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ΘΕΜΑ: Πραγματοποιήθηκαν στη Σκύδρα οι εκδηλώσεις μνήμης κι απότισης φόρου 

τιμής στον Οπλαρχηγό του Πόντου Βασίλειο Ανθόπουλο (Βασίλ Αγά). 

 

Με συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και το Δήμο Σκύδρας 

πραγματοποιήθηκαν, στην πόλη της Σκύδρας, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, με τη 

συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων και μ΄έκδηλη τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό, οι 

εκδηλώσεις μνήμης κι απότισης φόρου τιμής  στον θρυλικό Αρχικαπετάνιο των 

Ανταρτικών Δυνάμεων του Πόντου Βασίλειο Ανθόπουλο (1888 – 1922).  

Το πρωί στον Ιερό Ναό του Πρωτομάρτυρα κι Αρχιδιακόνου Στεφάνου Σκύδρας 

τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Αντώνιο Κορέστη θεία λειτουργία  και 

επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του Βασιλείου Ανθόπουλου 

και των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής. 

Στη συνέχεια, στο άγαλμα του ομώνυμου Οπλαρχηγού, που βρίσκεται στην 

Πλατεία Πλαστήρα (Λαϊκής Αγοράς), τελέστηκε τρισάγιο κι  απότιση φόρου τιμής 

με την κατάθεση στεφανιών, την τήρηση σιγής ενός λεπτού και την ανάκρουση 

του Εθνικού Ύμνου. 

Ακολούθως, στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας πραγματοποιήθηκαν 

ομιλίες για το τιμώμενο πρόσωπο διαφωτίζοντας τόσο τη δράση και την 

προσωπικότητά του όσο και γεγονότα εκείνης της περιόδου. 

H Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά  Αθανασιάδου –Αηδονά ανεβαίνοντας 

στο βήμα μετέφερε τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

Απόστολου Τζιτζικώστα, ευχαρίστησε τους συντελεστές της εκδήλωσης, 

αναφέρθηκε στο ξεριζωμό του Ελληνισμού και στη σημασία του αγώνα του 

Βασίλειου Ανθόπουλου ως πηγή έμπνευσης για τους νεότερους Έλληνες. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στο χαιρετισμό της ανέφερε, μεταξύ 

των άλλων,  τα εξής:  Λίγους μήνες και συγκεκριμένα την Πέμπτη στις 18 και την 
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Κυριακή στις 21Μαΐου η πόλη, ο Δήμος της Σκύδρας γενικότερα  ήταν το 

επίκεντρο, σ΄επίπεδο Νομού  Πέλλας, των επετειακών εκδηλώσεων  μνημοσύνης 

για το ξερίζωμα και το ξεκλήρισμα του Ποντιακού Ελληνισμού των 353.000  

αθώων ψυχών, από τους υποκινητές και τους στυγνούς εκτελεστές της τουρκικής 

θηριωδίας, μισαλλοδοξίας κι απανθρωπιάς, κατά τη «μαύρη», για τον ελληνισμό, 

ιστορική περίοδο 1916 – 1924. 

Της γενοκτονίας δηλαδή των Ελλήνων του Πόντου, που χαρακτηρίζεται ως μια 

από τις φρικαλεότερες και βαναυσότερες εγκληματικές πράξεις σ΄όλη την 

παγκόσμια ιστορία. 

Με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όμως, μαζί με την υποχρέωση της διατήρησης 

της ιστορικής μνήμης εκφράσαμε με τις δέουσες τιμές το σεβασμό μας στις 

θυσίες των Ελλήνων του Πόντου, εκφράσαμε  την ευγνωμοσύνη μας προς τους 

προγόνους μας που στάθηκαν στις επάλξεις για την υπεράσπιση της εθνικής 

ακεραιότητας κι ενότητας, τη διαφύλαξη και μεταλαμπάδευση της ορθόδοξης 

χριστιανικής πίστης και των ιδεωδών του ελληνικού πολιτισμού. 

Ταυτόχρονα και ξεκάθαρα  διατρανώσαμε το δίκαιο αίτημά μας για τη διεκδίκηση 

της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως 

οφειλόμενη τιμή και δικαίωση προς τους σφαγιασθέντες προγόνους μας αλλά  

επίσης κι ως ένα μεγάλο και βαρύ ιστορικό χρέος υπενθύμισης προς όλους τους 

λαούς του κόσμου να μην ανεχθούν και να μην επιτρέψουν ποτέ στο μέλλον 

ανάλογα ντροπιαστικά κι απάνθρωπα γεγονότα. 

Μετά τις  επετειακές αυτές εκδηλώσεις, μερικές ημέρες αργότερα, δηλαδή, την 

Τετάρτη 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ σπουδαίο 

γεγονός: η επίσημη έναρξη της Επώνυμης Έδρας Ποντιακών Σπουδών στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με την 

ευγενική, πατριωτική υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδης». 

Επρόκειτο για μια εξαιρετική εξέλιξη για τον Ποντιακό Ελληνισμό και γενικότερα για 

τον ιστορικό πολιτισμό του έθνους μας. 

Και φθάνουμε στο σήμερα. Ίσως, απότοκος και φυσιολογικό επακόλουθο των 

ανωτέρω να θεωρηθεί και να εκτιμηθεί η σημερινή μας ειδική αυτή τη φορά 

εκδήλωση μνήμης που σκοπό έχει  την απότιση φόρου τιμής και την απόδοση 

σεβασμού κι ευγνωμοσύνης  στον Οπλαρχηγό των ανταρτικών δυνάμεων του 

Πόντου και φωτεινό παράδειγμα  για όλους Βασίλειο Ανθόπουλο  που θυσίασε τη 



 

 

 

ζωή του στον αγώνα για την υπεράσπιση κι την απελευθέρωση του Ποντιακού 

Ελληνισμού.   

Και συνεχίζοντας η Δήμαρχος ανέφερε ότι ανάμεσα στους σημαντικούς 

συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης βρίσκονται εδώ μπροστά μας κι ο 

Γιάννης Κυριακίδης, απόγονος του τιμώμενου που είχε την ιδέα  να στηθεί το 

άγαλμα του Πόντιου Οπλαρχηγού Βασίλειου Ανθόπουλου στη Σκύδρα, 

μ΄ενέργειες του Δήμου Σκύδρας, που είναι το γεωφυσικό  κι όχι μόνο 

σταυροδρόμι του Νομού κι ευρύτερα αλλά και η περιοχή στην οποία ζουν και 

προοδεύουν Έλληνες απόγονοι του Ελληνισμού της Ανατολής και πιστεύω ότι θα 

γίνει μια σύντομη αναφορά σ΄αυτό από τους αξιότιμους ομιλητές τον εγγονό του 

τιμώμενου Γιάννη Κυριακίδη και τον συντονιστή της σημερινής εκδήλωσης Γιώργο 

Παναγιωτίδη κι ομιλητή της εκδήλωσης για την τοποθέτηση του αγάλματος του 

Βασίλειου Ανθόπουλου. 

Μέσα από τη σημερινή εκδήλωση απότισης φόρου τιμής και της ιστορικής 

αναφοράς κι ανάλυσης που περιμένουμε ν΄ακούσουμε από τον διακεκριμένο 

ερευνητή - συγγραφέα – εκδότη Σάββα Καλεντερίδη για τη ζωή και τη δράση του 

Βασίλειου Ανθόπουλου αναμένουμε παράλληλα να διδαχθούμε με σεβασμό στην 

ιστορική αλήθεια τον αιματοβαμμένο αγώνα της εθνικής και βιολογικής 

επιβίωσης ενός λαού που ζούσε επί αιώνες στην Ανατολή έχοντας όμως πάντα 

δεσμούς με τη Μητροπολιτική Ελλάδα. 

Η Δήμαρχος έκανε ειδική αναφορά στους παριστάμενους απογόνους του 

Οπλαρχηγού, τη Μαρία, τον Σόλωνα, τον Χαράλαμπο, την Ελένη Ανθοπούλου, 

τον Ματθαίο Ανθόπουλο, την οικογένεια του Γιάννη Κυριακίδη και την οικογένεια 

Πλακίδα.  

Στη συνέχεια τόνισε ότι αυτό που σε κάθε περίπτωση έχει επιπλέον σημασία είναι 

να επιβεβαιώσουμε, για μια ακόμη φορά, μέσα κι απ΄αυτήν την πατριωτική 

εκδήλωση, ότι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες με φιλοπατρία, ενότητα, ομοψυχία, 

ασίγαστο πάθος, πίστη και σεβασμό στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη θα 

προχωρήσουμε ενωμένοι, μακριά από ατομικισμούς, αρχομανίες, ιδεοληψίες και 

στεγανά στην πραγματοποίηση του πατριωτικού μας χρέους και καθήκοντος 

τόσο απέναντι στις θυσίες των προηγούμενων γενεών όσο και στην εξασφάλιση 

ενός υγιούς, δημοκρατικού, ειρηνικού, αλληλέγγυου, δίκαιου μέλλοντος για τις 

τωρινές κι επόμενες γενιές. 



 

 

 

Κι ολοκλήρωσε το χαιρετισμό της ευχαριστώντας όλες κι όλους όσοι 

συνεργάστηκαν για την άρτια  διοργάνωση και τίμησαν με την παρουσία τους 

την εκδήλωση. 

Ακολούθησε η ομιλία του Γιάννη Κυριακίδη εκπροσώπου των απογόνων του 

Βασίλειου Ανθόπουλου ο οποίος αφού ευχαρίστησε την Αν. Αντιπεριφερειάρχη, 

τη Δήμαρχο Σκύδρας, τους συντελεστές και συμμετέχοντες, τον βιομήχανο 

Χαράλαμπο Κοτζαβασίλογλου που χρηματοδότησε την αποκατάσταση του 

αγάλματος από τη καταστροφή που υπέστη παλαιότερα από αγνώστους  και 

καθώς η ομιλία του διακόπτονταν λόγω της συναισθηματικής του φόρτισης  

μίλησε με ευγνωμοσύνη για τον ηρωικό πρόγονό του και τους άλλους αγωνιστές 

των οποίων τη δράση, όπως επισήμανε έχουμε υποχρέωση οι νεότεροι 

ν΄αναδείξουμε και να έχουμε ως παράδειγμα για μίμηση. 

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον Σάββα Καλεντερίδη, πρώην Αξιωματικό 

του Ελληνικού Στρατού ερευνητή, συγγραφέα, εκδότη, με τίτλο «Βασίλειος 

Ανθόπουλος, ένας ιδιοφυής πολέμαρχος του Πόντου». 

Ο ομιλητής με παραστατικότητα και σαφήνεια περιέγραψε κι ανέλυσε τη ζωή, τη 

δράση του μεγάλου Οπλαρχηγού και τα ιστορικά γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν εκείνα τα ταραγμένα χρόνια και πώς αυτά μπορούν να 

συνδεθούν και να συνδυαστούν με το παρόν ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την πορεία του έθνους μας. 

Ο κ. Καλεντερίδης ανέδειξε την ιδιοφυία, τη διορατικότητα, την ευστροφία και την 

τόλμη του Βασίλειου Ανθόπουλου που αφού ξεκίνησε σπουδάζοντας 

Αρχιτεκτονική και καταφέροντας να γίνει ένας σημαντικός αρχιμάστορας 

δημοσίων έργων, ένα γεγονός -  σκότωσε τον Τούρκο που  ατίμωσε τη γυναίκα 

συγγενικού του προσώπου -  τον ανάγκασε ν΄ανέβει στο βουνό και στη συνέχεια 

συγκεντρώνοντας γύρω του Έλληνες, που πολλοί απ΄αυτούς έφευγαν από τα 

τάγματα των καταναγκαστικών έργων που τους έστελναν οι Τούρκοι προκειμένου 

να τους εξολοθρεύσουν, οργάνωσε αντίστοιχες αντάρτικες ομάδες κι έγινε ο 

φόβος κι ο τρόμος των Τούρκων. 

Αξιοποιώντας μάλιστα τον ρωσοτουρκικό πόλεμο της περιόδου του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από το τολμηρό του επίτευγμα ν΄απευλευθερώσει 

έναν Ρώσο στρατηγό που κρατούσαν αιχμάλωτο οι Τούρκοι κατάφερε να  πείσει 

τους Ρώσους να συνεργαστούν για την απελευθέρωση όλου του Πόντου από τις 

θηριωδίες των Νεότουρκων. 



 

 

 

Δυστυχώς, όμως η πολιτική και η συμπεριφορά των Ρώσων άλλαξε στη συνέχεια. 

Ωστόσο, ο αεικίνητος και θαρραλέος Οπλαρχηγός δεν ολιγώρησε και δεν 

πτοήθηκε. Κινήθηκε αστραπιαία μεταβαίνοντας στην Ελλάδα και ζητώντας 

στρατιωτική υποστήριξη η οποία όμως δεν προσφέρθηκε ποτέ από το διχασμένο 

ελληνικό κράτος εκείνης της εποχής. 

Όντας επικηρυγμένος από τους Νεότουρκους και ενώ θα μπορούσε να 

παραμείνει στην Ελλάδα για σώσει τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του 

επιστρέφει για να συνεχίσει τον αγώνα και δολοφονείται σ΄ενέδρα στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Ως συμπέρασμα ο κ. Καλεντερίδης τόνισε ότι οι σημερινοί Έλληνες θα πρέπει να 

διδαχθούμε από την ηγετική και διορατική προσωπικότητα του Βασίλειου 

Ανθόπουλου και να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στις διακρατικές μας 

σχέσεις διότι η ιστορία αποδεικνύει ότι οι φίλοι γίνονται εχθροί και οι εχθροί φίλοι. 

Επισήμανε ότι με αφορμή το κουρδικό δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία των 

Κούρδων του Βορείου Ιράκ θα υπάρξουν ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις 

οποίες εκτίμησε ότι θα προλάβουμε να τις ζήσουμε πολλοί από τους παρόντες κι 

εξέφρασε την άποψη και την εκτίμηση ότι οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη 

χώρα μας. Ανέφερε μάλιστα ότι είχε πρόσκληση να μεταβεί στον τόπο του 

δημοψηφίσματος, όμως τήρησε την υπόσχεση που είχε ήδη δώσει στον κ. 

Κυριακίδη κι έτσι είναι παρών στην εκδήλωση τιμής για τον οξυδερκή και γενναίο 

Οπλαρχηγό των ανταρτικών δυνάμεων του Πόντου. 

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με το πολιτιστικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε η 

Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ριζού Ευθυμία Παπαδοπούλου και συμμετείχαν 

πολιτιστικοί σύλλογοι (Σκύδρας, Ριζού, Αρσενίου, Δάφνης, Καλυβίων, Άγιος 

Θεόδωρος Γαβράς Έδεσσας) με απαγγελίες ποιημάτων: από τη Ροζαλία 

Γαβριηλίδου ποιήματος του Κωνσταντίνου Ανδρεάδη από το Λιποχώρι 

αφιερωμένο στον Ελληνοπόντιο Αρχικαπετάνιο, από την Άννα Γαλανοπούλου 

απόσπασμα από το ποίημα « Επάρθεν η Ρωμανία», ποίημα και τραγούδι από την 

τρισέγγονη  του τιμώμενου Δήμητρα Ανθοπούλου και τραγούδια από τη χορωδία 

του προαναφερόμενου Συλλόγου Ποντίων Έδεσσας με χοράρχη τον Αβεσαλώμ 

Κυζιρίδη. 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο πολιτικός επιστήμονας και δημοσιογράφος 

Γεώργιος Παναγιωτίδης, γνωστός κι από την τηλεοπτική του εκπομπή 

«Ιστορία,Λαογραφία, Πολιτισμός» στην «Πέλλα Τηλεόραση». 



 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον επίλογο της εκδήλωσης η Δήμαρχος Σκύδρας 

Κατερίνα Ιγνατιάδου ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τους συντελεστές και 

συμμετέχοντες και αφού υπογράμμισε ότι ο Σάββας Καλεντερίδης ως άριστος 

γνώστης των θεμάτων της ευρύτερης βαλκανικής, καθήλωσε κι εντυπωσίασε 

πραγματικά το ακροατήριό του, τον προσκάλεσε να επισκεφθεί και πάλι τη 

Σκύδρα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαζί με πολλούς συμπολίτες μας και επισκέπτες οι 

Βουλευτές του Νομού Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώργος Καρασμάνης,  ο 

Υποδιοικητής της 2ας Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού Ταξίαρχος Δημήτρης Καραμούζας, 

ο Διοικητής  του Αστυνομικού Τμήματος Σκύδρας Πέτρος Λίτσνης,  ο 

Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Έδεσσας Παναγιώτης Φωστηρόπουλος, 

ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Σεραφείμ Παπαδόπουλος, οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Πέτρος Ζέρζης, Μαρία Ζωγράφου – Τσαντάκη, Μαρία 

Καράμπελα, Βασίλης Βασιλειάδης, Γιάννης Ανδρίτσος, ο Περιφερειακός 

Σύμβουλος Ημαθίας Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, οι Αντιδήμαρχοι Μιχάλης Μέγας, 

Μάγδα Παπαδοπούλου, Γιάννης Θεοδοσίου, ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Νίκος 

Χατζηιωαννίδης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  Σκύδρας 

Μιχάλης Λαουντός, οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Ριζού – Χαράλαμπος 

Φαντίδης, Πετριάς – Γρηγόρης Βόλτσης, Σεβαστειανών – Σταύρος Μακρίδης, ο 

πρώην Δήμαρχος Σκύδρας Ιορδάνης Τζαμτζής, ο πολιτευτής Διονύσης 

Σταμενίτης, ο Διευθυντής του Λυκείου Σκύδρας Παύλος Περπερίδης, ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου Ανατολικοθρακιωτών Πέλλας Γιάννης Καργατζής  ο Αντιπρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων Δημήτρης Ευαγγελίδης, η 

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αντωνία 

Πολυξενίδου, ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Τρύφων Τσαντάκης κι άλλοι υπηρεσιακοί 

παράγοντες.  

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).  

                                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ        


