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ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
Το δηµοσιογραφικό όργανο του γραπτού λόγου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας η
εφηµερίδα “Αργοναύτης” που από το 1989 υπηρέτησε τον πολιτισµό και την
παράδοση έφθασε στη “Κολχίδα” και µετά από 30 χρόνια συνεχούς έκδοσης θα
παραδώσει τη σκυτάλη, µε τη διακοπή έκδοσης της σε έντυπη µορφή.
Ο σύγχρονος όµως “Αργοναύτης” που θα αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου
αποφασίσθηκε να εκδίδεται µε τη µορφή της µηνιαίας ηλεκτρονικής εφηµερίδας,
αρχής γενοµένης από τον µήνα Απρίλιο 2018 µε σκοπό να συνεχίσει να υπηρετεί
πιστά τα ίδια ιδανικά, ως ακούραστος εργάτης της δηµοσιογραφίας.

Αγιασµός και κοπή βασιλόπιτας
καθώς και γενική συνέλευση από τη λέσχη

Αγιασµό και κοπή βασιλόπιτας
πραγµατοποίησε
η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ενώ ακολούθησε η βράβευση των
αριστούχων µαθητών του συλλόγου που
πέτυχαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
συλλόγου µετά την αναβολή της λόγω µη
απαρτίας κατά την πρώτη Κυριακή 21
Ιανουαρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε την
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, στο
Πνευµατικό Πολιτιστικό
Κέντρο της
Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).
Το πρόγραµµα της συνέλευσης ξεκίνησε
στις 11.00 µε την εκλογή προεδρείου της
ΓΣ, αποτελούµενο από τους Λάζαρο
Κουµπουλίδη ως πρόεδρο και τη ∆έσποινα
Φωστηροπούλου ως Γραµµατέα.
Μετά την ανάγνωση των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης προχωρώντας το

προεδρείο στο πρώτο θέµα ανακήρυξε
οµόφωνα τον κ. Αρχιµήδη Ιντζεβίδη
επίτιµο µέλος της ΕΛΒ.
Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισµός
και προγραµµατισµός έτους 2018 από τον
πρόεδρο της λέσχης κ. Παύλο
Σαρηµιχαηλίδη
και ο
οικονοµικός
απολογισµός και προϋπολογισµός από την
ταµία κ. Σταθούλα Ανεσίδου ενώ ο
πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ.
Αρχιµήδης Ιντζεβίδης διάβασε τη σχετική
έκθεση ελέγχου του ταµείου.
Ακολούθησαν ερωτήσεις - τοποθετήσεις
και προτάσεις από τα παρευρισκόµενα
µέλη και δόθηκαν
οι αναγκαίες
απαντήσεις.
Κλείνοντας ο πρόεδρος εξέφρασε την
ευχή του για υγεία, πρόοδο και µεγαλύτερη
συµµετοχή από όλους στα κοινά της
λέσχης.

ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑΤΑ
Ήρθε η Άνοιξη
Την έφεραν
τα ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑΤΑ
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Σελίδα 6

Οι δραστηριότητες
της ΕΛΒ
στην TV 100
O πρόεδρος και ο έφορος δηµοσίων
σχέσεων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,
Παύλος Σαρηµιχαηλίδης και Χαράλαµπος Καπουρτίδης αντίστοιχα, προσκεκληµένοι της ΤV100 στις 2 Ιανουαρίου 2018, µιλώντας στην εκποµπή στα "Πέριξ"
παρουσίασαν τη δραστηριότητα από τα 17 τµήµατα της Λέσχης.
Τόνισαν την ιστορική συµβολή της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στην διατήρηση και
διάδοση της ιστορίας και της πολιτιστικής παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισµού
καθώς έχουν συµπληρωθεί 62 χρόνια ζωής από την ίδρυση της και επίσης αναφέρθηκαν στο έθιµο των Μωµόγερων το οποίο αναβιώνει έντεκα χρόνια στην περιοχή
και τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη Βέροια, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Βέροιας.

Μασκέ αποκριάτικο παιδικό πάρτι
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 γέµισε από µικρούς αλλά και µεγάλους φίλους το
Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραµα, όπου
έγινε µε µεγάλη επιτυχία το αποκριάτικο παιδικό Μασκέ πάρτι εν όψη της αποκριάς.
Το «σπίτι» της Λέσχης γέµισε όπως κάθε χρόνο τέτοιες µέρες, µε µικρούς µασκαράδες,
γέλια, τραγούδια,
χορούς, παιχνίδια,
πειράγµατα.
Οι συνοδοί των παιδιών
ετοίµασαν κάθε λογής
εδέσµατα, συµµετέχοντας
εθελοντικά σε αυτήν την
γιορτή, µε ένα τεράστιο
χαµόγελο στο πρόσωπό
τους και µε όλη τους την
καλή διάθεση.
Το διοικητικό συµβούλιο
της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, ευχαριστεί
θερµά όλους όσους
τίµησαν µε την παρουσία
τους και βοήθησαν στην
υλοποίηση αυτής της
πολύ όµορφης
εκδήλωσης και ιδιαίτερα
τη νεολαία του συλλόγου
που οργάνωσε και
υλοποίησε άψογα την
εκδήλωση.
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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
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
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
Λ. Πορφύρα 1
591 32 - ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1000001

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
05-01-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό της Ευξείνου
Λέσχης Επισκοπής Νάουσας.
03-02-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του
Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Νικοµήδειας «Ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
08-02-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Μικρασιατών Ν. Ηµαθίας
10-02-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του
Μορφωτικού , Αναπτυξιακού και Λαογραφικού
Συλλόγου Σταυρού «Η ΕΣΤΙΑ»
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Κρητικών Ν. Ηµαθίας
11-02-2018
Συµµετοχή του τµήµατος παραστάσεων της Ε.Λ.Β.
στην εκδήλωση που πραγµατοποίησε η Ι
Μεραρχία Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ», µε τίτλο
«Γνωρίστε τον τόπο µου.
17-02-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του
Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Η
ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
24-03-2018
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό της Ευξείνου
Λέσχης Χαρρίεσας

Ανακοινώνονται οι κύριες δραστηριότητες του
Συλλόγου µας για το µήνα Απρίλιο
01-04-2018
Εκδροµή τµηµάτων Ε.Λ.Β στην πόλη της Έδεσσας
13-04-2018
Συνάντηση Νεολαίας Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
22 -04-2018
Συµµετοχή στο 4ο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας.

Η Μακεδονία είναι µια
και είναι ελληνική

Η Μακεδονία είναι Ελλάδα
“Η Μακεδονία είναι Ελλάδα” βροντοφώναξαν
δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έδωσαν δυναµικό
παρών στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιανουαρίου 2018
σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων.

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

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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Ε.Λ Βεροίας συµµετείχε και εκτιµούµε ότι το µήνυµα
στάλθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις ευελπιστώντας ότι
έγινε κατανοητό από τους αρµόδιους

Οµόφωνη απόφαση έλαβε την Κυριακή 14 Ιανουαρίου
2018, σε τακτική συνεδρίαση του, το διοικητικό συµβούλιο
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας που πραγµατοποιήθηκε στο
Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο της, σχετικά µε την
ονοµασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η θέση της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας είναι µία και µοναδική. Η ονοµασία του
υπόψη κράτους να µην περιέχει τη λέξη "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" σε
οποιαδήποτε γλώσσα και καλεί τα µέλη της να είναι
παρόντες, ώστε όλοι µαζί οι Έλληνες να ενώσουµε τη φωνή
µας για να ακουστούµε σε όλη την οικουµένη πως
διαχρονικά: “Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ”.
Είµαστε αµετακίνητοι στις θέσεις µας, περί µη ύπαρξης
της λέξης "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" στο υβριδικό κράτος των Σκοπίων
και η εθνική ευαισθησία µας εκφράζεται µε την αγανάκτηση
µας προς όλους αυτούς που θέλουν να προδώσουν την
ιστορία µας.
Οι Μακεδονοµάχοι και οι παππούδες µας στις µάχες των
Βαλκανικών Πολέµων στοιχειώνουν την ιστορία και τη ζωή
µ ας. ∆ε ν µ πορού µ ε να αποποιηθ ού µ ε ού τ ε να
παραχωρήσουµε την κληρονοµιά µας. ∆εν είναι δική µας.
Είναι ιστορική παρακαταθήκη ΤΗ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΜΑΣ, όχι στους αλλόφυλους.
Η µεγαλοστοµίες και η alacarte προσπάθεια λύσης της
ονοµατοδοσίας των Σκοπίων, όχι µόνο δεν ενισχύουν τον
αγώνα για την αναγνώριση του γειτονικού κράτους, αλλά
αντίθετα παρασύρουν αγνούς συµπατριώτες σε δρόµους και
πράξεις εθνικής συνείδησης. Καταδικάζουµε συλλήβδην
όλους που µε δηλώσεις ή πράξεις αµαυρώνουν τον ευγενή
αγώνα για δίκαιη λύση του προβλήµατος που προς το παρόν
είναι ΜΟΝΟ πρόβληµα των γειτόνων.
Υπενθυµίζουµε και επαναφέρουµε στο προσκήνιο την
ύπαρξη αλυτρωτισµού από τους Βόρειους γείτονες µας που
είναι υπαρκτή σκοτεινή σκέψη και διατρανώνουµε την
αντίθεση µας απέναντι στη µήτρα των Γενοκτονιών που είναι
ο απανταχού Εθνικισµός».
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Λυράρηδες
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Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Ο Θεµελιωτής του Αγιορείτικου Κοινοβιακού Μοναχισµού

Συνέχεια
από το προηγούµενο φύλλο

Του Λάµπρου Κ. Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητού

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
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Αφιέρωµα
στο δάσκαλο λύρας
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Ιωάννη Τσανασίδη

Ο Ιωάννης Τσανασίδης είναι ένα παιδί της ΕΛΒέροιας
από την οποία ξεκίνησε πρώτα σαν χορευτής, έπειτα
λυράρης των χορευτικών και πλέον ως δάσκαλος της
Ποντιακής Λύρας από το 2011 έως και σήµερα.
Γεννήθηκε το 1990 στη Ράχη Βέροιας από γονείς
ποντιακής καταγωγής. Σε ηλικία µόλις 9 χρονών ξεκίνησε
να ασχολείται µε την ποντιακή λύρα µε δάσκαλο τον
Θόδωρο Βεροιώτη. Τα ποντιακά - µουσικά ερεθίσµατα
και βιώµατα της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας,
οφείλονται σε ένα µεγάλο ποσοστό στο τόπο καταγωγής
της µητέρας του, το Τετράλοφο και Άγιο ∆ηµήτριο
Κοζάνης, καθώς και στον παππού του Ιωάννη Τσακλίδη,
που υπήρξε και ο ίδιος λυράρης της εποχής του.
Παράλληλα µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ξεκίνησε
να διευρύνει τις µουσικές του γνώσεις µέσω της
ευρωπαϊκής µουσικής από το 2006 εώς το 2012,
κατακτώντας τα πτυχία ‘’Αρµονία, Αντίστιξη και
Φούγκα’’. Το 2008 ξεκίνησε να φοιτά στο τµήµα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Η αποφόιτηση του το 2013 συµπίπτει µε την έναρξη ενός
δεύτερου κύκλου σπουδών στο τµήµα Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
στον τοµέα της Παραδοσιακής Μουσικής µε ειδίκευση
στην Ποντιακή Λύρα. Απόφοιτος πλέον του δεύτερου
τµήµατος σήµερα, συµµετέχει στον τρίτο κύκλο του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μουσικές
Τέχνες” του τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε κατεύθυνση στις
‘’Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις, Ερµηνεία και
Εκτέλεση στη Λύρα του Πόντου’’.
Το 2015
κυκλοφόρησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά µε
τίτλο “Το µεκατίρι µ’ “, που περιελάµβανε εκτελέσεις νέων
ποντιακών τραγουδιών σε συνεργασία µε ανθρώπουςερµηνευτές κυρίως δεύτερης γενιάς. Το 2017 στα πλαίσια
της Πτυχιακής του εργασίας στο τµήµα Μουσικής
Επιστήµης και Τέχνης, κυκλοφόρησε η δεύτερη
δισκογραφική δουλειά µε τίτλο “Εγώ εµ’ π’ ετραγώδεσα”,
που περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο παραδοσιακά
κοµµάτια αλλά και νέες συνθέσεις.
Η συγκεκριµένη πτυχιακή χωρίζεται σε τρεις θεµατικές
ενότητες βάση των τραγουδιών που χρησιµοποίησε:
1. Παραλογές του Πόντου “Ο Μάραντον” και “Του Ήλ’ το
Κάστρον”.
2. Παραδοσιακοί σκοποί του Πόντου “Ενότητα Καρς”,
“Ενότητα Αϊβάζ”, “Γετίµογλης”, “Ενότητα Τίκ
Παµποντιακά” και “Ενότητα Μακρύν
Καϊτέ και Τικ από την περιοχή της Ματσούκας”.
3. Τρείς προσωπικές µου συνθέσεις - σκοπούς “Κλαίει
πουλίµ’ το κάρδοποµ’ “, “Το όραµαν”και “Για την εγάπ’
ντο λέγνε”.
Η µεγάλη οικογένεια της ΕΛΒέροιας του εύχεται πάντα
επιτυχίες και εις ανώτερα.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ‘Η ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ
Γράφει ο Γιώργος Συµεωνίδης

(Μέρος 2ο)
Στο προηγούµενο φύλλο αναφέραµε πως τους Έλληνες που
ήρθαν από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική
Θράκη µε τη Συνθήκη της Λωζάνης στις 24-7-1923 δεν πρέπει
να τους αποκαλούµε πρόσφυγες, αλλά ανταλλάξιµους.
Οι πρόσφυγες νιώθουν φόβο, ανασφάλεια και συνήθως θέλουν
να φύγουν από τη χώρα µας. Αντιθέτως οι Έλληνες που ήρθαν
από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη δεν ένιωθαν
φόβο, ανασφάλεια και πάνω από όλα ήρθαν για να µείνουν και
όχι να φύγουν και έµειναν στην Ελλάδα την οποία είχαν πάντα
στην καρδιά τους.
Σε έγγραφα του 1924-27 τα οποία έχω, την ευθύνη διαχείρισης
της εγκατάστασης και αποκατάστασης των Ελλήνων της
ανταλλαγής είχε το Υπουργείο Γεωργίας – ∆ιεύθυνση
Ανταλλαγής. Αντιθέτως σε παραχωρητήριο του 1933 µε το
οποίο δίνονται αγροτεµάχια σε ανταλλάξιµους οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν στο νοµό µας η διαδικασία της ως άνω
παραχώρησης γίνεται από την Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων (Ε.Α.Π.)!. Στην Τουρκία όλους τους
µουσουλµάνους Τούρκους που έφυγαν από την Ελλάδα τους
αποκαλούν ανταλλάξιµους.
Η Κεντρική Μικρά Ασία (περιοχή Σεβάστειας) κατελήφθη από
τους Οθωµανούς το 1171. Εκεί υπάρχει το αρχαιότερο τζαµί επί
µικρασιατικού εδάφους (1174). Οι Έλληνες της περιοχής αυτής
του νοµού Σεβάστειας επί 752 χρόνια µέχρι το 1923 κράτησαν,
παρά τις όποιες πιέσεις, εξισλαµισµούς, διώξεις κ.λπ. ακέραια
και τη γλώσσα και τη θρησκεία και την εθνική συνείδηση και
έζησαν εκεί σε πείσµα όλων όσων ήθελαν να τους αφανίσουν.
Έφυγαν µόνο εξαιτίας της συνθήκης της Λωζάνης η οποία τους
υποχρέωνε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους όχι ως πρόσφυγες,
αλλά ως ανταλλάξιµοι. Γι αυτό δεν έφυγαν κατά τρόπο άτακτο,
αλλά κατά κάποιο τρόπο έστω και στο ελάχιστο οργανωµένα,
αντιθέτως βέβαια µε την περιοχή της Ιωνίας όπου οι συνθήκες
ήταν εντελώς διαφορετικές και η εγκατάλειψή της έγινε υπό
διαφορετικά γεγονότα. Και βέβαια οι περισσότεροι Έλληνες της
ανταλλαγής ήρθαν στην Ελλάδα ούτε λαθραία ούτε παράνοµα
αλλά κατά τρόπο σύννοµο µε ελληνικά καράβια και η όποια
εξοµοίωσή τους µε όλους όσους εισέρχονται στην Ελλάδα από
τα ανατολικά σύνορα κατά τρόπο µη σύννοµο, είναι
τουλάχιστον άδικη και θα έλεγα και προσβλητική. Γι αυτό και η
φράση που λέγεται από πολλούς Έλληνες τον τελευταίο καιρό «
Η Ελλάδα ξέρει από πρόσφυγες, ξέρει από προσφυγιά», είναι
ανιστόρητη και απαξιωτική για τους Έλληνες της καθ’ ηµάς
Ανατολής.
Είναι γνωστό πως όλοι οι πρόσφυγες µπορούν να γυρίσουν στην
πατρίδα τους όταν εκλείψουν οι κίνδυνοι για τους οποίους
έφυγαν, ή όταν για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να επιστρέψουν
πίσω, τόσο αυτοί όσο και οι απόγονοί τους, όπως λ.χ διάφοροι
Σύροι πρόσφυγες. Επίσης εξακολουθούν να έχουν την
υπηκοότητα της χώρας από την οποία έφυγαν και όλα τα
δικαιώµατα στα περιουσιακά τους στοιχεία. Με τη σύµβαση της
Γενεύης το 1951 δεν δικαιούται τον «τίτλο του πρόσφυγα»
όποιος στη χώρα του πριν φύγει έκανε εγκλήµατα τόσο ατοµικά
όσο και συλλογικά. Ουδείς από τους Έλληνες µπορούσε να

επιστρέψει πίσω τόσο αυτός όσο και οι απόγονοί του ούτε
βέβαια είχαν ή έχουν κανένα δικαίωµα στα περιουσιακά τους
στοιχεία που άφησαν πίσω, διότι απλούστατα δεν ήταν
πρόσφυγες αλλά ανταλλάξιµοι. Οι περιουσίες τους περιήλθαν
στο δηµόσιο της Τουρκίας. Όλες οι χώρες, αν και η σύµβαση της
Γενεύης και οι µετέπειτα προσθήκες ορίζουν ότι πρέπει να
αποφεύγεται η επαναπροώθηση προσφύγων στις χώρες τους,
γνωρίζουµε πως πολλοί πρόσφυγες επαναπροωθούνται πίσω
στις χώρες τους για διάφορους λόγους π.χ. για λόγους εθνικής
ασφαλείας. Ουδείς από τους Έλληνες της ανταλλαγής
επαναπροωθήθηκε πίσω στη Μικρά Ασία γιατί απλούστατα δεν
ήταν πρόσφυγες η δε ανταλλαγή ήταν υποχρεωτική. Από τη
στιγµή που ανέβηκαν στα ελληνικά καράβια ή πάτησαν σε
ελληνικό έδαφος, έπαψαν να είναι υπήκοοι της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας- Τουρκίας αλλά «De jure» Έλληνες υπήκοοι
της Ελλάδος µε βάση τη συνθήκη της Λωζάνης. Εξάλλου δεν
µπορούµε να µιλάµε για προσφυγιά, ξεριζωµό, αλησµόνητες,
αλύτρωτες, χαµένες πατρίδες µόνο εµείς, αλλά και οι 670.000
Οθωµανοί και οι απόγονοί τους. Έτσι λένε και αυτοί για «τα
σύνορα της καρδιάς τους», για νησιά που είχαν στη χούφτα τους
και πως η γενέτειρα του Μουσταφά Κεµάλ δεν µπορεί να είναι
σε ξένη επικράτεια.
Το 2015 ευρισκόµενος στη Σµύρνη σε κάποιον Τούρκο περί τα
50 χρονών είπα πως οι γονείς µου ήρθαν στην Ελλάδα από τη
Σεβάστεια (Σίβας).Χωρίς καθυστέρηση µου είπε «Πενίµτετε
Σέρρες-Καβάλα» σε καθαρά ελληνικά τις δύο ελληνικές λέξεις.
(Ο παππούς µου ήταν από Σέρρες –Καβάλα).
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε εδώ το περιεχόµενο των δύο λέξεων
πρόσφυγας και ανταλλάξιµος. Οι πρόσφυγες πέρα από το φόβο,
την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, συνήθως επαιτούν, για
άδεια παραµονής, άσυλο, υπηκοότητα, βοήθεια κ.λπ.Οι
ανταλλάξιµοι είναι πολίτες µε ίσα δικαιώµατα µε όλους τους
υπηκόους της χώρας και δεν επαιτούν αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΝ.
Παρά τα όποια σοβαρά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν µε τη
µικρασιατική καταστροφή και την υποχρεωτική ανταλλαγή,
υπήρξαν και κάποια θετικά στοιχεία για την Ελλάδα. Με τη
συνθήκη της Λωζάνης κατά κύριο λόγο και τη συνθήκη του
Νεϊγύ, έγινε θα έλεγα πράξη η προτροπή του Ίωνος ∆ραγούµη
«Έλληνες σώσατε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα σας
σώσει». Ο Ίων ∆ραγούµης δυστυχώς δολοφονήθηκε το 1920
στην Αθήνα από Βενιζελικούς, επειδή ήταν αντίθετος µε το
όραµα της Μεγάλης Ελλάδας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Με
την έλευση στην Ελλάδα περίπου 2 εκατοµµυρίων Ελλήνων µε
τη συνθήκη της Λωζάνης και 50.000 περίπου µε τη συνθήκη του
Νεϊγύ από Βουλγαρία και την εγκατάστασή τους σε ένα µεγάλο
βαθµό στη βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία κυρίως και Θράκη, η
χώρα µας έγινε πιο µεγάλη πληθυσµιακά, πιο ισχυρή
οικονοµικά, µα κυρίως εθνικά έγινε σχεδόν αµιγής. Όλοι
µπορούµε να φανταστούµε τι θα µπορούσε να έχει συµβεί στην
Ελλάδα αλλά κυρίως στη Μακεδονία και Θράκη αν δεν ερχόταν
οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της ανταλλαγής και αν δεν
αποχωρούσαν τόσο οι Οθωµανοί (670.000) όσο και οι
Βούλγαροι (90.000) από Μακεδονία και Θράκη.
Πέρα από τα όποια σοβαρότατα δεινά η Ελλάδα µε την
ανταλλαγή έγινε µια χώρα µε σχεδόν αµιγή ελληνικό πληθυσµό
και µε εθνική συνοχή σε µεγάλο βαθµό.

Το µυθιστόρηµα της Γιώτας Ιωαννίδου «Σοχούµ»
Το µυθιστόρηµα µε τίτλο «Σοχούµ», εµπνευσµένο από
την ιστορία της οικογένειάς της παρουσίασε η Γιώτα
Ιωαννίδου την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Βέροιας.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας,
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος
Χωραφάς», το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο, οι εκδόσεις
Αιώρα και η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Μετά τους χαιρετισµούς που απηύθυνε ο Πρόεδρος
του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας &
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας
«Ευστάθιος Χωραφάς», Αντώνης Καγκελίδης και ο τέως
Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Μπάµπης

Καπουρτίδης τον λόγο πήρε ο ∆ηµοσιογράφος Ζήσης
Πατσίκας ο οποίος µίλησε για το βιβλίο και διάβασε
αποσπάσµατα του ενώ ακολούθησε η συγγραφέας Γιώτα
Ιωαννίδου η οποία αναφέρθηκε στην αξία της
οικογένειας και στον ξεριζωµό.
Τα µέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Μαρία
∆εµερτζίδου (τραγούδι) και Νίκος Κωστογλίδης (λύρα)
έντυσαν µουσικά την εκδήλωση µε ποντιακά τραγούδια,
ανάµεσα στις αναφορές του βιβλίου και την ανάγνωση
των αποσπασµάτων ενώ ακολούθησε µπουφές µε
εκλεκτά χειροποίητα ποντιακά εδέσµατα που ετοίµασαν
µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος
Χωραφάς».

Á Ñ Ã Ï Í Á Õ Ô Ç Ó

Πασχαλινά έθιµα στον Πόντο
επιµέλεια: Νίκος Τουµπουλίδης - Πηγή: defencenet.gr

Στις Ποντιακές παραλλαγές του µοιρολογιού της Παναγίας, ακούγοντας τα
πάθη του Χριστού, η Μάνα Παναγία λυγίζει, «λιγοθυµά και ρούζει».
Λιποθυµά τρεις φορές και τη συνεφέρουν µε ροδόνερο, το
«ροδόσταγµαν».Σε άλλες παραλλαγές παρακαλεί αυτόν που κατασκευάζει
τα καρφιά που θα καρφώσουν τον Υιό της να τα φτιάξει λεπτά, ενώ σε άλλες
παρακαλεί το Σταυρό να χαµηλώσει:
Σταυρέ µ΄ για κλίστ΄ και χαµελά, Σταυρέ µου, κλίσου κάτω!
Σαν έστεσεν τα χέρια Της, εκλίστεν ο Σταυρός Της!
Οι εικόνες των παραλλαγών του µοιρολογιού της Παναγίας αποδίδονται
στο κείµενο µε τρόπο συγκλονιστικό. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η ποιητική
αξία του κειµένου και όχι η ιστορική αξιοπιστία.
Ο Πόντιος λαϊκός ποιητής εντάσσει την εκκλησιαστική παράδοση στην
ποίησή του. Με την Ανάσταση του Κυρίου στο τέλος των παραλλαγών, ζωή
και θάνατος συµβαδίζουν, χωρίς να γίνεται διαχωρισµός τί είναι
«ζωντανότερο».
Ας έρθουµε, όµως, στον πραγµατικό φορέα των εθίµων της Λαµπρής,
δηλαδή στο λαό.∆ε θα αναφερθούµε στο νόηµα της νηστείας, που είναι το
ίδιο σ΄ολόκληρο το χριστιανικό κόσµο, αλλά σε κάποια ιδιαίτερα έθιµα που
γίνονταν από παράδοση στον Πόντο, τα οποία µπορεί σήµερα να φαίνονται
σε κάποιους γραφικά, διατηρούσαν όµως τότε το κύρος που τους έδινε η
πίστη του λαού.
Ένα έθιµο που συνδέεται, λοιπόν, µε τη Σαρακοστή στον Πόντο, είναι ο
«κουκαράς». Σε µια πατάτα ή σ΄ένα κρεµµύδι, κάρφωναν επτά φτερά, όσες
και οι εβδοµάδες της νηστείας και κρεµούσαν την κατασκευή αυτή από το
ταβάνι.Κάθε Κυριακή, έβγαζαν και ένα φτερό, κατασκευάζοντας έτσι ένα
αυτοσχέδιο ηµερολόγιο. Η επιρροή του κουκαρά στα παιδιά είναι ιδιαίτερη,
καθώς το φτερωτό αυτό σκιάχτρο έπαιρνε φανταστικές διαστάσεις στα µάτια
τους.Λειτουργούσε αποτρεπτικά, όχι µόνο για να µη «µαντζιρίζ’νε», να µην
χαλάσουν τη νηστεία δηλαδή, αλλά και για να είναι φρόνιµα τα παιδιά
καθ΄όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής.
Με την παρουσία ενός τροµακτικού κατασκευάσµατος πάνω από το κεφάλι
τους, που πολλές φορές κουνιόταν κι από τον αέρα, είχε εξασφαλιστεί η
ποθητή ησυχία στο σπίτι για σαράντα ηµέρες, από τις παιδικές αταξίες και
έριδες.«Θα τρώει σε ο κουκαράς», υπενθύµιζαν στο παιδί σε περίπτωση
παρεκτροπής. Το Μεγάλο Σάββατο, κρυφά από τα παιδιά, γινόταν η
«αποκαθήλωση» του κουκαρά, ο οποίος θα ερχόταν και πάλι την επόµενη
χρονιά.
Η Σαρακοστή, κατά τα άλλα, κυλούσε όπως και στις υπόλοιπες περιοχές
του Ελληνισµού. Οι πιστοί εξοµολογούνταν, ακόµη και στα πιο απόµακρα
µέρη του Πόντου, για να µεταλάβουν τη Λαµπρή.
Οι Σανταίοι, για παράδειγµα, εξοµολογούνταν στον πνευµατικό που όριζε
η Παναγία Σουµελά. Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες και οι Μητροπόλεις του
Πόντου βοηθούσαν, µε απόλυτη εχεµύθεια, τις φτωχές οικογένειες, και οι
νοικοκυρές µοίραζαν «λαβάσια» (φουρνόπιτες), για τις ψυχές των
πεθαµένων.
Εξασφαλιζόταν, έτσι, η ισότιµη συµµετοχή όλων στο πνεύµα των εορτών,
επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά τη δηµοκρατικότητα της παραδοσιακής
κοινωνίας.
Το Σάββατο του Λαζάρου (ή σε κάποιες περιοχές του Πόντου τη Μεγάλη
Πέµπτη), οι νοικοκυρές κατασκεύαζαν τα λεγόµενα «κερκέλια», ένα είδος
κουλουριού.
Οι ερµηνείες που δίδονται από το λαό είναι ποικίλες, µε την επικρατέστερη
να θέλει το Λάζαρο να ζητά «κερκέλ΄», µετά την Ανάστασή του.
Των Βαΐων, τα παιδιά έψαλλαν «Βάγια, βάγια το βαΐ, τρώ΄µε οψάρια και
χαψίν (γαύρο) και τ΄απάν την Κερεκήν, τρώ΄µε κόκκινον ωβόν/τρώµε
βούτορον, τυρίν», αναλόγως την επιθυµία, αλλά και τη διαθεσιµότητα.
Η Μεγάλη Εβδοµάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φτάνοντας στη Μεγάλη
Πέµπτη. Γιατί έβαφαν τα αυγά; Τί λένε οι παραδόσεις των Ποντίων; Υπήρχε
σε κάποιες περιοχές µια προφορική παράδοση που θυµίζει τα
µισοτηγανισµένα ψάρια στο Μπαλουκλί που ξανάπεσαν στο νερό.
Λέει, λοιπόν, η παράδοση (περιοχή Σουρµένων) πως κάποτε µια
Εβραιοπούλα πήγαινε να πουλήσει αυγά. Άκουσε πως αναστήθηκε ο
Χριστός και δεν το πίστεψε.Ζήτησε να κοκκινίσουν τα αυγά που είχε στο
καλάθι της, αν η είδηση αληθεύει και όντως κοκκίνισαν. Μια άλλη
παράδοση λέει πως ο Χριστός στο Μυστικό ∆είπνο προσέφερε κόκκινα
αυγά.
Τα αυγά, τα λεγόµενα και «τορνίκια», τα έβαφαν µε κρεµµυδότσουφλα,
οπότε και έπαιρναν καφετί χρώµα, µε λάπατα και έπαιρναν κίτρινο χρώµα ή
µε µελάνη και γίνονταν µωβ. Παράλληλα, έφτιαχναν και τσουρέκια.
Αυγά δεν έβαφαν και τσουρέκια δε ζύµωναν οι πενθούντες. Φρόντιζαν,
όµως, να τους προµηθεύσουν οι γείτονές τους. Τσουρέκια και αυγά έδιναν
και στους µουσουλµάνους, οι οποίοι ανταπέδιδαν την προσφορά στο
µπαϊράµι τους, δίνοντας στους χριστιανούς µπακλαβάδες και άλλα
γλυκίσµατα.
Τη Μεγάλη Πέµπτη κάθε οικογένεια πήγαινε στην εκκλησία ένα καλάθι µε
τόσα αυγά, όσα και τα µέλη της, συν δύο ακόµη, ένα για το εικονοστάσι και
ένα που ήταν «τ΄εφτωχού τ΄ωβόν».
Στο καλάθι έβαζαν και αλάτι, που το χρησιµοποιούσαν αργότερα για
«τ΄απολύµ΄», (είδος χορτόσουπας για τα ζώα) και βαµβάκι, που έφτιαχναν
µ΄αυτό το «αποκάπνισµαν» (το κάπνιζαν µε το θυµιατό και το ακουµπούσαν
στο µέτωπο του παιδιού που αρρώσταινε).
«Τ΄ωβόν τη Πανα΄ΐας» το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Το καλάθι το
άφηναν στο ιερό και το έπαιρναν µετά την Ανάσταση. Το βράδυ της Μεγάλης
Πέµπτης επέστρεφαν στο σπίτι κρατώντας αναµµένα κεριά.
Αξίζει να σηµειωθεί πως τη Μεγάλη Πέµπτη έρχονταν στην εκκλησία να
ακούσουν τα ∆ώδεκα Ευαγγέλια και µουσουλµάνες, κρυφά από τους άντρες
τους. Χωρίς να είναι κρυπτοχριστιανές, πίστευαν στις θεραπευτικές
ιδιότητες του ακούσµατος των ∆ώδεκα Ευαγγελίων.
Για να αποκλείσουν το ενδεχόµενο να τις δουν καχύποπτα οι Χριστιανές

Οι πόντιοι στον αγώνα για τη Μακεδονία

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

γη ελληνική

Ο Ελληνισµός διαχρονικά όταν βρισκόταν εκτός των συνόρων της
σηµερινής Ελλάδας, έδινε στο νόηµα κάθε θρησκευτικής εορτής και την
εθνική διάσταση, ενδυναµώνοντας έτσι το συνεκτικό δεσµό της κοινότητας.
Ταυτόχρονα, όµως, πραγµατοποιούνταν και κάποιες κοινωνικές
«αποκαταστάσεις», που κατεύναζαν τα ανθρώπινα πάθη και
εξισορροπούσαν την κοινή διαβίωση. Οι µαλωµένοι µόνιαζαν και το
θρησκευτικό µήνυµα του θείου δράµατος έβρισκε εµπράγµατη εφαρµογή.
Η Λαµπρή, όπως ονόµαζαν το Πάσχα στον Πόντο (ή τα Λαµπροήµερα, οι
τρεις πρώτες µέρες του Πάσχα), είχε ιδιαίτερη σηµασία και για τους Έλληνες
του Πόντου, καθώς συνδέεται άµεσα µε ένα ζήτηµα που απασχολεί
προαιώνια τον άνθρωπο, το θάνατο και την προσδοκία της Ανάστασης.
Συγκλονίζει τον Πόντιο λαϊκό ποιητή το θείο δράµα, το οποίο ταυτίζεται µε
την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η θέση
της Παναγίας ως µάνα που βλέπει το παιδί της να υποφέρει.«Το µοιρολόι της
Παναγίας», ένας χαρακτηριστικός δηµοτικός θρήνος, που συναντάται στις
παραδόσεις ολόκληρου του Ελληνισµού, διασώζεται σε τρεις παραλλαγές
και στην ποντιακή παράδοση.
Η σύνδεση της κοσµικής µε τη θρησκευτική παράδοση δηµιουργεί µια
ποιητική διήγηση που βρίσκεται πολύ κοντά στις πεποιθήσεις του λαού. Ο
λαϊκός άνθρωπος απεχθάνεται τους προδότες του Ιησού:
Σήµερον µαύρος ουρανός, σήµερον µαύρη µέρα
σήµερον έβαλαν βουλήν οι άνοµοι Εβραίοι
οι άνοµοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραµένοι
σήµερον επαρέδωκαν τον πάντων Βασιλέαν.
Ένας Υιός Μονογενής, κι Ατός έν΄καρφωµένος!
Ένας Υιός Μονογενής, κι Ατός έν΄σταυρωµένος!

5

επιµέλεια: Νίκος Τουµπουλίδης

γειτόνισσές τους, έλεγαν πρώτα σ΄αυτές «Gurban olayim dininize, dilim
kesilsin», δηλαδή θυσία να γίνω στην πίστη σου, να µου κοπεί η γλώσσα (αν
λέω ψέµατα).
Η Μεγάλη Παρασκευή, η ηµέρα του Επιταφίου, είχε τον ίδιο πένθιµο
χαρακτήρα, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές του Ελληνισµού. Τον
Επιτάφιο στόλιζαν µε πυξούς και µυρτιές, που βρίσκονται σε αφθονία στον
Πόντο.Κάτω από τον Επιτάφιο περνούσαν τα κορίτσια τους και
µουσουλµάνες. Η Μεγάλη Παρασκευή συνδέεται και µε το έθιµο της
επίσκεψης στα µνήµατα προσφιλών προσώπων (σε κάποιες περιοχές του
Πόντου αυτό γίνεται τη δεύτερη µέρα της Λαµπρής και παίρνει πανηγυρικό
χαρακτήρα).
Τοποθετούν στο µνήµα κόκκινα αυγά και κερνούν τους διαβάτες. Άλλωστε
η ποντιακή παράδοση το επιτάσσει. Ο νεκρός φέρεται να µιλά και να ζητά το
χρέος από τους ζωντανούς: Τα Φώτα θέλω το κερί σ΄ και τη Ψυχού
(Ψυχοσάββατο) κοκκία (σιτάρι, κόλλυβα)και τη Μεγάλ΄Παρασκευήν, ένα
µαντήλι δάκρυα…
Αξίζει να σηµειωθεί πως το έθιµο αυτό συνεχίζεται από τους Πόντιους
ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα (στη Βέροια,στο Κιλκίς τη Μεγάλη
Παρασκευή και αλλού).
Σε χωριά της Κοζάνης πραγµατοποιείται τη δεύτερη µέρα, µε εντελώς,
όµως, διαφορετικό χαρακτήρα: η Ανάσταση του Χριστού υπενθυµίζει την
Ανάσταση όλων των νεκρών.
Στρώνεται εορταστικό τραπέζι στα µνήµατα και µε τη συνοδεία λύρας
εορτάζεται, συµβολικά, η Ανάσταση όλων των παρευρισκόµενων νεκρών.
Το ίδιο συµβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές, αλλά και στα Σούρµενα
Αττικής την Κυριακή του Θωµά (η ηµεροµηνία µεταφέρθηκε εν Ελλάδι).
Το Μεγάλο Σάββατο ήταν µια µέρα που έπρεπε να γίνει «το άλλαγµαν»,
όλοι έκαναν µπάνιο, έβαζαν καθαρά και πολλές φορές καινούργια ρούχα,
άλλαζαν σεντόνια και έπεφταν νωρίς για ύπνο.
Η Ανάσταση δε γινόταν τα µεσάνυχτα, όπως σήµερα, αλλά στις 3 τα
ξηµερώµατα (συνήθεια που απαντάται και στους Βυζαντινούς).Όπου δεν
επιτρεπόταν να χτυπούν καµπάνες (γιατί υπήρχε και αυτή η απαγόρευση), ο
«ζαγκότζ΄», κάτι σαν νυχτοφύλακας ή ο καντηλανάφτης ή ο «πασβάντης»,
χτυπούσαν πόρτα-πόρτα σ΄όλα τα σπίτια του χωριού για να τους
ειδοποιήσουν ότι πλησιάζει η ώρα της Ανάστασης.
Η Αναστάσιµη Λειτουργία γινόταν συνήθως στο προαύλιο της εκκλησίας
ή στο προαύλιο κάποιου παρεκκλησιού, έξω από το χωριό.Με το «Χριστός
Ανέστη!» «Αληθώς Ανέστη!», αναστατωνόταν το Σύµπαν! Άρχιζε µια σειρά
πυροβολισµών που αντιλαλούσαν στα γύρω φαράγγια.Μια µάχη κανονική
µε «τζερτζιφελέκια», στεφάνια δηλαδή από φυσέκια που έριχναν διαδοχικά,
αλλά και ρουκέτες, που τις ονόµαζαν «τηλέγραφον». Συνηθιζόταν µάλιστα
και στον Πόντο το φαινόµενο του ρουκετοπόλεµου, όταν δύο ενορίες ήταν
σε µικρή απόσταση µεταξύ τους.Έπαιρναν οι δύο οµάδες την κατάλληλη
θέση στα «κάστρα» ή αλλιώς στα «ταπία» και ξεκινούσε η µονοµαχία.
Κατασκεύαζαν και ξύλινα καράβια, γεµάτα από φυσέκια και τα άναβαν.
Έριχναν ακόµη και πυροτεχνήµατα στον ουρανό, τα λεγόµενα «χαβά
φουσέκια» ή «χαβανλία φυσέκια» και γινόταν, όπως χαρακτηριστικά
έλεγαν, «Ανάστα ο Θεός ». Έτσι, µε το σοβαρό επιχείρηµα της
θρησκευτικής εορτής, η Λαµπρή µετατρεπόταν σε παλλαϊκή συγκέντρωση
και εθνική γιορτή.
Κανείς δεν έφευγε πριν την απόλυση της Εκκλησίας, δηλαδή πριν από την
αυγή. Στο τραπέζι, πριν το φαγητό, συνήθιζαν τη ρήση: «Ση Χριστού
τ΄όνοµαν και ση διαβόλ΄την σπάσ΄». ∆εν έτρωγαν µαγειρίτσα, ούτε αρνί,
άλλωστε δε συνήθιζαν να σφάζουν µικρά ζώα.
Το τραπέζι της Λαµπρής έµοιαζε µε το χριστουγεννιάτικο: βραστή κότα,
φούστορον (οµελέτα), κασέρι, παστουρµά (συνηθιζόταν στην
Τραπεζούντα, µόνο τη Λαµπρή) και κρασί (τα Λαµπροήµερα δεν έπιναν
συνήθως το τσίπουρο).
Ένα πολύ ενδιαφέρον έθιµο που διατηρείται ακόµη και σήµερα σε κάποιες
περιοχές (κυρίως από Ατάπαζαρληδες Πόντιους), είναι οι αυγοµαχίες.
Ιδιαίτερος ήταν ο τρόπος που προετοίµαζε ο καθένας τα αυγά µε τα οποία θα
διαγωνιστεί.Κάποιες φορές ζέσταινε τη µύτη του αυγού στη στάχτη, για να
δυναµώσει ή τρυπούσαν το αυγό, το άδειαζαν και το γέµιζαν µε πίσσα .
Άλλες φορές χρησιµοποιούσε και αυγό «ταϊγάνας», δηλαδή
φραγκόκοτας.Η αναµέτρηση κρατούσε τρεις µέρες και συνήθως
ανακηρυσσόταν και επισήµως πρωταθλητής. Σε κάποιες περιοχές του
Πόντου, συνέχιζαν τις αυγοµαχίες και του Αγίου Γεωργίου, αν η Λαµπρή
προηγείτο.
Μετά τη ∆ιπλανάσταση, ξεκινούσαν οι επισκέψεις (παρέες-παρέες) στα
σπίτια.
Το τραπέζι ήταν στρωµένο για τον κάθε ενδεχόµενο
επισκέπτη.Οι παρέες ξεκινούσαν από τα συγγενικά σπίτια, κατόπιν τα
φιλικά και δεν παρέλειπαν και τους πονεµένους, τους πενθούντες.
Τα παιδιά, καλωσορίζοντας την Άνοιξη και καρτερώντας τη µετάβασή
τους στα παρχάρια (βοσκότοπους), ξεκινούσαν τα παιχνίδια στη φύση µε τα
σπασµένα αυγά, το «κύλισµαν», τη «νίµε».
Όλοι, είχαν έναν ξεχωριστό λόγο χαράς:
Σα τρία Λαµπροήµερα τα τέρτια όλια ανασπάλκουν…
Αποθαµέν΄πα χαίρουνταν, θ΄άφτ΄ν ατ΄ς πολλά κερία…
αµαρτωλοί πα χαίρουνταν, θα πά΄νε εσχωρίουν…
οι γεροντάδες χαίρουνταν, θα πά΄νε κοινωνίζ΄νε…
Αξίζει να σηµειωθεί πως ένα όνειρο πολλών Ποντίων ήταν να γίνουν
«χατζήδες», να περπατήσουν δηλαδή από τον Πόντο µέχρι τα Ιεροσόλυµα
και να προσκυνήσουν τον Άγιο Τάφο.Πολλοί επέλεγαν να
πραγµατοποιήσουν αυτό το προσκύνηµα τη Λαµπρή, ύστερα από πολύµηνη
προετοιµασία, ευχέλαια, εξοµολόγηση και ποικίλα έξοδα.
Πολλοί Πόντιοι γίνονταν «χατζήδες» και για το λόγο αυτό διατηρούν
ακόµη πολλά ονόµατα από την Αγία Γραφή (Αβραάµ, Ισαάκ, Ιακώβ,
Γεσθηµανή, Μυροφόρα κ.ά.). Έτσι, τα τρία Λαµπροήµερα τα µαγαζιά των
Ποντίων ήταν κλειστά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι, ιδίως στην Τραπεζούντα,
µεγάλο µέρος των εµπορικών καταστηµάτων ήταν σε χέρια ελληνικά, όλη η
πόλη βίωνε την αργία και την εορταστική ατµόσφαιρα της Λαµπρής.Ήταν
άλλωστε πολύ συνηθισµένη και η ευχή «Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη»
και στα τουρκικά «Kristos dirildi-Gercekten dirildi».
Το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε για πρώτη φορά στον Πόντο εννέα
περίπου δεκαετίες µετά την ανταλλαγή, ∆εκαπενταύγουστο, όταν δόθηκε
ειδική άδεια και επαναλειτούργησε η Παναγία Σουµελά.Ο Οικουµενικός
Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, φανερά συγκινηµένος, πήρε την πρωτοβουλία
και έψαλλε: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτ? θάνατον πατήσας…

Ο Πόντος και η Μακεδονία είναι δυο αδέλφια, τα οποία η
µητέρα τους Ελλάδα εγκατέστησε στα δύο άκρα της να
φυλάγουν ως ακρίτες τα σύνορά της. Τη Μακεδονία στο
βόρειο άκρο και τον Πόντο στο ανατολικό. Τα δύο αδέλφια
είχαν την κοινή τραγική µοίρα να κρατήσει η δουλεία τους
υπό τον τουρκικό ζυγό περίπου εκατό χρόνια παραπάνω
από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Παλικάρια όµως από τον Πόντο αποφεύγοντας
τη φοβερή καταπίεση που ένοιωθαν στην πατρίδα τους από τον Τούρκο δυνάστη ήρθαν ήδη πριν την ανταλλαγή
εθελοντές και υπηρέτησαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, όταν αυτή έδινε τον υπέρ πάντων αγώνα.
Μερικές περιπτώσεις επώνυµων Ποντίων που έδρασαν στον Μακεδονικό Αγώνα θα αναφέρουµε για να
θυµηθούµε ότι ο πόντος ήταν πάντα κοντά στην Ελλάδα στους αγώνες για την ελευθερία. Ο Νεόκοσµος
Γρηγοριάδης γεννήθηκε το 1877 στη Σαµψούντα. Σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Ελλάδα και κατατάχθηκε στον
ελληνικό στρατό. Το 1904 τον βρίσκουµε διευθυντή του Ηµιγυµνασίου Έδεσσας. Με την κάλυψη που του παρέχει
η θέση του διευθύνει τα ανταρτικά σώµατα της περιοχής µε το ψευδώνυµο «Ανδρόνικος». Συνεργάζεται µε τον
δραστήριο ιερέα «παπα-Σιβένα και το 1913 είναι από τους πρώτους Έλληνες στρατιωτικούς που µπαίνουν στην
Έδεσσα, µετά την παράδοση των Τούρκων στα Γιαννιτσά.
Επίσης ο Καραβασιλίδης Κυριάκος, Μακεδονοµάχος γνωστός µε το όνοµα «καπετάν Λαζός». Γεννήθηκε το
1881 στο χωριό Αναστάς της Κερασούντας. Ταξίδεψε πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ηλικία 16 χρονών κι έµαθε την
τέχνη του µαρµαρά. Μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε στο χωριό του. Εκεί παντρεύτηκε και απόκτησε τέσσερα
παιδιά. Επειδή µιλούσε πολύ για την Ελλάδα και την τυραννία των Τούρκων, άρχισε να έχει προβλήµατα µε τους
τελευταίους. Έτσι, βλέποντας ότι κινδύνευε η ζωή του, άφησε την οικογένειά του και ήρθε ξανά στην Ελλάδα, το
1904. Στη συνέχεια πήγε στη Μακεδονία για να πάρει µέρος στο Μακεδονικό αγώνα και έγινε αρχηγός οµάδας.
Αργότερα ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου εγκαταστάθηκε στη Σεβαστούπολη. Το 1912, όταν άρχισαν οι βαλκανικοί
πόλεµοι, γύρισε όλα τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας (κυρίως εκεί όπου υπήρχαν ποντιακές παροικίες),
προσπαθώντας να συγκεντρώσει εθελοντές για να βοηθήσουν τον αγώνα των Ελλήνων. Κατόρθωσε να
συγκροτήσει ένα σώµα από 300 αγωνιστές, µαζί µε τους οποίους επέστρεψε στην Ελλάδα. Συµµετείχε σε πολλές
µάχες εναντίον των Τούρκων (1912) και των Βουλγάρων (1913), όπως του Μπιζανίου, του Λαχανά, της
Τζουµαγιάς, του Κιλκίς. Μετά το τέλος του πολέµου ο Καραβασιλίδης, µεταµφιεσµένος σε ζητιάνο, κατόρθωσε
να πλησιάσει και να σκοτώσει το διαβόητο αρχικοµιτατζή Αλάλοφ. Γι’ αυτή του την πολεµική δράση τιµήθηκε µε
πολλά διπλώµατα και παράσηµα. Μετά το τέλος των βαλκανικών πολέµων γύρισε στον Πόντο, για να επιστρέψει
στην Ελλάδα οριστικά ως πρόσφυγας µετά τη µικρασιατική καταστροφή. Πέθανε το 1939, στη ∆ραπετσώνα του
Πειραιά.
Τρίτο θα αναφέρουµε τον ναύαρχο Γεώργιο Κακουλίδη. Γι’ αυτόν έγραψε βιβλίο ο στρατηγός Νικόλαος
Νικολαΐδης µε τίτλο: «Γεώργιος Κακουλίδης, ο ασυµβίβαστος Πόντιος πατριώτης: Μακεδονοµάχος,
επαναστάτης, βουλευτής, γερουσιαστής 1871-1946».Ο Γ. Κακουλίδης τελείωσε ως πρώτος τη Σχολή Ναυτικών
∆οκίµων, πράγµα που του έδινε το δικαίωµα µετεκπαίδευσης. Μετεκπαιδεύτηκε για πέντε χρόνια στο ρωσικό
ναυτικό και στη σχολή πυροβολικού της Κρονστάνδης. Το 1904 µε εντολή της κυβέρνησης πραγµατοποίησε
περιοδεία στην Ανατολική Ρωµυλία και στην Αδριανούπολη, µε το ψεδώνυµο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, για
να µελετήσει τα σχέδια δράσης των Βουλγάρων. Τον ίδιο χρόνο τοποθετήθηκε στο προξενείο Θεσσαλονίκης ως
βοηθός, προετοιµάζοντας τον Μακεδονικό Αγώνα, µε το ψευδώνυµο Μιχαήλ Αριστείδου. Το Μάρτιο του 1904,
µετά από πρόσκληση του πρόξενου στη Θεσσαλονίκη Λάµπρου Κοροµηλά, παραιτήθηκε από το Ναυτικό και
εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία. Έτσι έλαβε µέρος στο Μακεδονικό Αγώνα για τρία ολόκληρα χρόνια. Γνώστης
της τουρκικής, γαλλικής και ρωσικής γλώσσας, υποδυόταν τον αγωγιάτη για να µπορεί να ταξιδεύει στην
ύπαιθρο, ή έκανε τον υπηρέτη του προξενείου. Χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές από τον καπετάν Ακρίτα
(Κωνσταντίνο Μαζαράκη – Αινιάν), γενικό αρχηγό των αντάρτικων οµάδων της Μακεδονίας, σε διάφορες
αποστολές.
Τον Μάρτιο του 1905 οργάνωσε ένοπλο αντάρτικο σώµα και έδρασε ως καπετάν ΄΄∆ράγας΄΄ στην Αξιούπολη και
την Γευγελή. Τον ίδιο χρόνο αιχµαλωτίστηκε από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια µιας µάχης. Απελευθερώθηκε
µε τη µεσολάβηση του Κέντρου Θεσσαλονίκης και φυγαδεύτηκε στην Αθήνα.
Το 1912-1913 πήρε µέρος στους Βαλκανικούς Πολέµους. Ακολούθησε τον συµµαχικό στόλο στην
Κωνσταντινούπολη το 1918, ενώ ως αρχηγός Θωρηκτής Μοίρας (28 Σεπτεµβρίου 1918-19 Νοεµβρίου 1919)
παραβρέθηκε στην κατάληψη της Σµύρνης τον Μάιο του 1919. Αποστρατεύτηκε το 1921 µε τον βαθµό του
αντιναυάρχου. Συνδέθηκε στενά µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σώζεται µάλιστα η αλληλογραφία που είχαν οι δύο
άνδρες. Η Κοζάνη µε τον µεγάλο προσφυγικό πληθυσµό που δέχθηκε στα εδάφη της προσήλκυσε το ενδιαφέρον
του. Εκλέχτηκε επανειληµµένα βουλευτής Κοζάνης (1923, 1926, 1936) και γερουσιαστής Κοζάνης (1929-1933)
µε το κόµµα των Φιλελευθέρων. Ο Βενιζέλος τον προήγαγε µάλιστα σε Γενικό ∆ιοικητή Θράκης (1929-1930),
που αντιστοιχούσε µε υπουργική θέση.
Εκείνοι όµως οι Πόντιοι που σφράγισαν την προσφορά τους στον Μακεδονικό αγώνα µε τη θυσία του αίµατός
τους είναι οι δύο Μητροπολίτες Κορυτσάς Φώτιος Καλπίδης και Γρεβενών Αιµιλιανός Λαζαρίδης. Ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ Γ΄ έστειλε στη Μακεδονία νέους ενθουσιώδεις και τολµηρούς επισκόπους, που
αναπτέρωσαν το εθνικό φρόνηµα των Ελλήνων της Μακεδονίας. Οργίαζαν τότε οι Βούλγαροι και οι
Ρουµανίζοντες. Καταλάµβαναν τον ένα µετά τον άλλο τους ναούς των Ελλήνων και εγκαθιστούσαν δικούς τους
ψευδοιερείς.
Ο Φώτιος Καλπίδης γεννήθηκε στο χωριό Τσαγράκ της Κερασούντας. Η οικογένειά του ήταν αρχοντική παρά την
πολυτεκνία της. Μπορούσε να τον σπουδάσει σε οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο. Εκείνος από µικρός διάλεξε το
ιερατικό στάδιο. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Χάλκης και αναδείχθηκε δρ της Θεολογίας. Επέστρεψε στην
Κερασούντα και ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας όλων των σχολείων της. Ο Πατριάρχης τον κάλεσε στην Πόλη,
τον χειροτόνησε διάκονο και του ανέθεσε λόγω των εξαιρετικών προσόντων του την αρχιγραµµατεία της Συνόδου
και τη σύνταξη του επίσηµου δηµοσιογραφικού οργάνου του Πατριαρχείου «Εκκλησιαστική Αλήθεια». Το 1904
τον χειροτονεί Επίσκοπο και τον στέλνει στη χειµαζόµενη επαρχία της Κορυτσάς, που τότε υπαγόταν στη
Μακεδονία. Κατά τη θερµή υποδοχή που του επεφύλαξαν είπε: «Έρχοµαι από την Ανατολή στη δυτική τούτη
επαρχία της Ελληνικής Εκκλησίας για να ταυτίσω το υπόλοιπο του βίου µου µε τη ζωή και τις τύχες τις δικές σας.
Και το ταύτισε όντως. Περιοδεύει όλα τα χωριά της επαρχίας του και στηρίζει και ενθαρρύνει τους υποφέροντες
Έλληνες. Είναι η εποχή που στα χέρια των Ελλήνων βρίσκονται το εµπόριο, η παραγωγή, οι τέχνες, τα γράµµατα.
Είναι το κάρφος στα µάτια των Αρβανιτών µουσουλµάνων. Αυτοί αρπάζουν το βιός των Ελλήνων, καίνε τις
εκκλησίες τους και ρηµάζουν τα σχολεία τους, αποµυζούν τον ιδρώτα τους και καταστρέφουν τα δηµιουργήµατα
του πνεύµατος και των χεριών τους. Ο Φώτιος επιβάλλεται µε την ακέραιη ηθική και πνευµατική του
προσωπικότητα. Οµολογεί ο Γερµανός καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Jena Gesslor σε σύγγραµµά του:
«τέτοιον άντρα, µε τόση βαθιά µόρφωση, τέτοιο ήθος και τόση αποφασιστικότητα δεν έχω συναντήσει». Η δράση
του είναι µεγάλη, αλλά η φροντίδα, για την προσωπική του ασφάλεια µηδαµινή. Τον Ιούνιο του 1906 άνθρωποι
του Αθανάσιου Κωστούρη, ορθόδοξου Αλβανού µε πολυπρόσωπη συνεργασία µε τα ανθελληνικά στοιχεία του
τόπου, πράκτορα της ρουµανικής προπαγάνδας και φίλου στενού του µισέλληνα Τούρκου διοικητή της
Κορυτσάς, πηγαίνουν στο χωριό Πλιάσσα, καταλαµβάνουν αυθαίρετα την εκκλησία και αρχίζουν τις
βαρβαρότητες σε βάρος των κατοίκων. Πληροφορείται τα γεγονότα ο Φώτιος και σπεύδει στην Πλιάσσα.
Ελευθερώνει την εκκλησία, αλλά δέχεται επίθεση µε πέτρες των οργάνων του Κωστούρη, που τον τραυµατίζουν
αρκετά σοβαρά. Οι Έλληνες αρχίζουν και ανησυχούν για την ασφάλεια του αγαπηµένου τους δεσπότη. Τον
παρακαλούν να προσέχει και να περιορίσει τις περιοδείες του. Η απάντησή του αποστοµωτική: «Αν πρέπει να
κάµω όπως µου λέτε, τότε για ποιο λόγο µ’ έστειλαν εδώ από την Πόλη; …Τί θα πουν οι χριστιανοί µου, όταν δουν
ότι ο ποιµενάρχης τους λιποτάκτησε από φόβο κι αφήνει απροστάτευτο το ποίµνιό του; Είµαι στρατιώτης της
Εκκλησίας»
Στις 9 Σεπτεµβρίου 1906 ο Φώτιος ξεκίνησε για το χωριό Βρατοβίτσα. Τον συνόδευαν ο πρωθιερέας Ιωσήφ, ό
διάκος και ο κλητήρας της µητρόπολης. Την άλλη µέρα θα τελούσε τα εγκαίνια του ναού του χωριού, καθώς και τη
θεία λειτουργία. Κατά το ηλιοβασίλεµα και σ’ απόσταση δρόµου ενός τέταρτου της ώρας από το χωριό είχαν
στηµένη την ενέδρα τους οι δολοφόνοι. Μια οµοβροντία έριξε το Φώτιο από το άλογό του νεκρό κάτω στο
έδαφος.
Μνηµονεύω ως τελευταίο τον Μητροπολίτη Γρεβενών Αιµιλιανό Λαζαρίδη, που γεννήθηκε στο Ικόνιο από
Πόντιους γονείς το 1877. Οι γονείς του είχαν εκτός απ’ αυτόν άλλα οχτώ παιδιά. Σε ηλικία 31 ετών τοποθετείται
βοηθός επίσκοπος Πέτρας στη Μητρόπολη Μοναστηρίου. Τον δεκαπενταύγουστο του 1908 κινδύνευε µε
κατάληψη από Βούλγαρους ο ναός του µικρού χωριού Κλαµπουτίστης. Ο Αιµιλιανός ταµπουρώθηκε µέσα στο
ναό µε λίγους Χριστιανούς και παρέµεινε εκεί όλη τη νύχτα. Έξω ωρύονταν και απειλούσαν οι Βούλγαροι. Ο
Τούρκος αστυνοµικός διευθυντής τον παρακάλεσε για την αποφυγή επεισοδίων να εγκαταλείψει τον ναό. Η
απάντηση του Αιµιλιανού ήταν αφοπλιστική. «Μόνο νεκρός βγαίνω από µέσα». Αναγκάστηκαν οι Βούλγαροι να
εγκαταλείψουν την προσπάθεια και έτσι σώθηκε ο ναός. Στη συνέχεια αναδεικνύεται σε Μητροπολίτη Γρεβενών,
για να αντικαταστήσει τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, που αποµακρύνθηκε µε απαίτηση της Υψηλής Πύλης, γιατί
εκφωνούσε λόγους που ερέθιζαν τα πνεύµατα, ερχόταν σε επαφή µε προξένους άλλων χωρών.
Ο Μητροπολίτης Αιµιλιανός Λαζαρίδης λιοντάρι της Μακεδονίας Εθνοµάρτυρας που µε τον θάνατο του έδωσε
ζωή στην ιδέα στην απελευθέρωσης της Μακεδονίας µας, χωρίς ο ίδιος να πρόλαβει να γευτεί τα αγαθά της
Ελεύθεριας. Την 1η Οκτωβρίου του 1911, ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση της Μακεδονίας, έγινε το ιερό
σφάγιο µαζί µε τον διάκο του και τον αγωγιάτη του, τους οποίους κατακρεούργησαν οι Ρουµανίζοντες µε τη
βοήθεια των τουρκικών αρχών.
Στα σχολεία του Πόντου καλλιεργούνταν η αγάπη προς την Πατρίδα και ιδιαίτερα προς την αγωνιζόµενη για την
ελευθερία της Μακεδονία. «Τραντάζαµε τα τζάµια της αίθουσας», γράφει ο γεννηµένος στην Τραπεζούντα
∆ηµήτρης Ψαθάς, «όταν τραγουδούσαµε µαζί µε τους δασκάλους µας τα ηρωικά τραγούδια»: Ένα από αυτά ήταν
αφιερωµένο στη Μακεδονία.
«Απορώ, Μακεδονία, πώς βαστάς υποµονή, όταν βλέπεις τα παιδιά σου µέρα νύχτα στη σφαγή»
Αυτή τη σύµπνοια και την αλληλεγγύη έδειξαν και οι Μακεδόνες Έλληνες, όταν έσπευσαν να ελευθερώσουν τον
ελληνισµό της Μ. Ασίας, δεν πρόλαβαν όµως δυστυχώς να φτάσουν µέχρι τον Πόντο. Η προσπάθεια απέτυχε
εξαιτίας της δικής µας διχόνοιας και των δικών µας λαθών, αλλά και εξαιτίας πλήρους αλλαγής στάσης και
στρατοπέδου των θεωρουµένων συµµάχων µας. Κέρδος η ελευθερία της Μακεδονίας. Ζηµία η οριστική απώλεια
του Πόντου. Πόντιοι και Μακεδόνες όµως έδειξαν στις δύσκολες περιστάσεις την απαραίτητη οµοψυχία ως µέλη
στον ίδιο εθνικό κορµό. Εφάρµοσαν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου «όταν πάσχει ένα µέλος συµπάσχουν όλα
τα υπόλοιπα µέλη και όταν τιµάται ένα µέλος, χαίρονται µαζί του όλα τα υπόλοιπα µέλη». Αυτή η σύµπνοια και
αλληλεγγύη όλων µας είναι απαραίτητη και σήµερα, για να ξεπεράσουµε όλοι µαζί τη δυσκολία της κρίσης που
διερχόµαστε.
Πηγή: Κοζάνη , ∆ρ. Θεολογίας Τσακαλίδης Γεώργιος
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ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑΤΑ

Το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 τα ανθοστολισµένα παιδιά της λέσχης βγήκαν
στους δρόµους και τις πλατείες της πόλης µε τραγούδια και µε τη συνοδεία των
χοροδιδασκάλων τους ξύπνησαν τη Βέροια, µε το παρακάτω τραγούδι:
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα ήρθε κι άλλη µεληδόνα,
κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάδησε.
“Μάρτη, Μάρτη µου καλέ και Φλεβάρη φοβερέ,
κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις πάλι άνοιξη θα ανθίσεις”.
Μάνα, µάνα µεληδόνα χελιδόνα κουπάς τ΄ ΄Αεα
Αναβάρα και κουντούρα και Ζωή κι Αναστασία.
Το δίφυλλον το τρίφυλλον πως παίζουν τα καράβ(ε)α
σκαµνί ποδάκι κότσιξε ενήβα σο γλυκόµηλο
εσείστεν το γλυκόµηλο ερώξαν τα πετάσα.
Τα χελιδονίσµατα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιµα του Μαρτίου,
δηλαδή τα παιδιά της σχολικής ηλικίας γυρίζουν το πρωί της ηµέρας αυτής τα
σπίτια κρατώντας ένα ξύλινο οµοίωµα χελιδονιού και τραγουδούν τον ερχοµό της
άνοιξης και την επιστροφή των χελιδονιών καθώς φεύγουν οι κρύες µέρες του
χειµώνα.
Τα σηµερινά χελιδονίσµατα είναι συνέχεια από τα χελιδονίσµατα των αρχαίων
Ελλήνων, από τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς της 1ης Μαρτίου. Όταν ήρθε ο
χριστιανισµός, προστέθηκαν στους στίχους και αναφορές µε χριστιανικό
περιεχόµενο. Το έθιµο πέρασε στους Βυζαντινούς χρόνους αλλά διασώθηκε και στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το συναντάµε σε όλη την Ελλάδα. Μία παραλλαγή από
τη ∆υτική Μακεδονία είναι η παρακάτω:
Xελιδόνα έρχεται απ’ τη Mαύρη θάλασσα
θάλασσαν επέρασε έκατσε και λάλησε
Mώρ’ καλή νοικοκυρά σέβα, έβγα στο κελάρι
φέρε αυγά σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά
για να δέσοµε το Mάρτη και το τσιλιµπουρδάκι
κι αν δεν έχετε αυγά παίρνοµε την κλωσσαριά
να γεννάει, να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά

3ο σεµινάριο παραδοσιακών χορών

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 πραγµατοποιήθηκε το 3ο σεµινάριο παραδοσιακών χορών υπό
την αιγίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, στο πνευµατικό πολιτιστικό κέντρο της λέσχης στο
Πανόραµα, όπου την έναρξη έκανε ο δήµαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/νος.
Οι περιοχές του που παρουσιαστήκαν ήταν το Ρουµπλούκι, η Αχαΐα, τα Ηµαθιώτικα Πιέρια και
η Μπάφρα του Πόντου. Συγκεκριµένα οι εισηγητές, κ. Βεσυροπούλου Ζωή, Καραγιάννης
Γιάννης, Τσαµήτρος Γιάννης και Ασβεστάς Βασίλης απέδωσαν µε έναν µοναδικό τρόπο το ύφος
κάθε περιοχής, δίνοντας το ανάλογο στίγµα στους συµµετέχοντες που φέτος ξεπέρασαν τους
ογδόντα.
Οι επιδείξεις των εισηγητών, πλαισιωµένες µε µουσικούς και τραγουδιστές έκαναν τη διαφορά
ενώ την ευχάριστη ατµόσφαιρα συµπλήρωσε το πλούσιο µπουφέ κατά τη διάρκεια των
διαλλειµάτων.
Τέλος δόθηκαν βεβαιώσεις συµµετοχής και αναµνηστικά σε όλους τους συµµετέχοντες και
ανανεώθηκε το ραντεβού για το 4ο σεµινάριο το Μάρτιο του 2019.

26ο Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτηµάτων

Το παιδικό τµήµα της λέσχης συµµετείχε στο 26ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών
συγκροτηµάτων στην Θεσσαλονίκη στις 17 Μαρτίου 2018, όπου εντυπωσίασε µε την άριστη
εµφάνιση του (σηµειώνεται ότι τα παιδιά ήταν ηλικίας 6-12 ετών).
Τα έσοδα του Φεστιβάλ διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Γνωρίστε τον τόπο µου»
από την 1η Μεραρχία
ΠΕΡΙ ΧΟΡΟΥ

29 Απριλίου:
Παγκόσµια Ηµέρα Χορού

H Ι Μεραρχία Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ», πραγµατοποίησε την εκδήλωση «Γνωρίστε
τον τόπο µου» την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, στην Λέσχη Αξιωµατικών Βέροιας,
µε σκοπό την προβολή διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της πατρίδας µας.
Παραγωγοί και πολλοί επαγγελµατίες από διάφορες περιοχές της χώρας,
παραχώρησαν αφιλοκερδώς τα παραδοσιακά προϊόντα τους, για να τα
δοκιµάσουν οι επισκέπτες της εκδήλωσης. Μετά το χορευτικό πρόγραµµα
ακολούθησε κλήρωση όπου οι τυχεροί της βραδιάς πήραν ως δώρο τοπικά
προϊόντα που εκτίθονταν στην εκδήλωση.
Στην εκδήλωση συµµετείχε η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας µε το Τµήµα
Παραστάσεων και εντυπωσίασε τους παρευρισκόµενους µε την άριστη
εµφάνιση του. Ευχόµαστε στη “Σιδηρά Μεραρχία” πάντα επιτυχίες.

ΧΟΡΕΥΩ,
ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

Ο χορός είναι «σιωπηλή ποίηση», µια αρχέγονη µορφή έκφρασης συναισθηµάτων. Ως µια
µορφή τέχνης, είναι µια οµολογία του παρελθόντος και της ιστορίας µιας περιοχής, ένα
πολιτιστικό επίτευγµα που µεταφέρεται αλώβητο από γενιά σε γενιά. Είναι το µονοπάτι που
διαλέγει ο άνθρωπος για να αγγίξει την ευτυχία, να κατακτήσει την ελευθερία, σπάζοντας τα
δεσµά που επιβάλλουν τα στερεότυπα και οι κοινωνικές νόρµες.
Ο χορός έχει ποικίλες µορφές έκφρασης. Ήδη από την αρχαιότητα, οι φυλές χόρευαν για να
καλέσουν τα πνεύµατα, για να προκαλέσουν τη βροχή, αλλά και για να προετοιµάσουν το έδαφος
για κυνήγι. Επίσης, προτού ξεχυθούν στο πεδίο της µάχης, χόρευαν όλοι µαζί, ώστε να
αναπτερώσουν το ηθικό τους και να κρατηθούν ενωµένοι σαν µια γροθιά µέχρι τέλους. Ο χορός
δεν έπαιζε σηµαντικό ρόλο µόνο στη ζωή, αλλά και στο θάνατο, αφού σε πολλές περιπτώσεις τους
συνόδευε στο τελευταίο τους ταξίδι.
Μεταγενέστερα, άρχισε να συνδέεται άρρηκτα µε τη θρησκεία, καθώς συντρόφευε το ζευγάρι
κατά το ιερό µυστήριο του γάµου. Μουσική και χορευτικές κινήσεις, άλλοτε αυθόρµητες και
άλλοτε τυποποιηµένες, δεν έλειπαν από γιορτές και τοπικά πανηγύρια. Επρόκειτο για µια
τελετουργία που χαρακτήριζε την καθηµερινότητα του απλού ανθρώπου και έδινε υπόσταση στη
χαρά και στη λύπη τους.
Στη σύγχρονη εποχή που διανύουµε, τίποτα δεν έχει αλλάξει, καθώς αποζητούµε τον χορό
καθηµερινά για να εξωτερικεύσουµε µε το σώµα ό, τι δεν µπορούµε µε τη γλώσσα. Είναι ένας
τρόπος για αποφόρτιση των εντάσεων, τόσο σωµατικών όσο και ψυχικών. Ενεργοποιεί τον
αυθορµητισµό και την εµπιστοσύνη στον εαυτό µας. Μας βοηθάει να γνωρίζουµε τα
συναισθήµατά µας, µεταφράζοντάς τα σε κινήσεις. Μας δίνει ζωή!
Το να χορεύεις, είναι να είσαι έξω από τον εαυτό σου, µεγαλύτερος, πιο όµορφος, πιο ισχυρός.
Αυτό είναι δύναµη, είναι δόξα επάνω στη Γη και είναι στο χέρι σου να την αποκτήσεις!!!
∆εµερτζίδου Μαρία: Χοροδιδάσκαλος
Κουρούκα Ζωή :Υπεύθυνη παιδικών τµηµάτων
Παναγιωτίδου Βάια:Υπεύθυνη παιδικών τµηµάτων

