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σελ. 2

Καλούνται τα µέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει

στο Πνευµατικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραµα
την Κυριακή 21  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.µ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά
Υείαν κ’ ευλοΐαν και καληχρονίαν

Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά
Υείαν κ’ ευλοΐαν και καληχρονίαν

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
(Από 26-07 έως 05-08-2018)

Ο ετήσιος χορός της Ε.Λ.Β.

Σελ. 6

Η παρέλαση της 16ης Οκτωβρίου

Σελ. 7

Το δρώµενο των “Μωµόγερων”

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

στο Πνευµατικό
Πολιτιστικό

Κέντρο
της Λέσχης 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

στο Πνευµατικό
Πολιτιστικό

Κέντρο
της Λέσχης 

Σελ. 12

Χριστουγεννιάτικα
Ποντιακά κάλαντα

Σελ. 12

Σελ. 5

Σελ. 10

Σελ. 7

ΕΘΙΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

www.elverias.gr

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Λάµπ. Πορφύρα 1– Πανόραµα Βέροιας

Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356

Βέροια – Τ.Κ. 59132

Email: info@elverias.gr

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙ∆ΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε.Λ.ΒΕΡΟΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙ∆ΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑ

ΤΗΛ. 23310 90339 - 90234

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
10,00 ευρώ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
Λ. Πορφύρα 1

591 32 - ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός 1000001
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

 Λειτουργεί καθηµερινά πλην 
Παρασκευής και Σαββάτου
από τις 17:00 έως τις 21:00. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όλα τα µέλη του Συλλόγου να µεριµνήσουν για την τακτοποίηση της ετήσιας

 συνδροµής τους (10 Ε)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ

EUROBANK 00260077150101169825 GR9802600770000150101169825

ALPHA 830002002013674 GR1- 0140- 8300- 8300- 0200- 2013- 674

ΕΘΝΙΚΗ 48052409 GR201103250000032548052409

ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ»

Η εφηµερίδα διανέµεται δωρεάν στο 

περίπτερο που βρίσκεται στη διασταύρωση 

Μ. Μπότσαρη & Μαυροµιχάλη

και στο Βιβλιοπωλείο του

Γιάννη Ορφανίδη, Πιερίων 51, στη Βέροια.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-pontos.gr
pontostv.gr
verianet.gr
inveria.gr
alexandriamou.gr
24oresimathia.gr
pliroforiodotis.gr
laikoyra.gr
faretra.info
veriamou.blogspot.com
βεροιώτης.gr
alexandreia-gidas.gr
imathia-live.blogspot.com
blogspotanthemia.com
ammosimathia.blogspot.com
idisi-gr.blogspot.gr
arive.gr
efxinospontos.gr

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

   Ανακοινώνονται οι κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου 
µας για το Α’ τρίµηνο του 2018.

21-01-2018
Αγιασµός και Γενική Απολογιστική Συνέλευση
του Συλλόγου. 
Θα ανακοινωθεί 
Μασκέ  πάρτι  λόγω  αποκριάς.
18-03-2018

ο3 Σεµινάριο Παραδοσιακών χορών
υπό την αιγίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 
25-03-2018  
Συµµετοχή των τµηµάτων της Ε.Λ.Β.

ης
στην  παρέλαση της 25 Μαρτίου. 

  Καλούνται τα µέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευµατικό Κέντρο 
της Λέσχης στο Πανόραµα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την 
Κυριακή 21  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.µ., το 
πρόγραµµα της οποίας έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασµός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση των αριστούχων µαθητών και των 
επιτυχόντων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παιδιών της 
Λέσχης 
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση 
θεµάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεµάτων ηµερήσιας 
διάταξης:
1)11.45-11.50: Πρόταση του ∆Σ για ανακήρυξη του κ. 
Αρχιµήδη Ιντζεβίδη ως επίτιµου µέλους της  ΕΛΒ
2)11.50  -12 .30 :∆ιοικητικός  απολογισµός  και  
προγραµµατισµός
3)12.30-12.45:  Οικονοµικός απολογισµός και 
προϋπολογισµός
4) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5) 13.00-13.15: ∆ιάλλειµα
6) 13.15-13.30: Ερωτήσεις - Τοποθετήσεις -Προτάσεις
7) 13.30-13.45: Απαντήσεις
  Παρακαλούνται τα µέλη που πρόκειται να 
τακτοποιήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις την 
ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο 
τουλάχιστον µισή ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.
   Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωµα 
συµµετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα µέλη που είναι 
τακτοποιηµένα οικονοµικώς.
   Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα µέλη 
έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται µε την 
καταβολή της συνδροµής των δύο τελευταίων ετών (2017-
2018).
   Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των 
συνδροµών σας κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη 
λειτουργία του συλλόγου. 
   Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόµενη Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, 
την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα.

Σύµφωνα µε την απόφαση 127/2017
του ∆Σ της ΕΛΒέροιας

τη θέση του έφορου  εκδηλώσεων  καταλαµβάνει 
ο κ.  Ιωάννης Κοτίδης του Γεωργίου

από 26 Νοεµβρίου 2017, µετά την παραίτηση
του µέλους του ∆Σ  Τσανακτσίδη ∆ήµου,
λόγω επαγγελµατικών του υποχρεώσεων

στο εξωτερικό 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας εκφράζει

τα θερµά του συλλυπητήρια στις 
οικογένειες του Ιωάννη Χαρ. Ιντζεβίδη 

και του Ιωάννη Ευαγ. Ιντζεβίδη,
που έφυγαν τόσο πρόωρα

και απρόσµενα από τη ζωή. 
Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους 

και να δίνει κουράγιο
στις οικογένειές τους.

Το τµήµα νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
πραγµατοποίησε την καθιερωµένη επίσκεψη του, 
για την γιορτή των Χριστουγέννων στο γηροκοµείο 
της Βέροιας. Με τη συνοδεία της λύρας τα παιδιά της 
Ε.Λ.Β. έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
καθώς επίσης χόρεψαν και τραγούδησαν τους 
τρόφιµους του γηροκοµείου.
Πολλοί µάλιστα από αυτούς είναι ποντιακής 
καταγωγής οπότε τραγούδησαν µαζί µας. Η χαρά 
τους βέβαια ήταν εµφανής,όπως και στους νέους της 
Ε.Λ.Β. Και αν ακόµα δεν έχουν τη δυνατότητα να 
πηγαίνουν να τους βλέπουν συχνά, λόγω 
µαθητικών και φοιτητικών υποχρεώσεων θυµούνται 
πάντα τους αγαπηµένους µας τρόφιµους του 
γηροκοµείου της Βέροιας και δεν τους ξεχνούν.

Το τµήµα νέων της ΕΛΒ
στο γηροκοµείο Βέροιας
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   Αναρίθµητο είναι το πλήθος 
των λυράρηδων από τη 
περιοχή του πόντου  αλλά 
µερικοί απ’ αυτούς έγιναν 
κορυφαίοι καλλιτέχνες της 
λύρας και προσέφεραν στην 
ποντιακή µουσική πολύτιµες υπηρεσίες. Ελάχιστοι διατηρήθηκαν στη 
µνήµη του ποντιακού λαού, όπως ο Αντώντς από την Κρώµνη, ο 
Κωφόγλης από τη Ματσούκα, ο Σαµάλογλης από τα Μεσαρέας κ.ά. Το 
µέγα πλήθος των εξαίρετων λυράρηδων δυστυχώς πέρασε στην 
ανωνυµία.

Οι λυράρηδες του Πόντου, συνήθως και καλοί τραγουδιστές, ήταν 
ευαίσθητοι δέκτες των ανθρώπινων συγκινήσεων και των 
συναισθηµατικών µηνυµάτων των ανθρώπων. Ήταν ακόµα οι βασικοί 
παράγοντες για τη δηµιουργία του ποντιακού τραγουδιού.

Σε κάθε γάµο και διασκέδαση, σε κάθε πανηγύρι, ο λυράρης 
πρωτοστατούσε στη δηµιουργία της χαρµόσυνης ατµόσφαιρας. Η 
επιτυχία κάθε γλεντιού έπεφτε πάνω στους δικούς του ώµους. Οι 
διασκεδαστές απαιτούσαν από το λυράρη πολλά. Ζητούσαν απ’ αυτόν 
να παίζει και να τραγουδά αδιάκοπα. Έπρεπε λοιπόν ο λυράρης µαζί µε 
το ταλέντο του να διαθέτει και µεγάλη αντοχή. 

Οι λυράρηδες µισούν το θάνατο και µε τη λύρα τους επιχειρούν να 
τον καταργήσουν σαν να µην τον λογαριάζουν. Ο Πόντιος λυράρης 
θυµίζει τον Ορφέα, που κατέβηκε στον Άδη, για να απελευθερώσει την 
αγαπηµένη του Ευρυδίκη.

Προκειµένου να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι 
παραθέτουµε παρακάτω τα ονόµατα των πιο γνωστών ταλαντούχων 
λυράρηδων που γεννήθηκαν στον Πόντο και έφυγαν από αυτή τη ζωή 
για την αιωνιότητα:
1) Σταύρης Πετρίδης, από το χωριό Φαντάκ της Τραπεζούντας
2) Σαββέλης Γιακουστίδης, από την Ίµερα
3) Παναγιώτης Κτενίδης, ο Πάντζον ο Κοιλαδέτες
4) Ηλίας Λαζαρίδης, από το Αλήσοφι Καρς
5) Παύλος Στεφανίδης, από τη Μούζενα
6) Ιωάννης Τσορτανίδης (Τσορτανίκας), από τη Σάντα
7) Νικόλαος Προκοπίδης, από την Άτρα της Αργυρούπολης
8) Γερίκας Χρυσοστοµίδης, από τη Μούζενα
9) Αγαθοκλής Σελαλίδης, από την Ορντού
10) Χρήστος Σηµαιοφορίδης (ο Μαϊραχτάρτς), από την Κρώµνη
11) Αποστολίκας Αθανασιάδης, από τη Ματσούκα
12) Ιωάννης Μαχαιρόπουλος (ο Χαντζάρτς), από τη Μούζενα
13) Σάββας Ιωσηφίδης, από το Ατάπαζαρ
14) ∆ήµος Ουσταµπασίδης (∆ήµον ο Βελβελές), από την Κρώµνη
15) ∆ηµήτριος Αµοιρίδης (Αµοιρόγλης), από την Τραπεζούντα
16) Παύλος Μουρατίδης, από το Κιουλεπέρτ του Αρταχάν
17) Παύλος Ιωαννίδης, από το Καρς
18) Ιωάννης Παναγιωτίδης (ο Βρίγκον), από το Λυκάστ’ 
Αργυρούπολης
19) Ιωάννης Αδαµίδης, από την Άτρα Αργυρούπολης
20) Ευστάθιος Γουλτίδης, από το Παντζαρότ’ του Καρς
21) Νικόλαος Χαλυβόπουλος, από τη Ματσούκα
22) Ιωάννης Αθανασιάδης (ο Καλοµύτς), από την Τραπεζούντα
23) Θεόδωρος Καραγιαννίδης (ο Πάτσον) από την Κιόλα του Καρς
24) Παναγιώτης Κυριαζής (ο Ξυµύτς), από την Κρώµνη.
25) Στυλιανός Καρολίδης (ο Τσαλπούρτς), από το Γιαλαγούτσαµ Καρς
26) Ναθαναήλ Παπακοσµίδης (ο Χατζήκας), από την Κρώµνη
27)ΚωνσταντίνοςΤσαλικίδης(ο Τσαλίκτς),απότην Κούτουλα της 
Ματσούκας
28) Ανδρέας Κουγιουµτζίδης, από το Κιουλεπέρτ Αρταχάν
29) Βασίλειος Κουσίδης, από το Αγουρζενόν Ματσούκας
30) Λάζαρος Νικολαΐδης, από το Αζάτ Καρς
31) Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, από τη Ρωσία
32) Χρήστος Χονδρόπουλος, από τη Ρωσία
33) Τριαντάφυλλος Χριστοδουλίδης, από την Αργυρούπολη
34) ∆ηµήτριος Σιαµίδης (ο Σαµάλογλης), από τα Μεσαρέας 
Τραπεζούντας
35) Λάζαρος Σελαλίδης, από την Ορντού
36) Σπύρος Τανιµανίδης, από την Ίµερα
37) Θεόδωρος Χειµωνίδης, από τη Σάντα
38) Μιλτιάδης Μπαλτατζής, από την Ίµερα
39) Γεώργιος Αδαµίδης, από την Κιόλα του Καρς
40) Γερίκας Μαυρόπουλος (ο Γάραλης), από την Κρώµνη
41) Νίκος Παπαβραµίδης, από την Κρώµνη
42) Κωνσταντίνος Κηρυκόπουλος (Βαϊζόγλης), από το Καπίκιοϊ 
Ματσούκας
43) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, από τα Πλάτανα
44) Θεόδωρος Ιωαννίδης (ο Τότον), από το Τσαπίκ του Καρς
45) Χαράλαµπος Παταρίδης (ο Πάταρον), από την Άνω Ματσούκα
46) Πορφύριος Πορφυριάδης (ο Πύλον), από τη Βαρενού
47) Γιάννης Παζίδης από την Κιόλα του Καρς

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ

Λυράρηδες Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλοµάρτυρας ο ΓαβράςΆγιος Θεόδωρος ο Μεγαλοµάρτυρας ο Γαβράς

Σύµφωνα µε την Ακολουθία του, o Άγιος Θεόδωρος ο 
Μεγαλοµάρτυρας ο Γαβράς, γεννήθηκε τον 10ο αιώνα 
µ.Χ. στην κωµόπολη της Χαλδίας Άρτα (ή Άτρα), από 
γονείς ευσεβείς και ένδοξους.

Χρηµάτισε στρατιωτικός αρχηγός και κυβερνήτης της 
Τραπεζούντας και ανεδείχθη υπερασπιστής της 
Ορθοδόξου πίστεως και προστάτης των πτωχών και των 
αδυνάτων.

Σε µία συµπλοκή µε τους Σελτζούκους Τούρκους 
συνελήφθη αιχµάλωτος και προκειµένου να µην αρνηθεί 
το Χριστό και την πίστη του, µαρτύρησε µετά από φρικτά 
και µεγάλα βασανιστήρια, στις 2 Οκτωβρίου 1098 µ.Χ. 
στη Θεοδοσιούπολη (Ερζερούµ).

Σύµφωνα µε το συναξάρι του, για να τιµηθεί η µνήµη 
του κατασκευάστηκε ναός στην Τραπεζούντα. Ο ναός 
υπήρξε  δωρεά του ανιψιού του Θεοδώρου,  
Κωνσταντίνου Γαβρά, ο οποίος διετέλεσε, όπως και ο 
θείος του, στρατηγός του θέµατος Χαλδίας µε 
πρωτεύουσα την Τραπεζούντα το διάστηµα 1118-1143 
µ.Χ. Χτίστηκε ανατολικά της πόλης στη συνοικία του 
Αγίου Βασιλείου και κοντά στο ναό της Αγίας Άννας. 
Μετά την ανέγερσή του ο Κωνσταντίνος Γαβράς µετέφερε 
εκεί µε τιµητική ποµπή την κάρα του µάρτυρα.

Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου καταστράφηκε από 
άγνωστη αιτία λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια των χρόνων 
της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κοµνηνών της 
Τραπεζούντας (β΄ µισό 12ου - α΄ µισό 14ου αιώνα µ.Χ.). 
Από το αρχικό κτίσµα του Κωνσταντίνου Γαβρά 
φαίνεται πως διατηρήθηκε περίπου έως τις αρχές του 
20ού αιώνα µόνο ο γυναικωνίτης, δηλαδή το βόρειο 
τµήµα του ναού. Για το κτίσµα του 12ου αιώνα µ.Χ. 
τίποτα άλλο δεν είναι γνωστό.

Σε χρυσόβουλο που εξέδωσε ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας 
Κοµνηνός της Τραπεζούντας (1349 - 1390 µ.Χ.) το 1364 
µ.Χ. και αφορούσε την παραχώρηση προνοµίων στους 
Βενετούς εµπόρους της πόλης γίνεται λόγος για 
µοναστήρι αφιερωµένο στον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά, 
πληροφορία που δεν πιστοποιείται από το συναξάρι του, 
το οποίο αναφέρει µόνο τον αρχικό ναό που είχε χτιστεί 
από τον Κωνσταντίνο Γαβρά. Στο χρυσόβουλο του 
Αλεξίου επικυρωνόταν µεταξύ άλλων η παραχώρηση 
εδαφών στους Βενετούς σε περιοχή που εκτεινόταν από το 
µοναστήρι του Αγίου Θεόδωρου Γαβρά και προς τη 
θάλασσα, στις ανατολικές υπώρειες της πόλης. Εποµένως, 
είναι πιθανό ο αρχικός ναός του 12ου αιώνα µ.Χ. να 
αποτέλεσε τον πυρήνα για τη δηµιουργία µοναστικού 
συγκροτήµατος αφιερωµένου στον Γαβρά, σε 
µεταγενέστερη χρονική περίοδο και έως τα µέσα του 14ου 
αιώνα µ.Χ., όταν εκδόθηκε το χρυσόβουλο. Ασφαλώς η 
δηµιουργία µοναστικής κοινότητας γύρω από τον αρχικό 
ναό δείχνει τη διάδοση της λατρείας αυτού του τοπικού 
αγίου προοδευτικά µέσα στον 13ο και τον 14ο αιώνα µ.Χ., 
καθώς και τη σηµαντική θέση που κατείχε στην τοπική 
θρησκευτική παράδοση σε συνάρτηση και µε την 
κοινωνική θέση της οικογένειας των Γαβράδων.

Φαίνεται πως, κατά τα τελευταία χρόνια της 
Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς  τ ω ν  Μ ε γ ά λ ω ν  Κ ο µ ν η ν ώ ν ,  
κατασκευάστηκε άλλος µικρός δίκογχος ναός που 
ενσωµάτωσε το σωζόµενο βόρειο τµήµα του αρχικού 
ναού του 12ου αιώνα µ.Χ. (γυναικωνίτης). Το κτίσµα 
αυτό ασφαλώς ανήκε στο µοναστικό συγκρότηµα του 
Αγίου Θεόδωρου Γαβρά, όµως η ταύτισή του µε το 
καθολικό της µονής δεν είναι ασφαλής, δεδοµένων των 
µικρών διαστάσεών του, αλλά και επειδή στα έγγραφα 
της εποχής δε γίνεται καθόλου λόγος για την τυπολογία 
του καθολικού.Στο δίκογχο αυτό κτίσµα η αριστερή 
κόγχη του Ιερού Βήµατος ήταν αφιερωµένη στο Θεόδωρο 
Γαβρά, ενώ η δεξιά στον Άγιο ∆ηµήτριο. Η αφιέρωσή της 
στον Άγιο ∆ηµήτριο ίσως ερµηνεύεται από το γεγονός ότι 
κατά την Ακολουθία του Αγίου Θεόδωρου διαβάζονται 
τα ίδια σχεδόν τυπικά, καθώς και ο ίδιος Απόστολος και 
το Ευαγγέλιο, όπως και στην Ακολουθία του Αγίου 
∆ηµητρίου.

Το µοναστήρι του Αγίου Θεόδωρου Γαβρά µετά την 
κατάληψη της περιοχής από τους Οθωµανούς παρέµεινε 
ορθόδοξο αλλά ερειπώθηκε µε την πάροδο του χρόνου. Ο 
παλιός γυναικωνίτης, µόνος από το υπόλοιπο 
συγκρότηµα, διατηρήθηκε σε σχετικά καλύτερη 
κατάσταση έως τις αρχές περίπου του 20ού αιώνα µ.Χ., 
οπότε ο χώρος µετατράπηκε σε κοιµητήριο. Οι 
πληροφορίες που έχουµε σήµερα για τη µορφολογία και 
τη διακόσµηση του χώρου του γυναικωνίτη προέρχονται 
από τον Ι. Μηλιόπουλο, ο οποίος µελέτησε τα ερείπια του 
µοναστικού συγκροτήµατος, όπως σώζονταν έως τις 
αρχές του 20ού αιώνα (1930 µ.Χ.), και προχώρησε σε 
δηµοσίευση των στοιχείων. Έκτοτε φαίνεται πως το 
συγκρότηµα ερειπώθηκε τελείως, καθώς στο χώρο δεν 
σώζονται πλέον ίχνη των µεσαιωνικών κτισµάτων.

Με βάση τις πληροφορίες, οι εσωτερικές διαστάσεις 
του χώρου του γυναικωνίτη πρέπει να ήταν 3,48 µ. µήκος 
και 3,37 µ. πλάτος. Στη δυτική πλευρά αυτού του χώρου, ο 
οποίος φαίνεται πως ήταν ολόκληρος διακοσµηµένος µε 

τοιχογραφίες, σωζόταν 
έως τις αρχές του 20ού 
αιώνα µ.Χ. σπάραγµα 
π α ρ ά σ τ α σ η ς  τ η ς  
∆ευτέρας Παρουσίας. Η 
π α ρ ά σ τ α σ η  α υ τ ή  
καταλάµβανε ολόκληρο 
το δυτικό τοίχο του 
χώρου καθώς και το 
µέρος πάνω από τη θύρα 
του νότιου τοίχου, µέσω 
της οποίας επικοινωνούσε ο γυναικωνίτης µε τον 
υπόλοιπο ναό. Σηµειώνεται ότι η παράσταση 
περιλάµβανε στο κέντρο το Χριστό καθισµένο σε θρόνο 
µέσα σε πολύχρωµη κυκλική δόξα και πλαισιωµένο 
δεξιά και αριστερά αντίστοιχα από τις ολόσωµες µορφές 
της Θεοτόκου και του Ιωάννη του Προδρόµου σε στάση 
ικεσίας. Πρόκειται για τον γνωστό εικονογραφικό τύπο 
της ∆έησης. Κάτω από το πλαίσιο µε το Χριστό 
εικονίζονταν φλόγες. ∆εξιά και αριστερά της ∆έησης και 
σε λίγο χαµηλότερο επίπεδο παριστάνονταν ανά έξι οι 
δώδεκα Απόστολοι να κάθονται σε θρόνους, κρατώντας 
στα χέρια τους κώδικες. Οι θρόνοι των Αποστόλων ήταν 
ζωγραφισµένοι κλιµακωτά, τοποθετηµένοι µέσα σε 
αψίδες και πίσω από αυτούς στέκονταν οµάδες αγίων, 
προφητών, µαρτύρων. Αριστερά του Χριστού θα πρέπει 
να υποθέσουµε ότι εικονίζονταν σκηνές κολαζοµένων, 
από τις οποίες σωζόταν, έως τις αρχές του 20ού αιώνα 
µ.Χ., µόνο η παράσταση του πλούσιου από την 
Παραβολή του Λαζάρου. Η υπόθεση αυτή βασίζεται 
στην τυπική εικονογραφική απόδοση της ∆ευτέρας 
Παρουσίας, που είχε παγιωθεί στη βυζαντινή τέχνη ήδη 
από τον 11ο αιώνα µ.Χ.

Αναφέρεται επίσης ότι σε κάποιον από τους τοίχους 
του γυναικωνίτη είχε απεικονιστεί το λάβαρο του 
Κωνσταντίνου Γαβρά. Η παράσταση του λαβάρου 
αποτελούνταν από τρεις χρωµατικές ζώνες (καστανή, 
λευκή και κυανή), που στο µέσο έφεραν ένα στέµµα και 
στα κάτω άκρα, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ένα 
µονοκέφαλο αετό (το έµβληµα των ηγεµόνων της 
Τραπεζούντας) και τον Άγιο Ευγένιο ολόσωµο, 
µετωπικό, µε επισκοπικό ένδυµα. Ο γυναικωνίτης 
διέθετε επιπλέον τρεις θύρες στα ανατολικά, δυτικά και 
νότια. Πάνω από τη δυτική θύρα εικονιζόταν 
παράσταση του Χριστού µε δεµένα χέρια και γερµένο 
κεφάλι, ενώ στο πίσω µέρος της σύνθεσης διαγραφόταν 
ο σταυρός. Πρόκειται για τον εικονογραφικό τύπο της 
Άκρας Ταπείνωσης.

Οι τοιχογραφίες αυτές, µολονότι δεν αποκλείεται να 
χρονολογούνται από την αρχική φάση κατασκευής του 
γυναικωνίτη, το 12ο αιώνα µ.Χ., είναι πιθανότερο να 
υποθέσουµε πως κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια 
της Aυτοκρατορίας των Μεγάλων Κοµνηνών, όταν ο 
γυναικωνίτης ενσωµατώθηκε στο νεότερο δίκογχο ναό 
και πιθανότατα ανακαινίστηκε.

Έξω από την Τραπεζούντα, στην περιοχή 
Κουνακαλίν, στην Άνω Ματζούκα, έχει εντοπιστεί 
κοντά στο χωριό Κουνάκα (σηµ. Kucukkonak) ένα 
µικρό εξωκλήσι µε παλιές τοιχoγραφίες, το οποίο είναι 
επίσης αφιερωµένο στον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά (Αγε-
Γάβρας). Το κτίσµα βρίσκεται στην Κουρανόη 
(Kourance), τοποθεσία στα βορειοδυτικά του χωριού, 
στις ανατολικές πλαγιές του όρους Μελά και σε 
υψόµετρο 1.200 µ. Ο Bryer, χωρίς να προβεί σε 
ειδικότερη χρονολόγησή του, επισηµαίνει πως η 
αφιέρωσή του στον Θεόδωρο Γαβρά µπορεί να 
υποδηλώνει ότι ήταν µεσαιωνικό.

Η αφιέρωση του ξωκλησιού στον Γαβρά είναι 
ενδεικτική για τη θέση που κατείχε ο άγιος στη 
θρησκευτική παράδοση της ευρύτερης περιοχής και 
συνακόλουθα για τη διάδοση της λατρείας του.

? ðïëõô?êéïí
? ÷ïò á?
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Το 13ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παµποντιακής Οµοσπονδίας 
Ελλάδος, που διοργανώθηκε φέτος από τον Σύνδεσµο Ποντιακών Σωµατείων Νοτίου 
Ελλάδος και Νήσων της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος, πέρασε στην ιστορία ως 
ένα ακόµη µεγάλο γεγονός ανάδειξης του ποντιακού πολιτισµού.Παραδοσιακοί χοροί 
και δρώµενα, ιστορία και µνήµη, έγιναν ένα σε µια σπουδαία εκδήλωση στην οποία 
συµµετείχαν χιλιάδες παιδιά του Πόντου από όλη την Ελλάδα στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας. Όλοι µαζί, έστειλαν για µια ακόµη φορά το µήνυµα ότι οι αξίες για τις οποίες 
αγωνίστηκαν οι παλαιότεροι στη γη του Πόντου, καθώς και οι παραδόσεις τους, 
παραµένουν ζωντανές. 
Η βραδιά άνοιξε µε το ιδιαίτερο θεατρικό (στην ποντιακή διάλεκτο) που έφερε τη 
υπογραφή του Ηλία Υφαντίδη, και στο οποίο πήραν µέρος παιδιά από τον ΣΠΟΣ 
Νοτίου Ελλάδος και Νήσων καθώς και η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία 
και η Παραδοσιακή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου, υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη 
Μακρή. Ακολούθησε το αφιέρωµα στην οικογένεια των Υψηλαντών, µε ένα ιδιαίτερο 
βίντεο, θέλοντας να δείξει σε όλους τη δράση της οικογένειας και φυσικά να επισηµάνει 
την ποντιακή καταγωγή τους. Εξάλλου, να θυµίσουµε ότι το φετινό φεστιβάλ είχε τον 
τίτλο «Υψηλαντών το όραµαν, πυρρίχιου το σθένος».
Αµέσως µετά έκαναν την είσοδό τους περήφανα στην πελώρια σκηνή οι 2.500 χορευτές 
µε το χορό οµάλ’ Κερασούντας. Ακολούθησαν οι οµιλίες του προέδρου του ΣΠΟΣ 
Νοτίου Ελλάδος και Νήσων Γιώργου Βαρυθυµιάδη και του προέδρου της ΠΟΕ 
Χρήστου-∆ηµήτριου Τοπαλίδη. Τη σκυτάλη πήραν οι Σύνδεσµοι Ποντιακών 
Σωµατείων από όλη την Ελλάδα χαρίζοντας µοναδικό θέαµα και ρίγη συγκίνησης στους 
χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΣΕΦ. Η αυλαία στο 13ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ 
Ποντιακών Χορών έπεσε µε τα δρώµενα της Γενοκτονίας και των τριών γενεών 
πυρριχιστών. Ωστόσο, οι δονήσεις στη σκηνή έγιναν και πάλι ισχυρές µε τον πυρρίχιο 
από όλους τους χορευτές ενώ το «Πάρθεν η Ρωµανία» έριξε τους τίτλους τέλους σε µια 
ακόµη συγκινητική και αξέχαστη βραδιά για τον ποντιακό ελληνισµό. Η λαµπρή γιορτή 
πολιτισµού και ποντιακής παράδοσης, που διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2005 η 
Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος, µε τη συµµετοχή χιλιάδων χορευτών και 
χορευτριών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε χαρίζοντας στους 
συµµετέχοντες και τους θεατές δυνατές εικόνες και έντονα συναισθήµατα, που θα 
µείνουν για καιρό αποτυπωµένα στο µυαλό και την ψυχή όλων όσοι έγιναν µάρτυρες 
µιας ακόµα εκδήλωσης αφιερωµένης στον ποντιακό πολιτισµό.

13ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών
της ΠΟΕ

Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος και το 
Ερευνητικό Κέντρο του Σωµατείου «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα» διοργανώνουν τον 
7ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό µε θέµα την ιστορική πορεία των Ελλήνων του 
Πόντου.
Στόχος του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου και η 
ευαισθητοποίηση των νέων, ώστε µέσα από την αναζήτηση και την έρευνα να οδηγηθούν 
στην εθνική αυτογνωσία.
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης), Γυµνασίου, 
Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, Επαγγελµατικής Σχολής και η συµµετοχή 
σε αυτόν είναι προαιρετική.
Τα επιµέρους θέµατα του διαγωνισµού για κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
• ∆ηµοτικό - Καλλιτεχνική εργασία.
Να δηµιουργήσετε τη δική σας ζωγραφιά και να αποδώσετε µέσα από αυτή εικόνες από 
τον Πόντο.
• Γυµνάσιο - Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Με βάση πληροφορίες που έχετε από τον οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο να 
συντάξετε ένα αφηγηµατικό κείµενο (έως 500 λέξεις) που να αναφέρεται στα δραµατικά 
γεγονότα που έζησε ο ποντιακός ελληνισµός κατά τη δίωξή του από τις πατρογονικές του 
εστίες.
• Γενικό Λύκειο, Επαγγελµατικό Λύκειο, Επαγγελµατική Σχολή
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Με αφορµή την 19η Μαΐου, ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισµού, 
να συντάξετε ένα άρθρο (έως 600 λέξεις) στο οποίο να εξετάσετε εάν η διεθνής 
αναγνώριση της Γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισµός στις αρχές του 
προηγούµενου αιώνα, µπορεί να αφυπνίσει τους λαούς, έτσι ώστε στο µέλλον να µην 
επαναληφθούν τέτοιου είδους ενέργειες.

Όροι διαγωνισµού
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα - στο πάνω αριστερό 
τµήµα της κόλλας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω µέρος της ζωγραφιάς- τα 
παρακάτω στοιχεία:

Επίσηµη ανακοίνωση µετά 
την πρώτη συνεδρίασή του, 
που έγινε στη Θεσσαλονίκη 
την Κυριακή 5 Νοεµβρίου 
2017, στα γραφεία της 
Π α µ π ο ν τ ι α κ ή ς  
Οµοσπονδίας  Ελλάδας 
(ΠΟΕ), εξέδωσε η ∆ιεθνής 
Συνοµοσπονδία Ποντίων 
Ελλήνων (∆ΙΣΥΠΕ).
Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α  σ ε  
ανακοίνωση που εξέδωσε η ∆ΙΣΥΠΕ και υπογράφεται από τον πρόεδρό της Γιώργο 
Αµαραντίδη και τον γενικό γραµµατέα Βασίλειο Μωυσίδη, αναφέρεται:
 «Ο Οργανωµένος Ποντιακός Χώρος χρειάζεται ενότητα, µέσα από έργα και όχι από 
λόγια. Για να πετύχουµε τα κοινά οράµατα και τις προσδοκίες του Ποντιακού Χώρου,  θα 
πρέπει να παραµερίσουµε τις εγωϊστικές συµπεριφορές και να συνέλθουµε όλοι µαζί για 
επανατοποθέτηση Στόχων και Τακτικής.
Είναι περιττές οι φραστικές συγκρούσεις, και ο µη ευγενής άσκοπος ανταγωνισµός. Τα 
χρόνια, οι µήνες, οι µέρες περνούν και οι κοινοί µας Στόχοι παραµένουν ανεκπλήρωτοι. 
Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι το νέο ∆.Σ. της ∆Ι.ΣΥ.Π.Ε.  έχει θέσει ως 
πρωταρχικό του Στόχο την ενότητα των φορέων µας. Όλα είναι στο τραπέζι για 
διαπραγµάτευση. Αυτά που γίνανε από όλους µας αποτελούν για µας παρελθόν. Το 
βέλος του χρόνου δεν γυρίζει πίσω.
Έχουµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα της Γενοκτονίας Συλλογικά για να µην γίνονται 
αποσπασµατικές ενέργειες. ∆εν αρκούν τα Επιστηµονικά Συνέδρια γι’ αυτό το θέµα. 
Οπωσδήποτε χρειαζόµαστε εκτός από την τεκµηρίωση και πολιτική στήριξη. Η αρωγή 
αυτή µόνο µέσα από την ενότητα µπορεί να προέλθει.
Φυσικά οι Πόντιοι ανήκουν σε διάφορους πολιτικούς χώρους, µέσα σ’ αυτούς θα 
µπορούσαµε να ασκήσουµε την επιρροή µας. Χρειάζεται να γίνουν επαφές σε ∆ιεθνές 
Επίπεδο, µε αρχηγούς κρατών, προέδρων κοινοβουλίων, βουλευτών, υπουργών, 
αρχόντων τοπικής αυτοδιοίκησης   κ.λπ.
Το ∆.Σ. της ∆Ι.ΣΥ.Π.Ε. ή ενός νέου φορέα που θα προκύψει αν καταλήξουµε σε 
συνεργασία χρειάζεται ∆ιπλωµατική και ∆ιοικητική στήριξη. Χρειάζονται χρήµατα και 
χωρίς αυτά τίποτε δεν µπορεί να γίνει. Όχι χρήµατα των λίγων, αλλά των πολλών, όσα ο 
καθείς µπορεί να προσφέρει, για να έχουµε δηµοκρατία των ικανών και όχι δηµοκρατία 
του χρήµατος.
Ένα άλλο θέµα που πρέπει να περιφρουρήσουµε είναι αυτό που µε τόσους κόπους 
κατακτήσαµε, την διάδοση των ηθών και εθίµων. Επίσης η αναβίωση της γλώσσας µας 
και η πλήρης ένταξη και αποκατάσταση των συµπατριωτών µας από χώρες της πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆ που παλινόστησαν στην Ελλάδα. Οι Πόντιοι της διασποράς θα πρέπει να 
καταστούν ικανοί να µιλούν την νεοελληνική γλώσσα αλλά και την διαλεκτό µας. Ένας 
βασικός Στόχος µας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε Πόντιου 
και άλλα.

Οι στόχοι της ∆ΙΣΥΠΕ, το επόµενο χρονικό διάστηµα

Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός
για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου

   - Επώνυµο και όνοµα µαθητή
- Όνοµα πατέρα, Όνοµα µητέρας
- Τάξη - Σχολείο
- Ταχ. ∆/νση - Τηλέφωνο - e-mail
- Τίτλος εργασίας

Οι εργασίες ζωγραφικής πρέπει να σχεδιαστούν σε χονδρό χαρτί σχεδίου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εργασίες τους έως την 30η Ιουνίου 2018 
στη διεύθυνση: Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος, Λ. Νίκης 1, Τ.Κ. 54624, 
Θεσσαλονίκη.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή εκπαιδευτικών, µελών της Παµποντιακής 
Οµοσπονδίας. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2018 και τα 
βραβεία θα απονεµηθούν αργότερα τον ίδιο µήνα σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί 
από τους διοργανωτές.
Οι δέκα καλύτερες εργασίες κάθε βαθµίδας θα λάβουν ως βραβείο ένα βιβλίο και θα 
δηµοσιευθούν σε λεύκωµα. Όσοι από τους συµµετέχοντες επιθυµούν να λάβουν ένα 
αναµνηστικό δίπλωµα θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Π.Ο.Ε.
Η Οργανωτική Επιτροπή και µε αφορµή την κοινωνική κρίση που διανύουµε, 
αποφάσισε να προσδώσει στον ∆ιαγωνισµό έναν κοινωνικό χαρακτήρα.
Υιοθετώντας το σύνθηµα «µια συµµετοχή – ένα παιδικό εµβόλιο» αποφασίστηκε να µην 
δίνονται πια χρηµατικά έπαθλα στους τρεις πρώτους κάθε βαθµίδας, αλλά οι 
διοργανωτές θα προσφέρουν ένα ευρώ για κάθε συµµετοχή σε µια Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση, αναγνωρισµένου έργου και κύρους, που θα παρέχει ιατρική φροντίδα σε 
παιδιά. Η επιλογή της Οργάνωσης θα γίνει από τους διοργανωτές.
Στόχος του διαγωνισµού είναι πέρα από την ιστορική µνήµη για εκείνα τα τραγικά 
γεγονότα, ν’ ανακαλύψουν τα παιδιά την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προσφοράς.
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ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΘΙΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σε πολλά ποντιακά χωριά 
οµάδες παιδιών (15-25 ετών) 
πήγαιναν στα σπίτια τη 
νύχτα των Χριστουγέννων 
και έψελναν τα κάλαντα, 
ό π ω ς  τ ο  « Χ ρ ι σ τ ό ς  
γεννέθεν…», µε τη συνοδεία 
ποντιακής λύρας. Συνήθως 
ε κ τ ε λ ο ύ σ α ν  κ α ι  µ ι α  
ε υ χ ά ρ ι σ τ η  θ ε α τ ρ ι κ ή  
παράσταση, που είχε σχέση µε τους 3 µάγους. Αποχωρούσαν µε χορό και ευχές.
Την παραµονή των Χριστουγέννων άναβαν στο τζάκι κι ένα µεγάλο κούτσουρο, 
το «Χριστοκούρ’ ». Με το κάψιµό του πίστευαν ότι έφευγαν τα δαιµονισµένα 
πνεύµατα.

Κάλαντα Χριστουγέννων
Χριστός ’γεννέθεν χαράν ’ς σον κόσµον, χα καλή ώρα, καλή σ’ ηµέρα.  
Χα καλόν παιδίν οψέ ’γεννέθεν, οψέ ’γεννέθεν, ουρανοστάθεν
Τον εγέννεσεν η Παναΐα, τον ενέστεσεν  Αϊ Παρθένος
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν κι εκατήβεν ’ς σο σταυροδρόµιν
Έρπαξαν Ατον οι χίλ’ Εβραίοι, οι χίλ’ Εβραίοι και µύρ'(ιοι) Εβραίοι
Ας ακρεντικά κι ας σην καρδίαν αίµαν έσταξεν, χολή ’κ’ εφάνθεν
Ούµπαν έσταξεν, και µύρος έτον, µύρος έτον και µυρωδία
Εµυρίστεν ατο ο κόσµος όλεν, για µυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα
Συ αφέντα, καλέ µ’ αφέντα
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα και θηµίζ’νε τον νοικοκύρην,
Νοικοκύρη µ’ και βασιλέα
∆έβα ’ς σο ταρέζ’ κι έλα ’ς σην πόρταν, δος µας ούβας και λεφτοκάρα
Κι αν ανοί’εις µας, χαράν ’ς σην πόρτα σ’
 (Καλά Χριστούγεννα και εις’ έτη πολλά)

ΕΘΙΜΑ
 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τα σπουδαιότερα έθιµα 
της πρωτοχρονιάς ήταν:

Το αρχαίο θέατρο των Μωµογέρων περιελάµβανε µεταµφιέσεις και δρώµενα 
(συµµετείχαν 12-18 πρόσωπα). Παιζόταν το δωδεκαήµερο Χριστουγέννων-
Θεοφανείων. Έλεγαν και διάφορα δίστιχα, όπως:

«Ανάθεµά σε, ναι κουτσή πως είσαι πελαλίσα 
µε τεµέν το Μωµόγερον εξέβες σεβδαλίσα »

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
Αρχή κάλαντα (κι αρχή του χρόνου – δις)
Πάντα Κάλαντα, (πάντα του χρόνου-δις)
Αρχή µήλον έν’ (κι αρχή κυδών έν’-δις)
Κι αρχή βάλσαµον (το µυριγµένον-δις)
Εµυρίστεν ατο (ο κόσµος όλεν-δις)
Για µυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα – καλέ µ’ αφέντα
Έρθαν καλά παιδία ’ς σην πόρταν – και ξαν ’ς σην πόρτα σ’
Άψον το κερί σ’ (κι έλα ’ς σην πόρτα σ’-δις)
Χα µηλόπα, χα ξερά τζιρόπα – ξερά τζιρόπα
Χα ξερά, µαύρα κοκκυµελόπα – κοκκυµελόπα
 (Χρόνια πολλά πάντα και του χρόνου)

* τα κάλαντα (τα παιδιά τα 
έψελναν την παραµονή)
* το ποδαρικό (φρόντιζαν 
το αγόρι να κάνει 
ποδαρικό, όχι το κορίτσι, 
* το καλάντιασµα 
(ευλογία) ζώων (τα έδιναν άφθονο χόρτο, έκοβαν λίγες τρίχες 
*  από την ουρά τους και τα χτυπούσαν λέγοντας «άλλαξον το χούισ 
(ιδιοτροπίες)» και
 το καλάντιασµα της βρύσης (τα κορίτσια έβαζαν κοντά στη βρύση φρούτα το 
τελευταίο βράδυ της χρονιάς. Κάθε παλικάρι του χωριού που έπαιρνε το 
φρούτο, το πρωί της πρωτοχρονιάς, «φαρµακωνόταν» από την αγάπη εκείνης 
που άφησε το φρούτο και την παντρευόταν).

ΕΘΙΜΑ
ΦΩΤΩΝ

Την παραµονή των 
Φώτων τα παιδιά 
γυρνούσαν στα σπίτια 
ψάλλοντας το «Σήµερον 
τα Φώτα και ο 
φωτισµός». Τα κορίτσια 
έκαναν τ’ αλυκόν 
(αλµυρή) την πίταν, την 
οποίαν έτρωγαν. Όποιον 
έβλεπαν στο όνειρό τους 
να τους πάει νερό, εκείνον θα παντρευόταν.
Η κατάδυση του σταυρού γινόταν σ’ ένα µεγάλο δίλαβο χαλκόν (καζάνι). Με 
το νερό του αγιασµού ράντιζαν τα σπίτια, τα ζώα και τους κήπους. Το αγόρι 
που γεννιόταν τότε ονοµαζόταν Φώτης, ενώ το κορίτσι Φωτεινή.

Κάλαντα των Φώτων 
Από της ερήµου ο Πρόδροµος, ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον.
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε,Υιόν και Θεόν οµολόγησε.
Γηγενείς, σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των Αγγέλων, ευφραίνεσθε.
∆όξα εν υψίστοις εκραύγαζον, Κύριον και Θεόν οµολόγησαν.
Έλεγεν ο κόσµος τον κύριοννα αναγεννήσει τον άνθρωπον.
Ζήτησον και σώσον το πρόβατον,το απολωλός, ω Θεάνθρωπε.
Ήλθε, κηρυττόµενον έβλεπε, απορών εφάνει ο Πρόδροµος.
Θες µοι την παλάµην σου, Πρόδροµε, βάπτισον ευθύς τον ∆εσπότην σου.
Ιορδάνη ρεύσε τα νάµατα,ιν’ ανασκιρτήσει τα ύδατα.
Κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε  των κακοφρονούντων ο Κύριος.
Λέγουσιν οι Άγγελοι σήµερον,ο Χριστός τον κόσµον εφώτισεν.
Μέγα και φρικτόν το µυστήριον,δούλος τον ∆εσπότη εβάπτισε.
Νους ο Ιωάννης ο Πρόδροµος µέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.
Ξένος ο προφήτης ο Πρόδροµος,  µέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.
Όλον τον Αδάµ ανεκάλεσε ο των όλων κτίστης και Κύριος.
Παναγία, ∆έσποινα του παντός,  σώσον τους εις Σε προσκυνούντας νυν.
Ρείθρα Ιορδάνη, αγάλλεσθε, την πορείαν άλλως λαµβάνετε.
Σήµερον ο κτίστης δεδόξασται δι’ αυτό το µέγα µυστήριον. 
Τρεις γαρ υποστάσεις εγνώκαµεν,  Πατρός και Υιού και του Πνεύµατος.
Υπό Αρχαγγέλων υµνούµενον,  υπό Σεραφείµ δοξαζόµενον. 
Φως γαρ τοις σκότει επέλαµψε,  όταν ο Χριστός εβαπτίζετο.
Χαίροντες και χείρας προσάγοντες και λαµπράν πανήγυριν άδοντες.
Ψάλλοντες Χριστόν τον Θεόν ηµών,  δέξασθε λουτήρα βαπτίσµατος.
Ο Θεός των όλων και Κύριος δώη σας υγείαν και χαίρετε.

Ο κύρηµ ο Τουµπούλτς ο Νικόλας όνταν έρθαν ασήν πατρίδα σην Ελλάδα και αφού 
ετυρανύαν πολλά αραεύοντας να ευρίκνε τόπον να κάθουνταν,  σο τέλος επήαν και 
επέµνανε   σην Ξηρολίµνη(Σαϊλέρ)  Κοζάνης
Σε κάµποσα χρόνια επήκανε  οσπίτια ,γενήµατα,  ζά και επρόκοφταν µε εργατίαν 
και πολλά νεγκασία. Ο κύρηµ ατότε αποφάσισεν να εφτάει καπνά.Επήκεν τα 
παρνίκια και κάθαν ηµέραν επότιζεν και εννιάσκουτον να ήντανε τα φυτά για να  
φυτεύ το χωράφ. Είναν ηµέρα σίτε κλώσκεται ασό καφενείον και σουµών σο 
σπιτ,ασήν πλατεία κεκά τερεί το µουχτερόν ταράζ και χαλάν τα παρνίκια. Ατότε 
εχούγιαξε έναν ξάΐ και χωρίς να σταµατά και χαν καιρό,  δαβέν από σουµάν ατ και 
πάει σο σπιτ. Παιρ είναν κοµµάτ σύρµα και θεκ το µουχτερόν ανάσκελα και περάν 
το σύρµα ασό µυτήν του ζωντανού.Αέτς επέρασεν είναν χαλκά σο µυτήν του 
µουχτερού και όντες επένεν ατό να χταλεύ τα παρνίκια επόνεν το πόστ νατ και 
επήνεν οπίσ ασόν πόνο.Ο Τουµπούλτς εκάτσε ασ΄άλλον τη µερέα και τερεί και 
λέει΄΄Ατώρα αφορεσµένο τσαΐζ γιατί κι πορείς να ταράζ και χαλάντς τα παρνίκια΄΄ 

µουχτερόν: γουρούνι
νεγκασία: κούραση
εννιάσκουτον: φρόντιζε
εχούγιαξε: θύµωσε
παρνίκια: καπνόφυτα
ποστ: δέρµα
τσαΐζ: φωνάζεις

Γράφει:
Κώστας Τουµπουλίδης

ΝΤΟ ΕΠΑΘΕΝ
ΤΟ ΜΟΥΧΤΕΡΟΝ;
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×ÁÔÆÇÌÁÓÏÕÑÁÓ

Απόλυτη επιτυχία σηµείωσε ο ετήσιος χορός της 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ µε εκατοντάδες 
κόσµου να γεµίζει ασφυκτικά το οικογενειακό κέντρο 
«Κτήµα Γκαντίδη» το βράδυ του Σαββάτου 25 
Νοεµβρίου 2017.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κ. Τόκα Βάσω 
µέλος και χορεύτρια του τµήµατος παραστάσεων της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.  
Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ µέρους του ∆.Σ ο 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  Ε . Λ . Β .   
τονίζοντας την ανάγκη 
παρουσίας και συµµετοχής 
όλων σε κάθε πολιτιστική 
προσπάθεια, ενώ κάλεσε 
στο βήµα το ∆ήµαρχο 
Βέροιας κ. Βοργιαζίδη 
Κων/νο για ένα σύντοµο 
χαιρετισµό. Χαιρετισµό 
απεύθυνε και η βουλευτής 
Ηµαθίας κ. Καρασαρλίδου 
Φρόσω εξαίροντας το έργο της Ε.Λ.Β. που εδώ και 
εξήντα χρόνια αποτελεί σχολείο παράδοσης για 
εκατοντάδες νέους και παιδιά διαφυλάσσοντας την 
πολιτιστική ποντιακή παράδοση και κληρονοµιά.
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι πρώτες δυο παιδικές 
φορεσιές που εµπλούτισαν την ιµατιοθήκη µας και που 
δώρισε στη Λέσχη την µία ο κ. Μαυρίδης Αλέξης και τη 
δεύτερη ο οβολός των γονέων του ειδικού κουµπαρά 
που δηµιουργήθηκε γι αυτό το σκοπό. 
Η βραδιά ξεκίνησε µε τα χορευτικά τµήµατα της 
Λέσχης που έδωσαν και πάλι το βροντερό παρόν. Η 
διαδοχική εµφάνιση των συγκροτηµάτων αρχαρίων, 
παιδικού, εφηβικού τµήµατος, εντυπωσίασε τους 
θεατές.
Εκπληκτική παρουσία είχε το τµήµα νταουλιού, όπου 
παρουσίασαν ένα πρόγραµµα µουσικής πανδαισίας. 
Το κοινό χειροκρότησε τους νέους µουσικούς 
αποδίδοντας τα εύσηµα στον δάσκαλο του τµήµατος κ. 
Ουσταµπασίδη ∆ηµήτρη.
Αποκορύφωµα της εκδήλωσης αποτέλεσε η 
παρουσίαση του τµήµατος παραστάσεων της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας. Τα δύο γυναικεία χορευτικά τµήµατα 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πληµµύρισαν την 
αίθουσα µε κέφι, ζωντάνια και ενθουσιασµό, ενώ το 
φινάλε ήταν ακόµα πιο εντυπωσιακό µε την εµφάνιση 
των Μωµόγερων που ξεσήκωσαν το κοινό µε την 
εντυπωσιακή τους εµφάνιση και τον ιδιαίτερο χορό 
τους. 
Ο χοροδιδάσκαλος κ. Βαγγέλης Ιντζεβίδης µε τους 
συνεργάτες του, Μαρία ∆εµερτζίδου,  Ελπίδα 
Κιατικίδου,  Ζωή Κουρούκα και Βάγια Παναγιωτίδου 
απέδειξαν για άλλη µια φορά ότι η συνεργασία και η 
σύµπνοια αποδίδει ζηλευτά αποτελέσµατα.  
Τα χορευτικά τµήµατα συνόδευσαν στη λύρα οι: 
Πασχαλίδου Γεσθηµανή , Καπουρτίδης Κων/νος, 
Ταυρίδης Νίκος, Κωστογλίδης Νίκος, Μουρατίδης 
Σωκράτης, στο νταούλι οι Μωυσιάδης Βαγγέλης, 
Ασβεστάς Γιώργος, Ουσταµπασίδης ∆ηµήτρης και στο 
τραγούδι οι Παπαδόπουλος Λευτέρης, ∆εµερτζίδου 
Μαρία και Χωραφαΐδου Αθηνά.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιµήθηκαν εκ µέρους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λέσχης για την 

πολύχρονη και πολύτιµη προσφορά τους στην ποντιακή 
παράδοση, ο αυτοδίδακτος και παραδοσιακός 
οργανοπαίκτης κ. Μαυρόπουλος Φιλάρετος και ο παλιός 
χ ο ρ ε υ τ ή ς  τ η ς  Λ έ σ χ η ς  κ .  
∆ιαµαντόπουλος Γρηγόρης . Την 
βράβευση έκαναν αντίστοιχα ο 
Έφορος Τµηµάτων κ. Θεοδωρίδης 
Σπύρος και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. 
Φωτιάδης Φιλοκτήµων. 
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε χορό 
και τραγούδι όπου έπαιξαν και 
τ ρ α γ ο ύ δ η σ α ν  ο ι :  Μ ι χ ά λ η ς  
Καλιοντζίδης, Γιώργος Σοφιανίδης 
(λύρα –τραγούδι), Ευκλείδης Παυλίδης, Στάθης Γαβρίδης 
(λύρα–τραγούδι), ∆ηµήτρης Ουσταµπασίδης και Γιώργος 
Ασβεστάς (νταούλι), Γιώργος Βέργος (αγγείο), ∆ηµήτρης 
Φουντουκίδης (πλήκτρα).
Ευχαριστούµε θερµά όλα τα µέλη των τµηµάτων, τους 

χοροδιδασκάλους κ. Βαγγέλη 
Ιντζεβίδη και κ. Μαρία 
∆ ε µ ε ρ τ ζ ί δ ο υ ,  τ ο ν  
καλλιτεχνικό διευθυντή κ. 
∆ η µ ή τ ρ η  Τ σ ι α β ό ,  τ ο υ ς  
υπεύθυνους των τµηµάτων κ. 
Γιάννη Κοτίδη,  κ.  Έφη 
Χατζηκυριακίδου, κ. Ελπίδα 
Κ ι α τ ι κ ί δ ο υ ,   κ .  Ζ ω ή  
Κ ο υ ρ ο ύ κ α ,   κ .  Β ά γ ι α  
Παναγιωτίδου, τις υπεύθυνες 

ιµατιοθήκης, τον συντονιστή των τµηµάτων κ. Βασίλη 
Ασβεστά και κυρίως τους γονείς των παιδιών που είναι 
πάντα αρωγοί στην προσπάθεια της Λέσχης για την 
διάσωση και διάδοση του πολιτισµού µας.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η Βουλευτής 
Ηµαθίας κ. Καρασαρλίδου Φρόσω, ο ∆ήµαρχος Βέροιας 
κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού κ. 
Λυκοστράτης Βασίλειος, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. 
Ασλάνογλου Στέλιος,  ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Β κ. 
Ορφανίδης Γιώργος, ο εκπρόσωπος της 1ης Μεραρχίας κ. 
Χοϊλούς Ανέστης, τα µέλη του ∆.Σ της ∆ιεθνούς 
Συνοµοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων κ. Καπουρτίδης 
Χαράλαµπος και η κ. Μπαλτατζίδου ∆ώρα (και 
∆ηµοτικού Συµβούλου Νάουσας), οι πρώην Πρόεδροι της 
Ε.Λ.Β κ.  Ζευγαρόπουλος Λάζαρος, κ. Καπουρτίδης 

Χαράλαµπος, κ. Μιχαηλίδης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού Βέροιας και πρώην Πρόεδρος 
της Ε.Λ.Β κ. Κουµπουλίδης Λάζαρος, ο Πρόεδρος του 
ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς» κ. Καγκελίδης Αντώνης, ο 
Πρόεδρος Τριποτάµου κ. Τσανασίδης Χρήστος,  η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Μελίκης και 
Περιχώρων κ. Παυλίδου Σοφία, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Πλατέος κ. Τσιπλακίδης Λάζαρος, ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Νικοµήδειας 
«Αριστοτέλης» κ. Ελευθεριάδης Παντελής, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Άνω Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα» κ. 
∆ιαµαντίδης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σταυρού κ. Μουρατίδης Αναστάσιος, καθώς 
και οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων: Ποντίων 
Μακροχωρίου, Λευκαδίων «Τα Ανθέµια»,  Ποντίων 
Αλεξάνδρειας και περιχώρων, Ροδοχωρίου «Οι 

Κοµνηνοί»,  Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής Νάουσας, 
Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας, Αγίου Γεωργίου, 
Ποντίων Φοιτητών & Σπουδαστών Θεσ/νίκης, 

Κρητικών Ν. Ηµαθίας, Ποντίων 
Φοιτητών Σερρών, Ευξείνου Λέσχης 
Αλµωπίας.
Ευχαριστούµε θερµά τους χορηγούς 
της εκδήλωσης, την εταιρεία «Estia 
home collection», το Γραφείο Γεν. 
Τουρισµού Αλατσίδη, την εταιρεία 
EXPRESS SERVICE, το ξενοδοχείο 
«ΛΟΖΙΤΣΙ», την εταιρεία Αφοί 
Ελευθεριάδη, το εστιατόριο «ΜΑΜΑ 

ΠΕΙΝΑΩ» του κ. Ιντζεβίδη, την κ. Χατζίδη Κατερίνα, 
τον κ. Θεοδωρίδη Σπύρο, τα ηλεκτρονικά µέσα, 
pliroforiodotis, verianet, e-pontos, inveria, 
efxinospontos.gr, pontos-news, veriotis, naouseika 
nea, imathia live, τοπική αγορά Ηµαθίας, 
24oresimathia, καθώς και τις εφηµερίδες Εύξεινος 
Πόντος, Ηµερήσια και Βέροια.
Χωρίς την στήριξη και την βοήθεια όλων αυτών, δεν θα 
µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε αυτήν την 
ξεχωριστή βραδιά. 

Τέλος το ∆.Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές που 
σ υ ν έ β α λ α ν  σ τ η ν  π ρ ο ε τ ο ι µ α σ ί α  κ α ι  τ η ν  
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης αλλά κυρίως να 
ευχαριστήσει όλους τους φίλους και τα µέλη της 
Λέσχης που τίµησαν µε την παρουσία τους την 
εκδήλωση, χόρεψαν και διασκέδασαν,  διατηρώντας 
το κέφι αµείωτο µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Ετήσιος χορός της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΘ

Η παράδοση και το κέφι συναντήθηκαν
το µεσηµέρι της 30 Οκτωβρίου στη Λέσχη όπου
µικροί και µεγάλοι γλέντησαν και χόρεψαν
µέχρι τις βραδινές ώρες µε µουσική και
παραδοσιακά τραγούδια από τα παιδιά µας. 


