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      Σαν σήµερα...

1936
Πεθαίνει από συ-
γκοπή καρδιάς ο 
πολιτικός Παναγής 
Τσαλδάρης. Γεν-
νήθηκε στο Καµάρι 
Κορινθίας το 1868, 
ήταν αρχηγός του 
Λαϊκού Κόµµα-
τος, πρωθυπουρ-
γός (1933-1935), 
πιστός στον κοινο-
βουλευτισµό και 
στις συνταγµατικές 
διατάξεις.

1937
Με τον Αναγκα-
στικό Νόµο 677, ο 
δικτάτορας Ιωάν-
νης Μεταξάς δια-
γράφει τα αγροτι-
κά χρέη και απαλ-
λάσσει τους αγρό-
τες από τη µάστι-
γα της τοκογλυ-
φίας.

1944
Συνέρχεται στον Λί-
βανο η Συνδιάσκε-
ψη των Αντιπρο-
σώπων του Εθνους 
υπό την προεδρία 
του Γεωργίου Πα-
πανδρέου. Μετέ-
χουν 25 µέλη από 
κόµµατα και αντι-
στασιακές οργα-
νώσεις. 

1960
Πεθαίνει ο ολυµπι-
ονίκης και ιατρο-
δικαστής Ιωάννης 
Γεωργιάδης. Γεν-
νήθηκε στην Τρί-
πολη το 1874, 
ήταν ολυµπιονί-
κης το 1896 και 
το 1906, ενώ εξι-
χνίασε το έγκληµα 
στου Χαροκόπου, 
όπου µάνα, κόρη 
και ανιψιός σκότω-
σαν, τεµάχισαν και 
πέταξαν στον Κη-
φισό τον εργολάβο 
Δημ. Αθανασό-
πουλο.

1968
Εγκαινιάζεται στο 
Ακρωτήρι Χανί-
ων το Πεδίο Βο-
λής Κρήτης, µονά-
δα ασκήσεων του 
ΝΑΤΟ, παρουσία 
στρατιωτικών αντι-
προσωπειών χω-
ρών-µελών της 
Συµµαχίας.

1895
Παρουσία του 
βασιλιά Γεωρ-
γίου Α’ και του 
πρωθυπουρ-
γού Θ. Δηλιγιάν-
νη εγκαινιάζε-
ται ο σιδηροδρο-
µικός σταθµός 
Αθηνών - Πειραι-
ώς στην πλατεία 
Οµονοίας µε θο-
λωτή σήραγγα 
έως το Μοναστη-
ράκι, που άρχισε 
να κατασκευάζε-
ται το 1889.

1914
Υπογράφεται το 
Πρωτόκολλο της 
Κέρκυρας µε το 
οποίο αναγνωρί-
ζεται το δικαίω-
µα στην ελληνική 
µειονότητα της 
Βορείου Ηπείρου 
η πλήρης αυτο-
νοµία της από το 
αλβανικό κράτος.

1931
Ο πρωθυπουρ-
γός Ελευθέριος 
Βενιζέλος 
µετά την ψήφι-
ση του νόµου 
5060 περί Τύ-
που και µε αφορ-
µή την οξεία επί-
θεση της αντιπο-
λίτευσης µε χα-
ρακτηρισµούς 
όπως «κυβέρνη-
σις κλεπτών», δη-
λώνει στον Βόλο 
ότι «δεν καταργεί 
τις ελευθερίες του 
Τύπου, αλλά την 
ασυδοσία». 

      Σαν 

Τ
ο σηµερινό φύλλο της Realnews είναι εορ-
ταστικό. Συµπληρώσαµε το 600ό φύλλο! 
Πορεία εµπρός για τα 10.000! Στο σηµε-

ρινό φύλλο θα ασχοληθώ µε ένα επετειακό θέ-
µα, µε τη Γενοκτονία των Ποντίων. 

Τέτοιες ηµέρες του 1919 (19 Μαΐου), ο Μου-
σταφά Κεµάλ έφτασε µε φορτηγό πλοίο από 
την Κωνσταντινούπολη στο λιµάνι της Σαµψού-
ντας, κατευθύνθηκε σε ξενοδοχείο και έβγα-
λε έναν πύρινο λόγο στους συγκεντρωµένους 
Τούρκους, ξυπνώντας το µίσος εναντίον των 
Ελλήνων: «Να έχετε κατά νου τον πλούτο των 
γκιαούρηδων. Αν τους βγάλετε από τη µέση, 
θα γίνει δικός σας». Στο χωριό Καβάκ έγινε πιο 
επιθετικός: «Σκοτώστε κάθε µη µουσουλµάνο! 
Σκοτώστε τώρα στα κρυφά. Αργότερα στο φως 
της ηµέρας!»

Αυτή η προτροπή δεν άργησε να γίνει πράξη 
Γενοκτονίας. Εστελναν στην αρχή τους άνδρες 
στα «αµελέ ταµπουρού» (τάγµατα εργασίας) 
για εξόντωση και µετά άρχισαν οι εξορίες… Χι-
λιάδες γυναικόπαιδα και ηλικιωµένοι τραβού-
σαν έναν ατέλειωτο «Γολγοθά» σε µια διαρκή 
πορεία µε εκτελέσεις, κτηνωδίες, βιασµούς γυ-
ναικών και κοριτσιών. Ασχολήθηκα ως ρεπόρ-
τερ µε τη δραµατική ιστορία δύο κοριτσιών που 
χάθηκαν τότε και βρέθηκαν κάτω από µυθιστο-
ρηµατικές συνθήκες 60 χρόνια µετά. 

Στην εξορία
Σήµερα θα αναφερθώ στην πανέµορφη Παρ-
θένα Ζουρνατζίδου, που κατοικούσε µε την οι-
κογένειά της στην Τσαρσαµπά, κοντά στη Σαµ-
ψούντα όπου τον χειµώνα του 1920, στα 17 της 
χρόνια, οι Τούρκοι µάζεψαν τους 700 συγχω-
ριανούς της και τους έστειλαν εξορία. Ο ανιψιός 
της, Σταύρος Ζουρνατζίδης, 12 ετών τότε, θυ-
µάται: «Στην οµάδα αυτή ήταν συγγενείς µας 
και η θεία µου η Παρθένα. Στην πορεία, πολλοί 
πέθαναν από το κρύο στα χιόνια, από την πεί-
να, τις αρρώστιες, τις κακουχίες και από τις εκτε-
λέσεις… Χάσαµε συγγενείς µαζί και την Παρθέ-
να, χωρίς να γνωρίζουµε για την τύχη τους. Το 
1923 φύγαµε στην Ελλάδα και εγκατασταθή-
καµε στο χωριό Κοµνηνά Ξάνθης». 

Αφήγηση της Παρθένας το 1979: «Στην εξο-
ρία τραβήξαµε του Χριστού τα πάθη. Ολο λι-
γοστεύαµε. Μια ηµέρα µε πλησιάζει ο Τούρ-
κος αποσπασµατάρχης και µου λέει: «Θέλω να 
σε παντρευτώ. Αν αρνηθείς, θα σε εκτελέσω». 
Στην αρχή αρνήθηκα, αλλά µετά από πολλές 
πιέσεις κάµφθηκα, τον παντρεύτηκα, µε αλλα-
ξοπίστησε, µε ονόµασε Αϊσέ, εγκατασταθήκαµε 
στην Ορντού (Κοτύωρα) και µου φερόταν κα-
λά. Ο άνδρας µου πέθανε το 1936, αφού απο-
κτήσαµε ένα κοριτσάκι και, όταν το πάντρε-
ψα, άρχισα να ψάχνω τους χαµένους συγγε-
νείς µου. Πήγα στη Σαµψούντα και σε ένα κα-

φενείο είπα ψέµατα στον ιδιοκτήτη, αν ξέρει 
κανέναν Ελληνα στην πόλη να µου τον συστή-
σει, για να µε πληροφορήσει το µέρος που εί-
χε κρύψει λίρες ο πατέρας µου και θα έπαιρ-
νε µερίδιο. Το κόλπο έπιασε και µου σύστησε 
έναν άλλο καφετζή, τον Μαχίρ, που τούρκεψε 
στα 8 του χρόνια. Μου είπε ότι κατά καιρούς 
περνάνε Ελληνες και του έδωσα διεύθυνση και 
τηλέφωνο για επαφή».

Το 1979, κάποιος Τσακίρης από τη ∆ράµα πή-
γε στον Πόντο και πέρασε τυχαία από το καφε-
νείο του Μαχίρ, που του µίλησε για µια Τουρκά-
λα Αϊσέ ή Παρθένα, που ψάχνει χαµένους συγ-
γενείς της και του έδωσε τη διεύθυνσή της. Ο 
Μαχίρ λίγες ηµέρες µετά πέθανε, αλλά το µήνυ-
µα πήγε σε καλά χέρια. Ο Τσακίρης, όταν γύρι-
σε στους Ταξιάρχες ∆ράµας, µίλησε για το περι-
στατικό και κάποιος συγχωριανός του τινάχτηκε 
λέγοντας: «Είναι συγγένισσά µας!» και αµέσως 
ενηµέρωσε τον Στ. Ζουρνατζίδη στα Κοµνηνά. 
Εκείνος έβγαλε διαβατήριο και µε τη διεύθυν-
ση στο χέρι πήγε στην Τουρκία. 

Η συνάντηση
Ηταν η ώρα 7 το πρωί, όταν ο ταξιτζής τον άφη-
σε στην πόρτα του σπιτιού της Αϊσέ. Ο ίδιος 
αφηγείται το 1979: «Τα γόνατά µου έτρεµαν, 
η καρδιά µου πήγαινε να σπάσει… Χτύπησα 
την τζαµόπορτα και ξαφνικά ανοίγει µια ηλικι-
ωµένη γυναίκα. Είπα το όνοµά µου: Σταύρος. 
“Ισταυρί!”, φώναξε εκείνη και αγκαλιαστήκα-
µε! Κλαίγαµε επί δύο ώρες χωρίς να πούµε λέ-
ξη. ∆ιηγηθήκαµε τα παλιά και ο γαµπρός της τής 
έβγαλε διαβατήριο και την έφερα στα Κοµνη-
νά. Μαζεύτηκαν όλοι οι συγγενείς, τη ρωτού-
σαν τι έγιναν οι δικοί µας κι απαντούσε: “Εφέ-
καν τ’ οστούδε τουν σα ρασσία” (άφησαν τα 
κόκαλά τους στα βουνά)».

 Οταν γύρισε στην Τουρκία, έγραψε επιστο-
λή στον Σταύρο που κατέληγε: «Εύχοµαι και ελ-
πίζω, Ισταυρί, να σε ξαναδώ µε τα µάτια αυτού 
του κόσµου και όχι του αλλουνού!». Η Παρθέ-
να και ο Σταύρος δεν αξιώθηκαν να ξανασµί-
ξουν. Βλέπονται τώρα, όχι µε τα µάτια αυτού 
του κόσµου, αλλά του αλλουνού!

3. Ο Σταύρος Ζουρνατζίδης (δεξιά) βρήκε τη 
χαμένη θεία του στον Πόντο και ο Ανέστης 
Παπαδόπουλος τη χαμένη αδελφή του 
έπειτα από 60 χρόνια! 4. Πτώματα παντού, 
άταφα! 5. Πορεία στη μαρτυρική εξορία…

Τι έγιναν τα
χαµένα παιδιά
στη Γενοκτονία

Η δραµατική περίπτωση της Ποντιοπούλας 
Παρθένας, που χάθηκε στους διωγµούς του 1920 

και βρέθηκε ως Αϊσέ, έπειτα από 60 χρόνια!
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1. Οι Ελληνες στις 19 Μαΐου 
πενθούν τα θύματα της 
Γενοκτονίας, ενώ οι Τούρκοι τη 
γιορτάζουν… 2. Χάθηκε με το 
όνομα Παρθένα και βρέθηκε ως 
Αϊσέ. ∆ίπλα η εγγονή της
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