήτησα να εύρω µια προσωρινήν εργασίαν δια να
συντηρώ την οικογένειαν.
Τη συστάσει φίλου προσελήψθην ως αντιγραφεύς του αρχιτέκτονος κ. Γ.
Ζαχαριάδου αντί 100 δρχ εβδοµαδιαίως. Παρ΄ αυτώ ηργάσθην επί 40 ακριβώς
ηµέρας οπότε απελύθην δια την εξής αιτίαν. Ο εν λόγω αρχιτέκτων ήτο
φανατικότατος Βενιζελικός. Μίαν ηµέραν όµως ενώ συνεζήτει µε κάποιον κύριον
µε ηρώτησεν ο ξένος «υπό ποίον πολίτευµα µεγαλούργησεν η Ελλάς;» και εγώ
απήντησα ότι εµεγαλούργησεν «υπό Βασιλείαν». Αργά και κάποτε έφυγεν ο ξένος
και εµείναµεν οι δύο. Τότε µε ηρώτησεν : «Τι φρόνηµα έχεις κ. Παπαδόπουλε;» κι’
εγώ απήντησα ότι προ παντός άλλου είµαι Έλλην και σέβοµαι και υπακούω εις το
υπάρχον πολίτευµα. Τίποτε δεν είπε τότε παρά εφόρεσε το καπέλο του και βγήκε.
Κατά το εσπέρας εγύρισε και µου λέγει: «Η δουλειά µου ετελείωσεν πάρε τον
λογαριασµόν σου» και µου έτεινεν εν σιγάρον. Εγέλασα µε την νοοτροπίαν του
ανθρώπου, επήρα το καπέλο µου και αποχαιρετήσας αυτόν εξήλθον. Αλλά
φεύγοντας συνήντησα εις τον δρόµον τον κύριον Θεοδωρίδην αδελφόν
Τµηµατάρχου του Υπουργίου Προνοίας όστις µόλις µε είδε µοι λέγει: «Τι γίνεται κ.
Παπαδόπουλε, θα σε απέλυσε, αλλά µη στεναχωρείσαι θα µιλήσω του αδελφού
µου και ίσως σε διορίσει εις καµίαν θέσιν δηµοσίαν, αύριον κατά τας 6 µµ να µε
συναντήσεις εις το καφενείον Ωρολόγιον εις την παραλίαν». Αφού τον
ευχαρίστησα µετέβην εις το σπίτι βαρύθυµος και στενοχωρηµένος.
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Το πρωί µετέβην εις τας Αθήνας πεζή και εκεί συνήντησα µερικούς φίλους
Τραπεζουντίους και µεταξύ αυτών τον κ. Αλ. Μουρατχανίδην Σανταίον όστις µε
συνεβούλευσε να ζητήσω θέσιν ∆ηµοδιδασκάλου και ότι έχει κάποιον φίλον
Τµηµατάρχην εν τω Υπουργείω Παιδείας και αµ’ ’επος αµ έργον ητοιµάσαµεν την
σχετικήν αίτησιν και µεταβάντες εκεί (Υπουργείο Παιδείας) συναντήσαµεν τον κον
Τµηµατάρχην όστις µας ωµίλησε λίαν φιλοφρόνως και ενεχειρίσαµεν αυτώ την
αίτησιν και µάλιστα µε ηρώτησε που θέλω να διορισθώ και τον παρεκάλεσα αν
είναι δυνατόν να µε διορίση εις την Περιφέρειαν Καβάλας όπου απεφάσισα να
εγκατασταθώ οικογενειακώς. Τέλος µου έδωσε µίαν κάρταν δια να αφήσουν να
εισέλθω ελευθέρως εις το Υπουργείο Παιδείας. Μου είπε να περάσω µετά δύο
εβδοµάδες. Αποχαιρετίσας τον καλόν Τµηµατάρχην και τον φίλον µου Αλ.
Μουρατχανίδην κατήλθον πεζή και πάλιν εις τον Πειραιά εις το Καφενείον
«Ωρολόγιον» της προκυµαίας και ανέµενον τον κον Θεοδωρίδην όστις δεν άργησεν
να έλθη και µε ανεκοίνωσε ότι υπάρχει θέσις κενή σιτιστού εις το Ορφανοτροφείον
Πραβίου και ότι δύναται να µε διορίση. Αµέσως µε έδωσε λοιπόν µίαν σηµείωσιν
ότι αυτός είναι εκείνος για τον οποίον σας ωµίλησα µε αποχαιρέτισε και έφυγε.
Την άλλην ηµέρα αφού συνεννοήθην µετά του αδελφού µου Αναστασίου
ανήλθοµεν εις Αθήνας και επαρουσιάσθηµεν εις τον Τµηµατάρχην και του ανέφερα
ότι εγώ ήδη έδωσα αίτησιν να διορισθώ ως διδάσκαλος και αν είναι δυνατόν να
διορισθή ο αδελφός µου ο έχων όλα τα προσόντα και υπεδείξαµεν το Απολυτήριον
της Μεγάλης του Γένους Σχολής, και τότε αυτός µε λέγει καλά το δέχοµαι και
αµέσως αυθηµερόν τον εδιόρισε εις το Πράβιον µε µηνιαίον µισθόν 500 δρχ, τροφήν
και κατοικίαν εντός του Ορφανοτροφείου. Αποχαιρετήσαντες τον χρυσόν αυτόν
άνθρωπον επεστρέψαµεν εις την Κοκκινιάν.
Την εποµένην κατήλθαµεν εις τον Πειραιά και αφ’ ού συναντήσαµεν τον κ.
Θεοδωρίδην και τον ευχαριστήσαµεν δια το αδελφικόν ενδιαφέρον
επροµηθεύθηµεν εισιτήριον δια Καβάλαν και κατά το εσπέρας ανεχώρησεν εις την
θέσιν του ο Αναστάσης. Κατά το διάστηµα αυτό καθηµερινώς εις τας
συγκεντρώσεις των γειτόνων µου Χορτοκοπιτών δεν έπαυον να συνιστώ την
εγκατάστασίν των εις κάποιον χωρίον της Μακεδονίας ώσπου τέλος κατόρθωσα
να τους πείσω και µάλιστα εξουσιοδοτήθην να ενεργήσω τα δέοντα.
Ανήλθον λοιπόν εις Αθήνας εις το Υπουργείο Εποικισµού και ανεκοίνωσα
δι΄αναφοράς µου τον σκοπόν µου και µοι εδόθη εισιτήριον δωρεάν µετ΄επιστροφής
και χωρίς να χρονοτριβήσω ανεχώρησα εις Μακεδονίαν και αφού περιήλθον
διάφορα χωρία κατήντησα εις το Πράβιον νε επισκεφθώ τον αδελφόν µου. Εκεί
όµως επληροφορήθην ότι υπάρχει εις ¾ της ώρας εν χωρίον µικρόν έως 60 οικίας
µε νερά άφθονα και κλίµα υγιεινότατον και την εποµένην το επισκέφθην.
Πράγµατι µε άρεσε ως κλίµα και ως εκ τούτου προέβην εις τα κατάλληλα
διαβήµατα εις τον επιστάτην εποικισµού κ. Ι. Φουστέρην να κρατήσει το χωρίον
δι΄ηµάς όπερ και εγένετο. Κατήλθον τότε εις τον Πειραιά και αφού ητοίµασα όλα
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τα σχετικά δια 22 οικογενείας και ελάβοµεν τα εισιτήριά µας ανεµένοµεν την
κατάλληλον ευκαιρίαν να αναχωρήσωµεν.
Τέλος έφθασεν η προθεσµία (των δύο εβδοµάδων) να υπάγω εις το
Υπουργείον Παιδείας όπου µόλις επαρουσιάσθην εις το γραφείον πληροφοριών µοι
ανεκοινώθη ότι εδιορίσθην ως διδάσκαλος εις το χωρίον Κίναλη Καβάλας
(Κοκκινόχωµα).
Η χαρά µου ήτο απερίγραπτος διότι το εν λόγω χωρίον ευρίσκετο εις 1 ½
ώρας απόστασιν από του χωρίου εις ο έµελλον να εγκατασταθώ. Αφού έλαβον τον
διορισµόν µου, αµέσως ητοιµάσθην ως και οι άλλοι γείτονες και την 5ην Οκτωβρίου
1923 ανεχωρήσαµεν δια Καβάλαν όπου εφθάσαµεν την 8ην Οκτωβρίου και αφού
διανυκτερεύσαµεν εις την παραλίαν την εποµένην δι΄αυτοκινήτων εφθάσαµεν εις
Πράβιον και εκείθεν δια φορτηγών ζώων εις το χωρίον ∆ράνοβα και
εγκατεστάθηµεν εις τας τουρκικάς οικίας µετά των ενοίκων Τούρκων. Ο καλός
επιστάτης του γραφείου Εποικισµού κ. Φουστέρης αµέσως µας επροµήθευσε σίτον
και άλλα χρειώδη και ούτω εγκατεστάθηµεν οριστικώς.
Την 12ην Οκτωβρίου κατήλθον εις Καβάλαν και επαρουσιάσθην εις τον
Επιθεωρητήν ∆ηµοτικών Σχολείων κον Παναγ. Τσιακίρην και µετά την
κεκανονισµένην ορκωµοσίαν µου έλαβον συστατικόν γράµµα προς τους κατοίκους
Κίναλη να µε βοηθήσουν εις το έργον συστάσεως Σχολείου. Μετέβην εις Κίναλη
και εκ των ενόντων κατόρθωσα να ανοίξω το Σχολείον. Εις το χωρίον αυτό έµεινα
µέχρι Μαρτίου 1925 οπότε µετετέθην εις ∆ράνοβαν τη αιτήσει µου πλησίον της
οικογενείας µου όπου έκτοτε µένω, η δε ενταύθα δράσις µου είναι γνωστή εις
πάντας τους κατοίκους παραλείπεται. Τούτο µόνον αναφέρω ότι πολλάς πικρίας
και απογοητεύσεις, δυσκολίας και προσκόµµατα παρενέβαλλον εις την επίµοχθον
εργασίαν έως ότου τακτοποιήσω και στερεώσω επί ηθικών βάσεων το χωρίον.
Νοµίζω ότι επέτυχον.
Εν Χορτοκοπίω 27/1/1943 τέλος
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