Χωρίς ∆εσπότ διαταγήν και ∆ιάκου συνεργίαν
Καµπάνας µικρά και τρανά κρούγ ν δοξολο
γίαν.
Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει
και κλαίει.
Κι ας όλων το τρανύτερον βαρυαναστενάζει
Ντο κ έχ ανθρώπς ν ακούγν ατό, ποπάν ν
εφτάει µετάνοιας.
Χρόνια έρθαν κι επέρασαν, καιροί έρθαν και
πάγνε
Και η καµπάνα το τρανόν αναµέν δίχως
γλώσσαν.
Εµπαίν αέρας και βοά, άνεµος και µουγκρίζει
Εµπαίν ευχάς και τραγωδεί, µπαίνε κατάρας
κλαίει,
Εµπαίνε και τα οράµατα τα ηµέρας και της
νύχτας,
Και κρούει και κλαίει και τραγωδεί και θλίφκε
ται ο Κόσµον.

Μέσα σε αυτόν τον οργασµό παραγωγής
και µέσα σε αυτό το πνευµατικό περιβάλλον,
ο Κτενίδης συλλαµβάνει την ιδέα της ανιστόρησης του θρησκευτικού-εθνικού παλλάδιου
των Ποντίων, της Παναγίας Σουµελά. Η κυοφορία της ιδέας θα κρατήσει ελάχιστα και η
υλοποίησή της θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία:
ο θεµέλιος λίθος της Παναγίας Σουµελά κατατίθεται το 1951, µε µόνο εφόδιο την πίστη του
Κτενίδη στο όνειρο. Και η δικαίωση έρχεται
γρήγορα. Τον Αύγουστο του 1953 τελείται η
πρώτη θρησκευτική γιορτή µε συρροή 7.000
πιστών. Είναι µια δικαίωση που ξεπερνά τον
Κτενίδη, που µας ξεπερνά όλους, ως φθαρτές
βιολογικά προσδιορισµένες υπάρξεις και ανάγεται στο διαχρονικό και στο αιώνιο. Γιατί η
Παναγία Σουµελά γίνεται το θρησκευτικό και
εθνικό σύµβολο ενός λαού, των Ποντίων
Ελλήνων, αυτών που υπέστησαν άπειρες
σφαγές και διώξεις από του Τούρκους και
ήρθαν κάτω από το προστατευτικό της βλέµµα, να οικοδοµήσουν τη νέα τους ιστορία,

αποτίοντας σε αυτήν ευλάβεια και πίστη.
Για όλους αυτούς η ιστορία της Παναγίας
Σουµελά συµβόλιζε και συµβολίζει τη δραµατική και αξιοθαύµαστη πορεία τους στο χρόνο,
στη µακρά διαδροµή του Ελληνισµού. Στις
παρυφές του Βερµίου αναβιώνει η ατµόσφαιρα των παλιών αµφικτιονιών, αναζωπυρώνονται ξεχασµένες φιλίες, τονώνεται το ποντιακό αίσθηµα, αναβιώνουν τα ήθη και τα
έθιµα του πόντου, ισχυροποιείται η ποντιακή
συνείδηση. Η παρουσία της Μεγάλης
Μητέρας στις παρυφές του Βερµίου, έργο
ζωής του Κτενίδη, συµβάλλει στην εδραίωση
της πεποίθησης της συνέχειας στο επίπεδο
της πολιτισµικής παρουσίας του ποντιακού
Ελληνισµού.
Είναι το σύµβολο που
έρχεται από το χθες και στηρίζει µε τη σεπτή του παρουσία
τον καρτερικό µόχθο αλλά και
το όνειρο πως οι αλησµόνητες
πατρίδες είναι ζωντανές στη
σκέψη µας, εµβλήµατα και
παρακαταθήκες, πόθοι και
οράµατα δεµένοι µε την παράδοση και την ιστορία µας,
αιώνια δικοί µας, γιατί είναι
µέρος της συλλογικής µας µνήµης. Και όλη αυτή η βαθιά
συνειδητοποίηση είναι έργο
ενός ανθρώπου που αισθάνθηκε πριν από όλους µας τη
βαθιά ευλάβεια των συµπατριωτών του, πόνεσε πιο πολύ
από όλους, τραγούδησε πιο µπροστά από
όλους τους καηµούς και τις προσδοκίες τους
και έγινε η ψυχή των κυνηγηµένων ανθρώπων της γενιάς του. Γι αυτό η Παναγία
Σουµελά θα συµβολίζει πάντα τους Ποντίους
όπου γης, οι οποίοι θα σπεύδουν πάντα προσκυνητές της χάρης της, σεµνυνόµενοι για τα
βιώµατα, τους συνειρµούς και τα µηνύµατα,
που θα αναβιώνει µέσα τους η παρουσία της
εις τους αιώνες. Για αυτή του την προσφορά

προς τους Ποντίους ο Κτενίδης τιµάται από
τον Βασιλιά µε το ανώτερο παράσηµο του
τάγµατος των Ταξιαρχών
Ο Κτενίδης, ο άνθρωπος των µεγάλων
οραµάτων, µε τον άδολο πατριωτισµό και την
αληθινή ανιδιοτέλεια, ο γιατρός, ο ποιητής, ο
θεατράνθρωπος, ο λαογράφος, ο πατριώτης,
ο πνευµατικός άνθρωπος ,έσβησε ήσυχα στις
16 Ιουλίου του 1963. Μαζί του χάθηκε µια
ζεστή ανθρώπινη φωνή, κι ένα θερµό πάθος
για τον ποντιακό παραδοσιακό πολιτισµό.
Άφησε όµως πίσω του ολόκληρο τον αναβιωµένο ποντιακό πολιτισµό, την ποιότητα, την
αισθητική, την ηθική του.
Και µάλιστα, κάθε καλοκαίρι, όταν η
Παναγία Σουµελά, η ψυχή του
κατατρεγµένου
ποντιακού
Ελληνισµού γίνεται και πάλι ο
οµφαλός της γης για τους
ποντίους, η ορµή, το όραµα
και η φωνή του Κτενίδη ζωντανεύουν στην σκέψη µας και
ποδηγετούν ενορατικά την
πορεία µας για µια ουσιαστική
αναγνώριση του δικαιώµατος
των Ποντίων, στη µνήµη και
στην ιστορία. Τότε το συµβολικό πουλί του σχίζει τις ράχες
του Βερµίου και αντιλαλεί στα
υψώµατα της Καστανιάς, φτάνει ως τα παλάτια των
Κοµνηνών και τραγουδάει για
τον µεγάλο Πόντιο µε πόνο:
«Έναν πουλίν, µαύρον
πουλίν, µαύρον άµον την νύχταν ολονυχτίς
τριγύριζεν ολόερας σον κάστρον ς σον
Κάστρον σ σα µαντρότοιχα, τη µαυροΤραπεζούντας. Κάποτ εγένοντε σεισµός κι η
γη όλεν εσείεν κι έναν ηµέραν άχαρον, έναν
ηµέραν µαύρον, επάρθαν τα κλειδία θε κι ο
Κάστρεν εκρεµίεν. Κι ο Κάστρεν ο θεόρατον
εγέντον κοιµητήριν...»
Ας είναι το τραγούδι αυτό µια µικρή κατάθεση ψυχής στη µνήµη του.

... ο Κτενίδης
συλλαµβάνει
την ιδέα της
ανιστόρησης του
θρησκευτικού
- εθνικού
παλλάδιου
των Ποντίων,
της Παναγίας
Σουµελά ...
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