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ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αλληλεγγύη στους κατοίκους
του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας

H Λέσχη στις αρχές του Οκτωβρίου υιοθέτησε την πρωτοβουλία
της νεολαίας του ΣΠΟΣ ΚΜ& Θ και στήριξε έμπρακτα τους
συνανθρώπους μας στην Καρδίτσα και ιδιαίτερα στο Δήμο Αργιθέας
στέλνοντας κυρίως τρόφιμα, για να βοηθήσουμε όσους είχαν την
ατυχία να πληγούν από την θεομηνία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020.
Ευχαριστούμε όλους που βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια και
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας καθώς στους δύσκολους καιρούς
που ζούμε όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.

«Επειδή βρήκαμε νερό,
δεν πιάσαμε και ψάρια»

NOEMΒΡIΟΣ 2020
AeΡΓΙΤΕΣ 2020

Παράδοση και πολιτισμός
στα αζήτητα!

To πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού ανάγκασε τον σύλλογό μας
όπως και όλους τους συλλόγους να αναστείλουν τη λειτουργία τους και να
διακόψουν όλες τις δραστηριότητές τους. Επακόλουθο της δημιουργηθείσας
κατάστασης είναι να βρίσκονται πλέον όλοι οι σύλλογοι ενώπιον σοβαρών
λειτουργικών προβλημάτων με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν σήμερα
και ταυτόχρονα ανυπέρβλητων οικονομικών δυσκολιών, μετά την
παρέλευση οκτάμηνης αναστολής λειτουργίας όλων των τμημάτων τους.

Συνέχεια στη 2η σελίδα

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ TOΥΡKIA

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι απόγονος του Αμπτούλ Χαμίτ που στα τέλη
του 19ου αιώνα αιματοκύλισε τους χριστιανικούς λαούς της Ανατολίας,
διάδοχος του Κεμάλ Μουσταφά που στις αρχές του προηγούμενου αιώνα
αιματοκύλισε για άλλη μια φορά την Ανατολία με χριστιανικό αίμα και
τώρα με την συμπεριφορά του νέου σουλτάνου ...
Μια τούρκικη παροιμία λέει: ΄΄Επειδή βρήκαμε νερό, δεν πιάσαμε και
ψάρια΄΄. Αυτό συμβαίνει για πολλά χρόνια τώρα με τη ΄΄φίλη και σύμμαχο΄΄
γειτονική μας χώρα αλλά συνέβη και το τελευταίο δίμηνο με προκλητικό
τρόπο αφού τα τουρκικά πλοία τριγυρνάνε στην ανατολική μεσόγειο, χωρίς
καμία ουσιαστική ένδειξη, ότι οι προσπάθειες τους έχουν αποδώσει τον
παραμικρό καρπό.
Με τον εξ ανατολών γείτονα μας, έχουμε μια μόνιμη και αναλλοίωτη
διαχρονικά διαφορά. Εκείνος θέλει να επιβάλλεται με πολεμικά μέσα ενώ
ο ελληνισμός με τη δύναμη του πνεύματος.Πρόσφατα ο πρόεδρος της
γείτονος παραδέχθηκε με τον πιο ωμό τρόπο τα προαναφερόμενα,
εκστομίζοντας νέες απειλές.
Μήπως όμως ήρθε η ώρα να δει και ο ελληνισμός τι πραγματικά μπορεί να
γίνει στο άμεσο μέλλον και να επωφεληθούμε από τις γενικές ανακατατάξεις
που φαίνεται ότι έρχονται. Η ιδέα του ΄΄ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ΄΄
μήπως είναι κοντά;

Συνέχεια στην 6η σελίδα

ENHMEΡΩΣΗ
Παρακαλούνται τα μέλη της λέσχης να τακτοποιήσουν
την ετήσια οικονομική συνδρομή τους, που είναι 10 €, σε
κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 0201103250000032548052409
EUROBANK
: GR 9802600770000150101169825
ALPHA
: GR 610-1408-300-83000-200-201-3674
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
18 Οκτ 20
Έναρξη όλων των τμημάτων πλην των χορευτικών.
18 Οκτ 20
Συμμετοχή του προέδρου στη ΓΣ του ΣΠΟΣ ΚΜ&Θ στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
18 Οκτ 20
Συμμετοχή του προέδρου σε διοικητική συγκέντρωση των
συλλόγων-σωματείων της Βέροιας με θέμα την αντιμετώπιση
των προβλημάτων λόγω κορονοϊού.
18 Οκτ 20
Συμμετοχή του προέδρου σε διοικητική συγκέντρωση των
συλλόγων-σωματείων της Βέροιας με θέμα την δημιουργία
ένωσης συλλόγων-σωματείων του Δήμου Βέροιας.

Παράδοση και πολιτισμός
στα αζήτητα!
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Οι σύλλογοι αδυνατούν να πραγματοποιήσουν δράσεις
που να τους αποφέρουν έσοδα ενώ οι πάγιες οικονομικές
δαπάνες συνεχίζονται κανονικά. Με δεδομένο ότι δεν είναι
ορατό ένα χρονοδιάγραμμα φυσιολογικής επαναλειτουργίας
οδηγούμεθα σε απόλυτο αδιέξοδο με απρόβλεπτες συνέπειες
στο άμεσο μέλλον αλλά και ανησυχούμε περισσότερο γιατί
δεν βλέπουμε να λαμβάνεται καμία απολύτως μέριμνα από
την πλευρά της πολιτείας.
Η ανάγκη για έργα και όχι λόγια προς τους αρμόδιους
φορείς είναι πλέον παραπάνω από αναγκαία για τη
χορήγηση ενός οικονομικού επιδόματος στήριξης και των
συλλόγων, όπως στηρίχθηκαν εξάλλου όλες οι
επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων
αλλά και την ενεργοποίηση των τοπικών εκπροσώπων μας
προς την κεντρική διοίκηση, στους οποίους ήδη
απευθυνθήκαμε με δύο έγγραφα μέχρι τώρα και βρισκόμαστε
σε αναμονή των δικών τους ενεργειών. Ίδομεν…

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
στη Γαλίαινα της Ματσούκας

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

Ο μήνας Νοέμβριος, ή
Αεργίτες όπως τον
αποκαλούσαν στον Πόντο
προς τιμήν της ανακομιδής
των ιερών λειψάνων του
Αγίου Γεωργίου του
Μεγαλομάρτυρα στις 3 του μήνα, σηματοδοτούσε και το τέλος του
φθινοπώρου, αφού σε πολλές περιοχές της αλησμόνητης πατρίδας το
χιόνι ξεπερνούσε το ένα μέτρο.
Κατά μια άλλη εκδοχή, το όνομα Αεργίτες προέρχεται από τη λέξη
«άεργος», επειδή το μήνα αυτόν οι Πόντιοι δεν είχαν δουλειές στα
χωράφια, λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Τον Νοέμβριο οι
νοικοκυραίοι έντυναν το σπίτι τους χειμωνιάτικα με χαλιά,
κουρελούδες και βαριά σκεπάσματα, ώστε να προετοιμαστούν
κατάλληλα για τον βαρύ χειμώνα που ερχόταν.
Τον Νοέμβριο ήταν και η χρονική περίοδος κατά την οποία έρχονταν
τα ψάρια στις ακτές και ήταν η κατάλληλη και πιο προσοδοφόρα
εποχή για την αλιεία. Έτσι, οι ψαράδες έβγαιναν στις ακτές της
Μαύρης Θάλασσας για να ψαρέψουν τα γνωστά σε όλους τους
Ποντίους χαψία. Γι' αυτό και συνήθιζαν να λένε στον Πόντο: «Τ'
Άεργίτα ας 'ς σο λιμάν' τα χαψία 'ς σο τηγάν'».
Οι σημαντικότερες γιορτές του Νοεμβρίου στον Πόντο
Εκτός από τον άγιο Γεώργιο, εορταζόταν η μνήμη των Αγίων
Αναργύρων, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8
Νοεμβρίου, του Αγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου) που ήταν ιδιαίτερα
προσφιλής στις παραλιακές πόλεις της Μ. Ασίας, και με μεγάλη
λαμπρότητα γιόρταζαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21
Νοεμβρίου.Επίσης στις 12 Νοεμβρίου τιμούσαν τον Όσιο Πατέρα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ουδέν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Εντός του Οκτωβρίου 2020 θα ξεκινήσαν τα
σεμινάρια ποντιακής διαλέκτου στην Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας. Είστε όλοι καλεσμένοι να
γνωρίσετε τις ομορφιές της ποντιακής διαλέκτου
στο Πανόραμα Βέροιας.
Το τμήμα θα λειτουργεί Παρασκευή και από
ώρες 9μμ-10.30μμ δωρεάν, προκειμένου όλοι
ανεξάρτητα από την καταγωγή μας να
μάθουμε πέρα από την ποντιακή διάλεκτο
στοιχεία από τις παραδόσεις, τα παραδοσιακά
ποντιακά τραγούδια, την ιστορία αλλά και τα
ήθη και έθιμα των προγόνων μας.
Υπεύθυνη διδασκαλίας είναι η πιστοποιημένη
καθηγήτρια ποντιακής διαλέκτου, Αναστασία
Μαχαιρίδου (Φιλόλογος - Γλωσσολόγος και
Πανεπιστημιακή Εκπαιδεύτρια Ποντιακής
Διαλέκτου).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τη Γραμματεία της Λέσχης από Κυριακή μέχρι
Πέμπτη, ώρες 17:00-21:00 στο τηλ 233107206 και
στο 6983503676 .

Νείλο τον Σοφό που καταγόταν από τα Κοτύωρα του
Πόντου, καθώς και τον Όσιο Στυλιανό που καταγόταν
από τον Πόντο (26 Νοεμβρίου).

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας
Ο Άγιος Γεώργιος ο
Μεγαλομάρτυρας
υμνήθηκε όσο
κανένας άλλος από
τους αγίους της
Εκκλησίας. Υπέστη
μαρτυρικό θάνατο
στη Νικομήδεια (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) έπειτα από
εντολή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού το 303 μ.Χ. Οι
χριστιανοί ανήγειραν μεγαλοπρεπή Ναό στη Λύδδα
της Ιόππης στην Παλαιστίνη, όπου μετακόμισαν το ιερό
λείψανο του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, για να το
προσκυνούν πλέον άφοβα. Τα εγκαίνια του ναού
έγιναν στις 3 Νοεμβρίου και από τότε κάθε χρόνο
γιορτάζεται την ημέρα αυτή η ανακομιδή των ιερών
λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.
Πολλές μονές του Πόντου επίσης ήταν αφιερωμένες σ'
αυτόν, μεταξύ των οποίων του Αγ. Γεωργίου του
Περιστερεώτα και του Αγ. Γεωργίου του Χαλιναρά. Η
επίκλησή του από τους Πόντιους ήταν και είναι συχνή.
Τον επικαλούνταν σε γέννες, σε αρρώστιες, σε δύσκολες
στιγμές, πολλές φορές μάλιστα τοποθετώντας το όνομά
του πριν από της Παναγίας (ο Αέρτς κι η Παναΐα να
δίν'νε...).

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
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Οι Άγιοι του Πόντου

Άγιος Βασιλέας
Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αμάσειας

Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Δοχειαρίου
Αγίου Όρους. Μία εκ των χειρών του Αγίου βρίσκεται
στη Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους. Απότμημα του Ιερού
Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Λαύρα Αγίου
Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως.
Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Βασιλεύς έζησε κατά τους
χρόνους του βασιλέως Λικινίου (307-323 μ.Χ.) και ήταν
Επίσκοπος της Αμάσειας του Πόντου. Ο Επίσκοπος
Βασιλεύς διακρινόταν για τον ζήλο του υπέρ της
πίστεως και την ακοίμητη δραστηριότητα στην
επιτέλεση των καθηκόντων του. Επειδή παντού
υπήρχαν και πλάνες και κίνδυνοι, έσπευδε παντού και
ο ίδιος κηρύττοντας, συμβουλεύοντας, παρηγορώντας,
ενισχύοντας, στηρίζοντας, ελκύοντας, πυκνώνοντας
και εγκαρδιώνοντας τις Χριστιανικές τάξεις και
αναδεικνύοντας αυτές όσο το δυνατόν ισχυρότερες
πνευματικά έναντι του ειδωλολατρικού κόσμου.
Γι' αυτόν τον λόγο οι ιερείς και οι άρχοντες των
ειδωλολατρών, έτρεφαν εναντίον του σφοδρή έχθρα.
Και όταν ο Λικίνιος, το έτος 322 μ.Χ., προέβη στα
δυσμενή και διωκτικά μέτρα εναντίον των Χριστιανών,
κατήγγειλαν προς αυτόν τον Επίσκοπο Αμάσειας,
Βασιλέα.
Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κορύφωσε την οργή του
Λικινίου εναντίον του Επισκόπου Βασιλέως. Κοντά
στην αυτοκράτειρα Κωνσταντία διέμενε άλλοτε ως
ακόλουθος μια νεαρή και ωραιότατη κόρη, που
ονομαζόταν Γλαφύρα. Εξαιτίας της ομορφιάς της ο
Λικίνιος ανεφλέγη από αμαρτωλό πάθος, ως δούλος
σαρκικών παθών, καθώς ήταν. Η κόρη αντιλήφθηκε
τον κίνδυνο που απειλούσε την τιμή της. Ως γνήσια
Χριστιανή όμως δεν δελεάσθηκε καθόλου από το
βασιλικό έρωτα, αλλά έφριξε και ζήτησε την σωτηρία
της στην φυγή. Ενδύθηκε λοιπόν με ανδρικά ρούχα και
κάποια νύχτα, βοηθούμενη από την βασίλισσα που
έμαθε όσα συμβαίνουν, άφησε την Κωνσταντινούπολη
και έφθασε στην Αμάσεια, όπου παρουσιάσθηκε στον
Επίσκοπο Βασιλέα και ζήτησε την ηθική του
προστασία.
Ο Επίσκοπος επαίνεσε την γνήσια ευσέβεια και την
αδούλωτη σύνεση της νέας, την τοποθέτησε δε κοντά σε
ηλικιωμένη Χριστιανή γυναίκα που ήταν εντελώς
αφοσιωμένη στην υπηρεσία του Χριστού και βοηθούσε
σημαντικότατα τον Επίσκοπο στο έργο των γυναικών
της Εκκλησίας. Η Γλαφύρα εξέφρασε την βαθιά
ευγνωμοσύνη της και χάρηκε ιδιαίτερα που της δόθηκε
η ευκαιρία να ασχοληθεί και αυτή με θεάρεστες
ασχολίες. Βοηθούσε λοιπόν στην κατήχηση γυναικών
και νεαρών κοριτσιών, που ήθελαν να ασπασθούν την
χριστιανική πίστη και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας,
ευεργετούσε φτωχά και ορφανά παιδιά και επιπλέον
κατέβαλε όλη τη δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για
την οικοδομή Χριστιανικού ναού στην Αμάσεια.
Μάταια ο Λικίνιος την είχε αναζητήσει σε όλη την
πρωτεύουσα και στα περίχωρα. Όμως οι εχθροί του
Επισκόπου Βασιλέως, πληροφόρησαν τον Λικίνιο ότι η
κόρη εκείνη είχε καταφύγει κοντά στον Ιεράρχη της
Αμάσειας και ότι την προστάτευσε και κατόρθωσε να
εκμεταλλευθεί τα πλούτη της υπέρ των σκοπών της
Εκκλησίας. Η είδηση άναψε πυρκαγιά στη σαρκοβόρα
και μοχθηρή ψυχή του Λικινίου. Υπέθετε ότι η
Γλαφύρα ζούσε ακόμη και ότι θα την έφερνε κάτω από
την εξουσία του. Αλλά η σεμνή κόρη, είχε ήδη πεθάνει
και ο τάφος ματαίωσε για πάντα τους χυδαίους πόθους
του. Τότε η μανία του έγινε σφοδρότερη κατά του

Επισκόπου Βασιλέως. Διέταξε, λοιπόν, να τον φέρουν
σιδηροδέσμιο στη Νικομήδεια. Η διαταγή εκτελέσθηκε
και ο Άγιος κλείσθηκε στη φυλακή.
Τον Άγιο ακολούθησαν δύο από τους διακόνους της
Εκκλησίας της Αμάσειας, ο Θεότιμος και ο Παρθένιος,
τους οποίους φιλοξένησε ένας ευσεβής και φιλάνθρωπος
Χριστιανός, ονόματι Ελπιδοφόρος. Οι παρεχόμενες
αγαθοεργίες του Ελπιδοφόρου προς όλους είχαν
καταστήσει φίλους του ακόμα και τους φρουρούς των
φυλακών. Μπορούσαν λοιπόν οι δύο διάκονοι να
εισέρχονται ορισμένη ώρα στη φυλακή, όπου
απολάμβαναν την ευχαρίστηση να συνδιαλέγονται με
τον Επίσκοπό τους, να ακούνε από το στόμα του τον λόγο
της αλήθειας και να δέχονται ηθική ενίσχυση και
παρηγοριά. Λίγες ημέρες μετά, ο Λικίνιος διέταξε να
φέρουν τον φυλακισμένο Επίσκοπο ενώπιον του. Τον
έλεγξε με δριμύτητα ως ένοχο για την απόκρυψη της
Γλαφύρας και για τον ζήλο με τον οποίο υπεράσπιζε την
χριστιανική του πίστη περιφρονώντας τα βασιλικά
διατάγματα. Ο Επίσκοπος για την Γλαφύρα, απάντησε
ότι δεν μπορούσε να μην παράσχει άσυλο και προστασία
στη χριστιανική κόρη, η οποία ήταν εξόριστη και ήθελε η
ίδια να περισώσει και να διαφυλάξει την τιμή της, και ότι
αυτή η ίδια από ευσεβή διάθεση χρησιμοποίησε την
περιουσία της υπέρ των φτωχών και για την ανέγερση
ναού, πράγματα για τα οποία ένας Επίσκοπος οφείλει να
προτρέπει τους πιστούς και όχι αν τους εμποδίζει. Και για
την περιφρόνηση των βασιλικών διαταγών, οι οποίες
απέβλεπαν στην εξόντωση της χριστιανικής πίστεως, ο
Άγιος αποκρίθηκε ότι ο ίδιος ο βασιλέας Λικίνιος άλλοτε
είχε αναγνωρίσει μαζί με τον Κωνσταντίνο το καθήκον
του να επιτρέψουν στους Χριστιανούς την πλήρη
ελευθερία της λατρείας τους και του δόγματός τους και ότι
αυτός (ο Επίσκοπος) εξακολουθεί να θεωρεί ορθό και
έγκυρο το παλαιότερο εκείνο βασιλικό διάταγμα, διότι
ήταν αξιότερο σε όλα. Εν τέλει δε, παρακάλεσε τον
Λικίνιο, στο όνομα της ίδιας της δικής του σωτηρίας και
του μέλλοντος του κράτους του, να ανακαλέσει τα νέα
μέτρα και να αναγνωρίσει στους Χριστιανούς την
ελευθερία της θρησκευτικής τους συνειδήσεως.
Ο βασιλέας Λικίνιος απέπεμψε τον Επίσκοπο,
κρατώντας επιφυλακτική στάση και ανέθεσε σε έναν από
τους άρχοντές του να τον δει κατ' ιδίαν και να
προσπαθήσει να τον αποσπάσει από την πίστη του. Η
συγκεκριμένη αποστολή απέτυχε και διατάχθηκε έτσι η
καταδίκη του Επισκόπου. Αυτός άκουσε ατάραχος την
απόφαση και προσευχήθηκε προς τον Θεό να δεχθεί με
έλεος την ψυχή του. Προσευχήθηκε, επίσης, υπέρ της
ασφάλειας του ποιμνίου του και για τη νίκη της
Εκκλησίας. Ύστερα ασπάσθηκε και ευλόγησε τους δύο
διακόνους και τον Ελπιδοφόρο, τους παρηγόρησε στην
θλίψη τους και τους επιτίμησε γιατί έκλαιγαν, λέγοντας
τον έξοχο εκείνο λόγο ότι σε τέτοιου είδους κινδύνους οι
Χριστιανοί οφείλουν να φυλάνε τα δάκρυά τους και να
χύσουν με προθυμία το αίμα τους. Έπειτα με προθυμία
έκλινε την τίμια κεφαλή του στον δήμιο, ο οποίος την
απέκοψε. Έτσι ο Άγιος έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου.
Μετά από αυτό η τίμια κεφαλή και το λείψανο του
Αγίου Βασιλέως ρίχθηκαν στη θάλασσα με βασιλική
διαταγή. Αλλά ένα αλιευτικό πλοίο, που έριχνε τα δίχτυα
του στον κόλπο της Σινώπης, ανέσυρε από εκεί το λείψανο
του Αγίου. Ο δε Ελπιδοφόρος, καθώς πληροφορήθηκε το
γεγονός σε όνειρο, ήλθε με τους διακόνους Θεότιμο και
Παρθένιο και αφού παρέλαβαν το Άγιο λείψανο, το
έφεραν στην Αμάσεια, στην ιερή αυτή ακρόπολη των

Εορτάζει στις 26 Απριλίου εκάστου έτους

Αγίων του κόπων και αγώνων και το ενταφίασαν στο
προσφιλές του έδαφος.
Η Σύναξη του Αγίου Βασιλέως ετελείτο στην
Μεγάλη Εκκλησία, στην οποία ίσως φυλασσόταν μέρος
του ιερού σκηνώματός του.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς Λειτουργὸς τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, τῷ
παρανόµῳ βασιλεῖ ἀντετάξω, Ἱεροµάρτυς ἔνδοξε
παµµάκαρ Βασιλεῦ, ὅθεν τὸν αὐχένα σου, ἐκτµηθεῖς
διὰ ξίφους, χαίρων προσεχώρησας, πρὸς οὐράνιον
λῆξιν, ἧς καὶ ἠµᾶς δυσώπει µετασχεῖν, τοὺς
εὐφηµούντας τὴν ἔνθεον µνήµην σου
ΠΗΓΗ: Ορθόδοξος Συναξαριστής

4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

Για να θυμούνται οι παλαιοί
και να μαθαίνουν οι νέοι

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

Τούρκος και καλός πα ίνεται;

Ονομασίες Γεωργικών Εργαλείων Του Πόντου
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

Αξινάρ (Μπαλτάς)
Μακέλ (Κασμάς, Από Το Σμα + Κελλα, Μια Κέλλα, Με Ένα Δόντι)
Δικράν (Σιδερένιο Δικράνι)
Τουρμούχ (Τζουγράνα)
Δικέλλ (Τσάπα, Από Το Δυο + Κέλλα, Με Δύο Δόντια)
Τσακούτς (Σφυρί)
Κοτάν (Αλέτρι)
Σκεπάρ (Σκεπάρνι)
Φορκάλ (Σκούπα)
Κερεντή (Κόρσα)
Τσακέλλ (Τσάπα)
Λεακόν (Ακονιστήρι)
Ζεβλίν (Ζεύω = Πήρος)
Λεγμετέρ (Ξύλινο Δικράνι)
Λόγ (Πέτρα Αλωνισμού Σίκαλης, Βρώμης Κ.Λ.Π.
Τουκάν (Ξύλο Με Κοφτερές Πετρίτσες Για Αλώνισμα Σιταριών)
Ρουκάν (Ξύστρα)
Τερπίν (Ξυλοφάγος)
Κιαλπετή (Τανάλια)
Καγάν (Δρεπάνι)
Εμπροστία (Τριπόδι)
Λομ (Λοστός)
Τσατάλ (Είδος Δικρανιού)
Χουζάρ (Μεγάλο Πριόνι Που Το Χρησιμοποιούσαν 2 Άτομα
Για Την Κοπή Μεγάλου Κορμού Δέντρου)
Ξυλάγγ (Ξύλινο Αγγείο Για Δρουβάνισμα Γάλατος
Για Να Βγάλουν Βούτυρο)
Γολ (Ζυγός, Τιμόνι)
Πατόκ ( Η Ουρά Του Τιμονιού Στο Ζυγό)
Ρινίν (Λίμα)
Ροκάν (Πλάνη)
Σατς (Χοντρή Λαμαρίνα Για Ψήσιμο Πίτας)
Πουργού (Αρίδα)
Πουσχού (Πριόνι Μικρό)
Πελ (Φτυάρι)
Υφτυάρ (Φτυάρι)
Λανάρ (Λανάρι)
Παρχάτς (Χάλκινη Κατσαρόλα Με Λαβή)
Μαστραπά (Νεροπότηρο)
Τσαλικόφτε (Κοφτήρι Θάμνων)
Καταμάγια (Ξύλο Με Κουρελούδες Στην Άκρη Για Να Μαζεύουν
Τη Στάχτη Και Τα Κάρβουνα Από Το Φούρνο.
Πυρίφτρα (Ξύλινο Φτυάρι Με Το Οποίο Φούρνιζαν Τα Ψωμιά.
Πασκίν (Στραβό Ξύλο Με Το Οποίο Φύτευαν Καπνά)
Φυσκιά (Ποτιστήρι)
Η Βαρέα (Η Βαριά)

Ας ξαναθυμηθούμε λίγα λόγια που ακούσαμε από τους παππούδες μας και
ερμηνεύουν τις σύγχρονες αντιθέσεις μας με τους εξ ανατολών γείτονες μας.
Έλεγαν λοιπόν οι πατέρες μας για τους Τούρκους :
- Τούρκον είδες; άσπρα (χρήματα) θέλει κι άλλον είδες; Κι άλλα θέλει.
- Ο Τούρκος άμα σου δει καλό πράμα, το κρατεί και σου λέει : «Ε, τώρα
τούρκεψε!»
- Τον Τούρκο όλη μέρα να τον έχεις αγκαλιά, λίγο να τον αφήσεις για να
ξαποστάσεις, σε λέει γκιαούρη ! (προδότη)
- Ο Τούρκος τη φιλία την έχει στο γόνατο (μόλις σηκωθεί, πέφτει).
- Ο Τούρκος και γεφύρι να γενεί, πάνω του μην περάσεις !
- Ο Τούρκος όλο «καλά» σου λέει, και το δικό του δεν τ' αφήνει.
- Ο Τούρκος σου δίνει βελόνι, για να σου πάρει γυνί (αλέτρι).
- Ο Τούρκος σ' ελεεί, ή για να πάει στον δικό του παράδεισο ή για να σε
κλέψει.
- Όπου πατήσει Τούρκος, χορτάρι δε φυτρώνει.
- Ρώτησαν τους βουνίσιους : «Πως τα περνάτε το χειμώνα;» κι αποκρίθηκαν :
«Κατά τα χιόνια και κατά τους Τούρκους!»
Επίσης για τις ιδιωτικές και κοινωνικές σχέσεις των Τούρκων με τους
Ρωμιούς (τους ραγιάδες), οι παροιμίες συνιστούν πάντα προσοχή και
προφύλαξη.
- Τον Τούρκο φίλευε και τον κ… σου φύλαγε!
– Σε Τούρκου σπίτι να τρως, αλλά να μην κοιμάσαι.(το ίδιο λένε και αυτοί για
μας)
– Όσο καλοπίνει ο Τούρκος, τόσο εσύ να πονηρεύεσαι.
– Τούρκος και μουλάρι εμπιστοσύνη δεν έχουν.
Αλλά γι' αυτά όλα χρειάζεται και κάποια αντίδραση :
- Τον Τούρκο, ή δείρε τον ή μη τον φοβερίζεις.
– Ο Τούρκος δεν θέλει χαϊδέματα είναι σαν το αντρικό μαραφέτι, που όσο το
χαϊδεύεις, δυναμώνει…
- Να βαστούμε κι ένα ξύλο όταν κουβεντιάζουμε με τους Τούρκους.
Και μια υπερβολική παροιμία: Τούρκος και καλός δε γίνεται !

MΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΥ - ΧΕΙΛΙΑΒΡΙΝ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΚΔ και
της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
www.elverias.gr
email: info@elverias.gr
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας:
http://bit.ly/ELV_YouTube
Βρείτε μας στις υπόλοιπες πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook: http://bit.ly/ΕΛΒ
Instagram: http://bit.ly/ELV_Insta
Twitter: https://bit.ly/ELV_Twitter
Website: www.elverias.gr ~
Γίνε και εσύ μέλος της οικογένειάς μας
Be #ELV ~

Στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης της μουσικής παιδείας του
Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δημιούργησε την κατάλληλη
υποδομή για την εκμάθηση των ποντιακών παραδοσιακών μουσικών
οργάνων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν (Γαβάλ ή
φλογέρα).
Ο εξαιρετικός και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων
Βασίλης Φολίνας θα είναι και για φέτος ο δάσκαλος της λέσχης
μας.Τα μαθήματα γίνονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους
του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Πανόραμα, με όλα τα
αναγκαία υγειονομικά μέτρα.
Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες, 17:00-21:00 στο
τηλ. 23310 72060 και στο τηλ. 6983503676

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η ΤΡΥΓΟΝΑ
Κατά τη διάρκεια του χορού λέγονται σατιρικά και άλλα δίστιχα τα
οποία αναφέρονται στη ζωή μιας νύφης η οποία ατύχησε στο γάμο της
διότι ο σύζυγός της αποδείχθηκε ότι ήταν αθεράπευτα «οκνέας» δηλαδή
οκνηρός-τεμπέλης και για να επιβιώσει η ίδια αλλά και τα παιδιά της
αναγκαζόταν να κάνει όλες τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, ακόμη
και τις ανδρικές.
Ακολουθούν δίστιχα τα οποία αναφέρονται στις ετήσιες παραγωγές
αγροτικών προϊόντων και φρούτων, τα οποία ωριμάζουν μέσα στα
χρονικά όρια των μηνών του έτους, ακόμη και σε ημερομηνίες
θρησκευτικών εορτών της Χριστιανοσύνης.
Οι στίχοι λέγονται από τον τραγουδιστή και μετά το κάθε δίστιχο οι
συμμετέχοντες χορευτές επαναλαμβάνουν συνεχώς το «η τρυγόνα, η
κορώνα».
Δίστιχα τραγουδιστήΧορωδία συμμετεχόντων
Ένα, δυο, τρία, τέσσερα Η τρυγόνα η κορώνα
Εκεί πέρα σ' ορμανόπον
έστεκεν κι εποίνεν ξύλα Η τρυγόνα η κορώνα
Τα ξύλα τ' ς έσανοξέας
κι άντρας ατ'ςέτονοκνέας Η τρυγόνα η κορώνα
Έτονε πολλά οκνέας
άμα έτον και σαφλέας Η τρυγόνα η κορώνα
Έτονε πολλά σαφλέας
άμα έτον και μυξέας Η τρυγόνα η κορώνα
Οι μήνες του χρόνου
1ος
α) Καλαντάρ'τςνεοχρονία,
κόρ' εσύ-εσένορία Η τρυγόνα η κορώνα
β) Καλαντάρ'τςνεοχρονία,
κόρ' έλα ας φιλώ' σεν μίαν Η τρυγόνα η κορώνα
γ)Καλαντάρ'τςκαι νέον έτος
κόρ' θα παίρω'σενοφέτος Η τρυγόνα η κορώνα
2ος Ο Κούντουρον πάντα ημ'σος
να τρώω πάλι μ' τον Θεός/Χριστός Η τρυγόνα η κορώνα
3οςΟ Μάρτ'ςφέρ' τα χελιδόνια,
κι αμάν λείουνταν τα χιόνια Η τρυγόνα η κορώνα
4ος Κατηγορούνε τον Απρίλ'
αμά ατός φέρ' τηΛαμπρήν Η τρυγόνα η κορώνα
5ος Ο Μάϊονκαλομηνάς,
γάλαν φα' όνταν πεινάς Η τρυγόνα η κορώνα
6ος Τη Κερασουνού ο ήλον,
εφτάει'σενάμονκόκκινον μήλον Η τρυγόνα η κορώνα
7ος Άμα έρ'ται ο Χορτοθέρ'τς,
έπαρ' την κερεντήν σο χέρ'τς Η τρυγόνα η κορώνα
8ος Ο Αύγουστονφέρ' τα γεμίσια,
να τρως τη Καλανταρί τα νύχτας ή
τρως και κατηβαίνε ως τα νύχια Η τρυγόνα η κορώνα
9ος Ο Σταυρίτεςόντανθέλ',
έναν σπύρ'τς και πέντε παίρ'τς Η τρυγόνα η κορώνα
10ος Ο Τρυγομηνάςζεγκίν'τς,
άμα φέρ' νερόν και πίν'τς Η τρυγόνα η κορώνα
11ος Ο Αεργίτες άμα έρ'ται,
έρ'ταιφεύ' χαπάρ' κι παίρ'τς Η τρυγόνα η κορώνα
12ος Άμα έρ'ται ο Χριστιανάρ'τς,
τέρεν τον πέσκον πως θα άφ'τς Η τρυγόνα η κορώνα
Λέξεις –φράσεις
Ο χορός ονομάζεται «ομάλ» διότι είναι ένας ομαλός ποντιακός χορός
Ο οκνέας επίθετο οκνός-οκνηρός-τεμπέλης.
Η τρυγόνα, η κορώνα πουλιά θηλυκού γένους τρυγόνι
Ορμανόπον υποκοριστικό του «ορμάν» τούρκικη λέξη = δάσος και
ορμανόπον = δασάκι
Εποίνεν= έκανε. Αόριστος του ρήματος εφτάω= κάνω και εποίνα= έκανα
Σαφλέας, ο = ο σαλιάρης
Μυξέας, ο = ο μυξιάρης (χαρακτηρισμός απρόκοπου άνδρα)
Νεοχρονία, η = νέα χρονιά- Πρωτοχρονιά

Παραδοσιακός χορός των Ποντίων
Γράφει ο Γιώργος Χειμωνίδης

Θα παίρω' σεν εδώ μεταφορικά – θα σε παντρευτώ
Ημ'σος, ο = μισός (ημισός) διαβάζεται ημ' ψός
Τρώω τον Θεός /Χριστός = μεταφορικά δηλώνεται με τη φράση αυτή η
επιθυμία, ο πόθος, η υπερβολή αγάπη ενός ατόμου προς άλλο κυρίως αγόρι
προς κορίτσι.
Λαμπρή, η = Πάσχα
Γάλαν φα' όνταν πεινάς= γάλα φάε όταν πεινάσεις διότι είναι άνοιξη
υπάρχει πράσινο χορταράκι και τα ζώα έχουν πολύ γάλα. (υπερεπάρκεια)
Κερεντή, η = δρεπάνι με μακριά ξύλινη λαβή.
Γεμίσια ή γεμισκά, τα= αποξηραμένα φρούτα του καλοκαιριού τα οποία
προσφέρονται στους επισκέπτες στα νυχτέρια του χειμώνα στα λεγόμενα
«παρακάθια» ή γίνονται κομπόστα (χοσιάφ')
Έναν σπύρ'τς και πέντε παίρ'τς= μεταφορικά μεγάλη αγροτική παραγωγή
Ζεγκίν'τς, ο = πλούσιος (τούρκικη λέξη)
Χαπάρ' , το= χαμπέρι, είδηση
Πέσκον, ο= σόμπα- θερμάστρα ξύλων.
Άφ'τς= ανάβεις. (Από το ρήμα άφτω=ανάβω)
ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
-Όνταν 'κι εβρίκω την έμορφον φιλώ και την άσκεμον = όταν δεν βρίσκω
την όμορφη φιλάω και την άσχημη.
Έτσι απαντούμε στον συνομιλητή μας ο οποίος μας κάνει έντονη κριτική
επειδή στην προσπάθειά μας να πετύχουμε το καλό πετύχαμε το λιγότερο
καλό. Με την απάντησή μας αυτή συμβουλεύουμε και όσους άλλους μας
ακούνε ώστε να προσπαθούν πάντα να πετυχαίνουν το καλύτερο και αν
είναι δυνατόν το άριστο, αλλά αν όμως δεν το κατορθώνουν να μην
απογοητεύονται. Να κρατούν την μικρή αυτή αποτυχία τους σαν εμπειρία
πάνω στην οποία θα στηρίξουν μιαν άλλην μελλοντική προσπάθειά τους
για μιαν καλύτερη και γιατί όχι άριστη επιτυχία τους.
ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Ο χάρονέρθενσηνπόρταν και όλ' τη νύφενετέρναν= ο χάροντας ήρθε στην
πόρτα και όλοι τη νύφη κοιτούσαν.
Λέγεται αόριστα όταν ακούγεται ότι έγινε κάποιο ατύχημα στα μέλη μιας
οικογένειας και τότε όλοι εύχονται αυτό να έχει συμβεί στη νύφη διότι αυτή
μόνο είναι η ξένη.
Μια λαθεμένη και απαράδεκτη σκέψη (υπόθεση) αλλά και μια συνήθεια
ανθρώπινη.
Λέξεις:
Ο χάρον= ο χάροντας
Σηνπόρταν= στην πόρτα- στην εξώπορτα του σπιτιού
Ετέρναν ή ετέρνανε= κοιτούσαν- κοιτούσανε= αόριστος του ρήματος τερώκοιτάω
Ο χορτασμένονσεράντα βούκας κι άλλο τρώει = ο χορτάτος σαράντα
μπουκιές ακόμη τρώει.
Λέξεις :
Ο χορτασμένον = ο χορτάτος
Βούκας= μπουκιές (η βούκα- τα βούκας όπως η τομάτα- τα τομάτας και η
κοσάρα- τα κοσάρας κ.α.)
Ειδική σημείωση.
Στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού των αρσενικών ουσιαστικών
και επιθέτων αντί για το τελικό σίγμα (ς) χρησιμοποιείται το σύμφωνο νι
(ν):
Π.χ. α) Ο Πέτρον, β) ο λύκον γ)ο Αντρόνικον δ) ο χορτασμένον ε) ο
πεινασμένον κ.λπ.
Λέγεται στον επισκέπτη ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι μιας οικογένειας που
γευματίζει και στην πρόσκληση που του απευθύνουν λέει: « Να είσ'νε καλά
εγώ ατώρα έφα'α και έρθα»
Έμμεσα του απαντούν ότι μάλλον δεν καταδέχεται να γευματίσει μαζί τους
και ότι η απάντηση που έδωσε τους στεναχωρεί.

6 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

Συνθήκη των Σεβρών
Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών στη Γαλλία. Στις 10 Αυγούστου 1920, οι νικήτριες Συμμαχικές
Δυνάμεις του Α' Παγκοσμίου και η ταπεινωμένη στον πόλεμο Τουρκία,
υπέγραψαν την ιδιαίτερα σημαντική Συνθήκη, στην ομώνυμη πόλη, λίγο έξω
από το Παρίσι.
Η Συνθήκη των Σεβρών διαμέλισε την αυταρχική και τυραννική
Οθωμανική αυτοκρατορία, επιστρέφοντας τα κατεκτημένα εδάφη πίσω
στους λαούς και στις πατρίδες τους.
Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος και η
ανατολική
Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτσας,κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την ονομαστική
επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα Αρμοστή ως
εντολοδόχο των Συμμάχων και θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα
μετά από πέντε χρόνια με δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της Συνθήκης όριζε
ακόμα ότι, αν οι οθωμανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρμογή της, θα
εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα
μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα είχε προωθήσει ο
Βενιζέλος.
Παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος
θα ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με
μυστικό σύμφωνο που ήταν σε εξέλιξη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.Η Ιταλία
συμφώνησε ακόμα να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα (εκτός από τη Ρόδο και
το Καστελλόριζο ) στην Ελλάδα.Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα
του μαρμαρά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και έγιναν προσωρινά διεθνής
περιοχή, οι Σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και τέλος καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των

Γράφει ο Νίκος Τουμπουλίδης

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ TOΥΡKIA
Συνέχεια από την 1η σελίδα
... δεχόμαστε απειλές και
εκ νέου παρόμοιες
συμπεριφορές με
επιβολή στρατιωτικών
ενεργειών.
Σε τι διαφέρει λοιπόν
σήμερα η συμπεριφορά
του Ερντογάν σε σχέση
με τη συμπεριφορά
του φασίστα Κεμάλ
Μουσταφά και του
σφαγέα Αμπτούλ Χαμίτ που είναι ένοχοι για τα χειρότερα εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας ενώ στα μάτια των Τούρκων φαντάζουν εθνοπατέρες και
συνεχώς θολώνει τα νερά της Μεσογείου απειλώντας όλους τους γείτονες
του αλλά και όλη την Ευρώπη.
Έτσι λοιπόν τον γενίτσαρο σημερινό πρωθυπουργό της γείτονος τον
αφήνει η Ευρώπη και όλος ο δυτικός κόσμος να πιστεύει ότι θα είναι ο
νέος σουλτάνος της ΄΄Τουρκικής Αυτοκρατορίας΄΄ ενώ ταυτόχρονα η
Κεμαλική αντιπολίτευση αλλά και το Εθνικιστικό Κόμμα, ασκούν πιέσεις
στην Κυβέρνηση Ερντογάν, φέρνοντας το θέματα της εθνικής κυριαρχίας
των νησιών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στην τουρκική
Βουλή, ενώ προβαίνουν συνεχώς σε δημόσια σκληρή κριτική προς την
κυβέρνηση, την οποία εμφανίζουν ως ενδοτική και υποχωρητική, έναντι
της Ελλάδας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι σε όλα αυτά έχει επιλέξει να
αντιμετωπίζει την τουρκική επιθετικότητα με «στρατηγική ψυχραιμία»
αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο «ατυχήματος» ή
προβοκάτσιες από την πλευρά φυσικά της Τουρκίας, που πιθανότατα θα
αποτελέσει την αφετηρία δραματικής επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών
σχέσεων με απρόβλεπτες δυσάρεστες εξελίξεις.
Ήρθε η ώρα επιτέλους να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας
αλλά κυρίως το στόμα μας, όλοι στην Ευρώπη, για να πούμε ότι τελείωσε η
υπομονή μας με την Τουρκία και πλέον θα υποστεί τις συνέπειες των
πράξεων της.

χριστιανικών μειονοτήτων.
Η επικύρωση της Συνθήκης δεν έγινε από κανένα συμμαχικό κοινοβούλιο
(ούτε δυστυχώς από το ελληνικό) καθώς, μετά την επάνοδο του διαδόχου
Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο, διαταράχθηκαν οι σχέσεις με τις
συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ποτέ δεν τον αναγνώρισαν ως αρχηγό του
ελληνικού κράτους.
Δυστυχώς όμως, το κίνημα των Νεότουρκων, και ο αρχισφαγέας
γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ, ανέτρεψαν τον Σουλτάνο και διεκδίκησαν με
επιτυχία, μία καλύτερη συνθήκη για το νεοσυσταθέν κράτος – τη Συνθήκη της
Λωζάννης. Σε μια εποχή ωστόσο που η νεοθωμανική Τουρκία αντιδρά στα
άρθρα της Λωζάννης, καλό θα ήταν να της υπενθυμίσουμε και να της
υποδείξουμε, πως ως μόνη αντικαταστάτρια της Λωζάννης αναγνωρίζουμε
την υπογεγραμμένη αλλά εκκρεμή, Συνθήκη των Σεβρών.
Οι πρόσφατα αναδυόμενες ιμπεριαλιστικές κραυγές των τούρκων, μας
προσφέρουν μάλιστα μια εξαιρετική ευκαιρία, για να εξετάσουμε και να
συνειδητοποιήσουμε το πόσο ενεργή και σύγχρονη παραμένει μέχρι και
σήμερα η Συνθήκη που υπεγράφη στις Σέβρες και να θυμίσουμε στους
γείτονες μας ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής των κατεχομένων στους
΄΄ιδιοκτήτες τους΄΄.

Τα καλά της συνεργασίας
Γράφει ο Ηλίας Τριανταφυλλίδης, φιλόλογος

Ε

ντελώς συμπτωματικά και με την μεσολάβηση ενός κοινού μας
φίλου και συναδέλφου μου, είχα την τύχη την καλή να γνωρίσω τον
συμπολίτη μας Στάθη Βοριατζίδη, κατ' επάγγελμα ράφτη αλλά
παράλληλα και λαϊκό τεχνίτη του λόγου και προπάντων γνώστη της
αυθεντικής διαλέκτου μας. Σαν «έτοιμοι από καιρό» κι οι δυο μας, αυτός
είχε την ανάγκη κάποιου που να του έδινε τις απαραίτητες οδηγίες, πώς να
οργανώνει τον λόγο του και να βελτιώνει το επίπεδο της έκφρασής του,
αλλά και εγώ να συνταιριάζω τις λέξεις του γραπτού του λόγου έτσι, ώστε
να προκύπτει ένα κείμενο αξιώσεων τόσο σε μορφή όσο και σε περιεχόμενο.
Αληθινά, πόσο μας λείπουν οι άνθρωποι αυτοί σήμερα! Και τι θλιβερή
διαπίστωση για την τύχη του ανθρώπου η αυξανόμενη καθημερινά
βεβαιότητα ότι κινδυνεύει η διαφορετικότητα!
πικοινωνώντας λοιπόν κατά διαστήματα με ειλικρινή φιλική
διάθεση κι απόλυτη εμπιστοσύνη δημιουργήσαμε από κείμενά του,
γραμμένα με κάποιες ατέλειες, νέα κείμενα με αυξημένη την
ποιητική πνοή τους για την πατρίδα, τη χριστιανοσύνη, τον έρωτα, την
ξενιτιά, τα ηρωικά κατορθώματα των ανταρτών του Πόντου κατά των
Τούρκων σαν απηχήσεις των ακριτικών τραγουδιών καθώς και άλλα
μερικότερου ενδιαφέροντος. Το σημαντικότερο φυσικά ήταν η διαπίστωση
σε σημαντικό αριθμό απ' αυτά ποιητικής έμπνευσης καθώς και οι λαμπερές
ακόμη αρχαϊστικές λέξεις. Έμενε να υπερπηδηθούν οι εκφραστικές κι οι
στιχοπλοκικές ατέλειες. Παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα από τα ερωτικά.

Ε

Το φως από το πρόσωπο σ'
κορούμαι, όντας φωτάζ' με
κι όσον κρυφόν το τέρεμα σ'
τόσον γλυκέα σπάζ'με.

Πόθεν είσαι κι άλλ' έμορφος;
απ' έξ' ή απ' απ'έσ' ισ';
την λογαρίαν έχασα
επέμ' να σα υποθέσεις.

Την ε(υ)μορφάδα σ' αγαπώ
ντο (γ)ίνεται 'κί ξέρω
α' σ'έναν μέρος ν' αγαπώ
κι α' σ'άλλο να υποφέρω.

Τερώεσέν' τερείςεμέν'
τερούμεν τ' έναν τ' άλλο
και το γλυκύν το τέρεμα σ'
καμίαν 'κίανασπάλλω.

Ευχήνεποίκα σον Θεόν,
σηνΠαναΐαντάμαν
να ευλογούνε σηνζωήν
εμέν' κι εσέν' εντάμαν.

Τ' ηλί' το φώς ντο αγνόνέν';
ελέπ'ςατο, κορούσαι.
Μόνον με τ' ομματί' σ' το φως
κι απ' άρρωστος λαρούσαι.

