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Για 14η χρονιά συνεχίζεται η καλαίσθητη έκδοση του ετήσιου 

ημερολογίου από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, με θέματα από την 

ιστορία,την παράδοση και τον πολιτισμό των προγόνων μας.

Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την παλιγγενεσία της Ελλάδας 

και την απελευθέρωση της από τον οθωμανικό ζυγό και σε αυτό το γεγονός 

αφιερώνεται αποκλειστικά  το φετινό ημερολόγιο της Ευξείνου Λέσχης 

Βέροιας, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και μνήμης στους έλληνες που  έπεσαν 

για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. 

ÊáëÜ ×ñéóôïýãåííá 
êáé åéò Ýôç ðïëëÜ!
Õåßáí ê' åõëïÀáí

Ο  Πόντος στον αγώνα για την ελευθερία
200 χρόνια από την παλιγγενεσία του Έθνους

                                      Θούριος του Ρήγα Φεραίου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2021

Το Ημερολόγιο της Ε.Λ.Β. για το 2021Το Ημερολόγιο της Ε.Λ.Β. για το 2021

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση που 

θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, 

Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

και  ΕΚΛΟΓΕΣ

Ποντιακά έθιμα
Χριστουγέννων

Οι Γιορτινές προετοιμασίες του χειμερινού κύκλου ξεκινούσαν τον 

Δεκέμβρη, στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν 

μελόπιτες και βαρβάρα με σιτάρι, καλαμπόκι και φασόλια και τα μοίραζαν 

σε γείτονες και παιδιά. Τις μελόπιτες τις ετοίμαζε κάποιος ηλικιωμένος από 

την οικογένεια με μέλι, σιτάρι, καρύδια, και αλεύρι, προσφορά της 

γειτονιάς. Σύμφωνα με το έθιμο, με το μέλι της πίτας σχημάτιζαν σταυρό 

στην πόρτα του σπιτιού. 

Στις 15 του Δεκέμβρη, στις αγροτικές περιοχές γιόρταζαν τα « Αλώα» 

στους αγρούς για τη ευόδωση των καρπών της γης, ένα έθιμο που σήμερα 

έχει εκλείψει.

Συνέχεια στη 5η σελίδα

Πεντανόστιμο, 

παραδοσιακό 

ποντιακό φαγητό, που 

δε λείπει ποτέ από το 

χριστουγεννιάτικο 

(και όχι μόνο) τραπέζι 

των ποντίων.  

ΣΑΡΜΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΛΑΧΑΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

5η σελίδα

Από την κ. Σοφία  Παπαδοπούλου
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ουδέν  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

Ουδέν  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

  2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

Tο πρόγραμμα της  Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας

11.15 - 11.30:  Βράβευση  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 - 12.30: Διοικητικός απολογισμός και 

                            προγραμματισμός

2) 12.30 - 12.45: Οικονομικός απολογισμός και 

                            προϋπολογισμός

3) 12.45 - 13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4) 13.00 - 13.15: Διάλλειμα

5) 13.15 - 13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις

6) 13.30 - 13.45: Απαντήσεις

7) 13.45 - 14.00: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ

8) 14.00 - 18.00: Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και 

                            Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού  

                            Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 

στη Γραμματεία της Λέσχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα 

11/1/2021)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής 

Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μία  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 (2020-

2021).

Η παρουσία σας στη Γ.Σ. καθώς και η τακτοποίηση των 

συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η 

έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 

επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, την 

ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 

ΜΟΝΟ εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και 

πάντα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο Πρόεδρος                             Η Γ. Γραμματέας

    Νικόλαος Τουμπουλίδης             Ευαγγελία Τογκουσίδου            

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο  10ο  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της 

Λέσχης.

1. Αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου και έχει 

αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) 

έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού, β) 

απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γ) εκλογή 

διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής δ)τον 

ορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας 

συνδρομής των μελών, ε)την ανακήρυξη των 

επίτιμων μελών, στ) την αγορά ή την εκποίηση 

ακινήτων του Συλλόγου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται:

Τακτικά μία φορά το χρόνο, την τρίτη (3η) 

Κυριακή του Ιανουαρίου, στα γραφεία της Λέσχης 

και ώρα 11.00, και σε περίπτωση αδυναμίας 

συμπλήρωσης απαρτίας την τέταρτη (4η) Κυριακή 

του Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο και ώρα, εκτός εάν 

αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. και προβεί στις 

απαραίτητες δημοσιεύσεις κατά τα αμέσως 

κατωτέρω αναφερόμενα.

Έκτακτα συνεδριάζει όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή 

το ζητήσει το 1/4 των μελών που είναι οικονομικά 

τ α κ τ ο π ο ι η μ έ ν α ,  μ ε  α ί τ η σ η  σ τ η ν  ο π ο ί α 

αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, ή 

με αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής για θέματα 

που αφορούν την ταμειακή διαχείριση της Λέσχης, 

εντός μηνός από τις ανωτέρω αιτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση Γενική Συνέλευση συγκαλείται 

από το Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση των μελών (σε 

έκτακτη Γ.Σ. δύναται να παραληφθεί η έγγραφη 

πρόσκληση με αιτιολογημένη απόφαση Δ.Σ. λόγω 

του έκτακτου χαρακτήρα της) ΚΑΙ με δημοσίευση 

σε τουλάχιστον τρεις (3) –εφ' όσον υπάρχουν- 

τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, στην ιστοσελίδα της 

Λέσχης και με ανάρτηση ανακοίνωσης στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Λέσχης, δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, 

στις οποίες δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις θα 

αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και η 

αναφορά ότι αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη 

απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε 

άλλη ορισμένη ημερομηνία, εντός οκτώ (8) ημερών 

από την πρώτη.

Κάθε Δ.Σ. έχει υποχρέωση στην 1η τακτική Γ.Σ. της 

θητείας του να καταθέτει εγγράφως απολογισμό 

έργου και οικονομικών στοιχείων του έτους που 

παρήλθε και αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους 

που ακολουθεί.

Στη 2η τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. 

υποχρεούται να καταθέσει συνολικό απολογισμό 

έργου και οικονομικών στοιχείων κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, για τον οποίο λογοδοτεί, 

ανακοινώνεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

από τα μέλη της για τον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης και κατόπιν η Γ.Σ. εγκρίνει ή όχι τα 

πεπραγμένα του Δ.Σ. και τον απολογισμό της 

οικονομικής του διαχείρισης. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και 

Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

και  ΕΚΛΟΓΕΣ

 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Από το καταστατικό του συλλόγου

Συνέχεια στην 6η σελίδα



  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  3ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ

Οι Άγιοι του Πόντου  

Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού 

(286 - 305 μ.Χ.) και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη Διοσκόρου ο οποίος ήταν 

από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως. Η καταγωγή της 

ήταν από τη Μερζιφούντα του Πόντου.

Ο πατέρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της Αγίας, την φύλαγε 

κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε που διδάχθηκε τις χριστιανικές 

αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον 

οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον 

Τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό, όμως, την πρόδωσε. Ο πατέρας της 

πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να τις ανοίξουν τρία 

παράθυρα στον πύργο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος 

και, έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή.

Εξοργίσθηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύργου με το ξίφος του για 

να την φονεύσει. Η Αγία κατέφυγε στα όρη, αλλά ο πατέρας της την 

συνέλαβε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα, Μαρκιανό, 

κατηγορώντας την για την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με 

παρρησία την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά από 

φρικτά βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνή στην πόλη και τέλος 

σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Την στιγμή όμως που είχε 

αποτελειώσει το έγκλημά του, έπεσε νεκρός χτυπημένος από κεραυνό κατά 

θεία δίκη.

Η σύναξη της Αγίας ετελείτο στο μαρτύριο αυτής, στον Βασιλίσκο πλησίον 

της αγίας Ζηναΐδος.

Τα Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας διαφυλάχθηκαν στην 

Κωνσταντινούπολη μέχρι τον 11ο αιώνα μ.Χ.., οπότε ένα μέρος τους 

μεταφέρθηκε στη Βενετία, όταν Δόγης ήταν Ο Πέτρος Β' Orseol (991 – 1009 

μ.Χ.). Τα Λείψανα μεταφέρθηκαν από την Πριγκίπισσα Μαρία 

Αργυροπούλα, η οποία νυμφεύθηκε τον γιό του Δόγη Πρίγκιπα Ιωάννη. 

(Σύμφωνα με μέρος των πηγών - Ιωάννη τον Διάκονο και Ανδρέα Δάνδολο 

- η Μαρία ήταν ανιψιά ή και αδελφή των Αυτοκρατόρων Βασιλείου Β' του 

Βουλγαροκτόνου και Κωνσταντίνου Η', όμως το πλέον πιθανό είναι να 

ήταν μία από τις αδελφές του μελλοντικού Αυτοκράτορα Ρωμανού Γ').

Ο Πριγκιπικός Γάμος ευλογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη, με παρανύμφους τους Αυτοκράτορες. Μάλιστα η 

παραμονή του ζεύγους στη Βασιλεύουσα παρατάθηκε μέχρι το 1004 μ.Χ. 

(εκεί γεννήθηκε και το πρώτο παιδί τους).

Στη Βενετία τα Λείψανα της Μεγαλομάρτυρος κατατέθηκαν στον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου. Ο Ιωάννης πέθανε από πανώλη στη 

Βενετία, το 1009 μ.Χ. Μετά τον θάνατό του δύο αδέλφια του, ο Επίσκοπος 

του Τορτσέλλο Όρσο και η Φιληκίτη, Ηγουμένη της Μονής του Αγίου 

Ιωάννου του Θεολόγου επίσης στο Τορτσέλλο, πέτυχαν την μεταφορά των 

Λειψάνων στη Μονή αυτή, όπου παρέμειναν μέχρι τον 18ο αιώνα μ.Χ.

Τα Λείψανα μεταφέρθηκαν και πάλι στο Ναό του Αγίου Μάρκου κατά την 

περίοδο των Ναπολεοντίων Πολέμων, όπου και σήμερα φυλάσσονται. 

Πάντως μέρος τους παρέμεινε και στη Μονή του Τορτσέλλο. Δεν είναι 

γνωστό πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η Κάρα της Αγίας μεταφέρθηκε 

στο Μοντεκοτίνι της Ιταλίας, 

όπου σήμερα φυλάσσεται, όπως 

και το μέρος των Λειψάνων που 

φυλάσσεται στο Ρωμαιοκαθολικό 

Ναό του Ριέτι.

Επίσης, κατά το 12ο αιώνα μ.Χ., 

μέρος υπολοίπων λειψάνων της 

Αγίας μεταφέρθηκαν από την 

Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η  σ τ ο 

Μοναστήρι του Αγίου Μιχαήλ με 

τους Χρυσούς Τρούλους στο 

Κίεβο, όπου παρέμειναν ως το 

1930 μ.Χ., όταν μεταφέρθηκαν εκ 

νέου στον Καθεδρικό Ναό του Αγ. 

Βλαδίμηρου στην ίδια πόλη.

Την 1η Ιουνίου 2003 μ.Χ., μετά 

από ενέργειες του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών Χριστοδούλου προς την 

Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή της 

Βενετίας και τον Επίσκοπό της 

Άγγελο Scolla, δόθηκε μέρος 

των Λειψάνων της Αγίας 

στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

Το Λείψανο παραλήφθηκε με 

τις δέουσες τιμές από τον 

Γ ε ν ι κ ό  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ η ς 

Αποστολικής  Διακονίας 

Ε π ί σ κ ο π ο  Φ α ν α ρ ί ο υ 

Αγαθάγγελο και κατατέθηκε 

στο ομώνυμο Προσκύνημα 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

Αττικής.

Η Αγία Βαρβάρα θεωρείται 

όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ΄ άλλες Χώρες Αγία προστάτης 

πυροβολικού. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε ως Προστάτης του όπλου αυτού το 

1828 μ.Χ. όπου και αναφέρεται η πρώτη σχετική τελετή με δοξολογία και 

παράθεση στη συνέχεια γεύματος όπου έλαβαν μέρος αξιωματικοί και 

οπλίτες πυροβολητές.

Στη Ορθόδοξη εικονογραφία η Αγία Βαρβάρα ζωγραφίζεται πολλές φορές μ' 

ένα ποτήρι στο χέρι όντας προστάτιδα ενάντια στο αιφνίδιο θάνατο και μη 

θέλοντας να στερηθούν οι ετοιμοθάνατοι την θεία κοινωνία. Συχνά τη 

συναντούμε κοντά σ΄ έναν πύργο (με τρία παράθυρα) ή κρατώντας ένα 

βιβλίο (για τους ετοιμοθάνατους) ή ένα κλαδί φοίνικα. Εορτάζει στις 4 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος δ'.

Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιµήσωµεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, 

καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ 

πάνσεµνος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τῆς Τριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίδας 

ὑπεσηµήνω σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιποῦσα πάνσεµνε, ὅθεν 

ἠγώνισαι λαµπρῶς, ὡς παρθένος εὐκλεής, Βαρβάρα Μεγαλοµάρτυς. 

Ἀλλὰ µὴ παύση πρεσβεύειν, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠµῶν.

Κοντάκιον

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τῷ ἐν Τριάδι εὐσεβῶς ὑµνουµένῳ, ἀκολουθήσασα σεµνὴ Ἀθληφόρε, τὰ 

τῶν εἰδωλων ἔλιπες σεβάσµατα· µέσον δὲ τοῦ σκάµµατος, ἐναθλοῦσα 

Βάρβαρα, τυράννων οὐ κατέπτηξας, ἀπειλὰς ἀνδρειόφρον, 

µεγαλοφώνως µέλπουσα ἀεί, Τριάδα σέβω τὴν µίαν θεότητα.

ΠΗΓΗ: Ορθόδοξος Συναξαριστής

Αγία Βαρβάρα η ΜεγαλομάρτυςΑγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

MΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ
Η  μουσική παιδεία του Πόντου  αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν  

διδάσκεται  στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας όπου  η ιστορία, η παράδοση και 

ο πολιτισμός είναι ιδέες ανεξίτηλες που  υπηρετεί ο σύλλογος μας.

Αναβαθμίζοντας από φέτος τη μουσική σε όλα τα επίπεδα επιλέξαμε για 

δάσκαλο λύρας τον κορυφαίο ανερχόμενο ταλέντο Χρήστο Καλιοτζίδη. Τα 

μαθήματα θα γίνονται  κάθε Τρίτη  από τις 5μμ, στους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  

Πανόραμα.  

Για εγγραφή καθώς και για κάθε 

απορία 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.
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Στις 9 Δεκεμβρίου 1948 ο ΟΗΕ, υιοθέτησε ομόφωνα από τις νικήτριες 

χώρες του Β' Παγκόσμιου Πολέμου,τη Σύμβαση για την Πρόληψη και 

Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, με αφορμή το Εβραϊκό 

Ολοκαύτωμα. To 2015 ανακήρυξε την 9η Δεκεμβρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα 

μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων του εγκλήματος της Γενοκτονίας και 

πρόληψης του εγκλήματος αυτού».

Ήταν επινόηση του δικηγόρου Ράφαελ Λέμκιν, και περιλαμβανόταν ως 

όρος και στο κατηγορητήριο της δίκης της Νυρεμβέργης, όχι όμως ως 

νομικός αλλά ως περιγραφικός όρος.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1948, «ως γενοκτονία ορίζεται οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την καταστροφή, εν 

όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, 

όπως:

  (α) Η δολοφονία μελών μιας ομάδας.

 (β) Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε βάρος 

μελών μιας συγκεκριμένης ομάδας. 

  (γ) Η εξώθηση μιας ομάδας σε συνθήκες διαβίωσης που αποσκοπούν στη 

φυσική εξόντωσή της, εν όλω ή εν μέρει. 

  (δ) Η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν σε παρεμπόδιση της γενετικής 

διαιώνισης μιας ομάδας.

   (ε) Η απαγωγή και δια της βίας μεταφορά παιδιών μιας ομάδας σε άλλη 

ομάδα».

Μερικοί, μάλιστα, μελετητές εμφανίζονται κατά καιρούς με νέες 

προσθήκες και βελτιώσεις στο διεθνώς αναγνωρισμένο αυτό ορισμό, 

τονίζοντας περισσότερο την πρόθεση (τον προσχεδιασμό, το «στήσιμο») των 

γενοκτόνων ή προσθέτοντας και άλλες ομάδες θυμάτων όπως τις πολιτικές.

Ας ευχηθούμε να μην ξαναζήσουμε  κάθε είδους παρόμοιες πράξεις από 

οπουδήποτε και αν προέρχονται για το καλό της ανθρωπότητας καθώς 

ο  ελληνισμός  τα τελευταία 100 χρόνια  βίωσε με τον ποιο απάνθρωπο 

τρόπο τις συνέπειες της γενοκτονίας,  για  όσους Έλληνες κατοικούσαν 

ανατολικά του  Αιγαίου. 

Murat Yuksel (Βουλευτής  - Έπαρχος Κερασούντας)

 «Kανένας δεν άκουγε τις εκκλήσεις και τα παράπονα των δυστυχισμένων 

κατοίκων της Kερασούντας. Kανείς δεν έδινε σημασία στις καταγγελίες 

τους. Tο αρχείο των μηνύσεων στο δικαστικό μέγαρο ήταν γεμάτο με 

μηνύσεις εναντίον του Tοπάλ Oσμάν. Όμως μια μυστική δύναμη όχι μόνο 

κάλυπτε τον Tοπάλ Oσμάν, αλλά σε κάθε φόνο και σε κάθε καταγγελία τον 

βοηθούσε ν' ανέβει πιο ψηλά στην ιεραρχία. Ήταν ο ανώτερος 

αξιωματικός της Kερασούντας, ήταν το παν. Όλα τα νήματα κινούνταν 

απ' αυτόν. Έδινε εντολές, απαγόρευε, κρέμαγε, έσφαζε. Kανείς δεν έλεγε 

ούτε μια κουβέντα».

Jemal  Nuzxet (Έπαρχος  Πάφρας)

Στην έκθεσή του γράφει για τις σφαγές των Eλλήνων του Πόντου στην 

κεμαλοκρατούμενη περιοχή από τις  τοπικές  αρχές  και  τις 

ληστοσυμμορίες: «Tο παρά τα παράλια του Eυξείνου Πόντου Eλληνικόν 

στοιχείον, ως εργατικόν και κατέχον το εμπόριον εις χείρας του και 

πλούσιον, ετύγχανε ο σπουδαιότερος παράγων της περιφερείας αύτης.O 

M. Kεμάλ προς διατήρησιν των τσετών έπρεπε όπως ετοιμάση έδαφος 

δράσεως δι' αυτάς και ως τοιούτον εύρε το της περιφερείας του Πόντου αι 

γενικαί σφαγαί.Αι αρπαγαί και εξοντώσεις εις την περιφέρειαν ταύτην 

ήρχισαν από τον Φεβρουάριον και διήρκησαν μέχρι του Aυγούστου.Αι 

σφαγαί αύται και εκτοπισμοί εξετελέσθησαν ημιεπισήμως τη συμμετοχή 

και στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, επειδή δε η περιφέρεια αύτη 

ήτο πολύ εκτενής και πλουσία, εις την καταστροφήν της έλαβον μέρος 

άτομα εξ όλων των τάξεων. Aι εξ χιλιάδες των Eλλήνων κατοίκων της 

Πάφρας αποκλεισθείσαι εντός των εκκλησιών του Σλαμαλίκ, του Σουλού 

Δερέ, της Παναγίας και του Γκιοκτσέ Σου παρεδόθησαν εις το πυρ, και 

εντός αυτών εκάησαν όλοι: γέροντες, άνδρες, γυναίκες και παιδία, ουδείς 

εσώθη. Mερικαί εκ των γυναικών οδηγήθησαν εις το εσωτερικόν υπό των 

τσετών και, αφού ασέλγησαν επ' αυτών, τας εθανάτωσαν. Aι κινηταί 

περιουσίαι και τα χρήματα των Eλλήνων κατοίκων της Πάφρας 

ελεηλατήθησαν. Mετά το φρικώδες τούτο έργον αι τσέται ήλθον εις τον 

δήμον Aλά-Tσάμ, όπου παρέταξαν εις γραμμήν τους εις 2.500 

χριστιανούς κατοίκους, και παρασύραντες αυτούς εις τους πρόποδας των 

ορέων, τους εθανάτωσαν όλους. Eκ των 25.000 Eλλήνων της περιφερείας 

Πάφρας, Aλά-Tσάμ ενενήκοντα τοις εκατόν εξοντώθησαν, οι δε 

εκτοπισθέντες εθανατώθησαν εις το εσωτερικόν».

Iσμέτ πασάς (σε μυστική συνεδρίαση)

 «Ώρα 2 μ.μ. αρχομένης της συνεδριάσεως λαμβάνει τον λόγον ο Iσμέτ 

Πασάς. «Kύριοι, Σας έχουν ειδοποιήσει ότι εσχηματίσθη μια επιτροπή 

από Aμερικα -νούς κατ' απαίτησιν του Bεκήλ Πατρίκη Προύσαλη να 

ενεργήσουν ανακρί- σεις διά τας σφαγάς του Πόντου.H Σφαγή των 

Γκιαούρηδων έγινε, όταν οι Pωμαίοι εσήκωσαν επανάστασιν, έσφαξαν 

πολλούς Tούρκους, ατίμασαν τες χανούμισες έκαμαν γιάγμα τας 

περιουσίας των, τότε μόνον έδωσεν  διαταγήν το Kέντρον εις τον 

διοικητήν, ως και τον Tοπάλ Oσμάν Aγά να βάλουν σφαγήν…»

Αυτοί  είναι  οι πραγματικοί δολοφόνοι-γενοκτόνοι

 που επιδόθηκαν στη  συστηματική εξόντωση των Ελλήνων

και σε  κάθε ευκαιρία το ομολογούσαν. 

9η  Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης

των Θυμάτων των Γενοκτονιών

Oμολογούν  τη  γενοκτονία…
Αυτά  είπαν  σε  διάφορες  ομιλίες  τους 

αμέσως  μετά  τα  γεγονότα

Ξεκίνησαν   τα σεμινάρια  ποντιακής  διαλέκτου  στην  Εύξεινο  Λέσχη  

Βέροιας. Ελάτε 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  

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή 

Ε κ π α ι δ ε ύ τ ρ ι α 

Ποντιακής Διαλέκτου).  

Οι ενδιαφερόμενοι 

μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 

επικοινωνούν με τη 

Γραμματεία της Λέσχης 

από  Κυριακή μέχρι  

Πέμπτη, ώρες   17:00-

21:00 στο τηλ 233107206  

και  στο  6983503676 .

ΔΩΡΕΑΝ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
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Ποντιακά έθιμα Χριστουγέννων
Για τα Χριστούγεννα, σε πολλά μέρη του Πόντου, οι νοικοκυρές συνήθιζαν 

να παρασκευάζουν πίτες από καλαμποκάλευρο, αλευροχαλβά, κατμέρια και 

τον «πουρμά», ένα σιροπιαστό γλυκό που θύμιζε το σαραϊγλί.

 Στην Τραπεζούντα τις παραμονές των Χριστουγέννων οι νοικοκυρές 

απαραιτήτως ζύμωναν κουλούρια για το σπίτι και τα ζώα. Επίσης ζύμωναν τα 

χριστόψωμα τα οποία περιείχαν καρύδια και όταν ψήνονταν τα περίχυναν 

με μέλι. Πάνω στο χριστόψωμο κεντούσαν με αμύγδαλα τη γέννηση του 

Χριστού. Στόλιζαν ένα τραπέζι δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δένδρο, με 

διάφορα γιορτινά καλούδια κι ένα εικόνισμα, αφιερωμένο στην Παναγία, το 

«Τραπέζι της Παναγίας». Στην Ινέπολη του νομού Κασταμονής, οι 

νοικοκυρές ετοίμαζαν για τα Χριστούγεννα τα παραδοσιακά γλυκά « κετέ», 

«ιτσλί» και «κατμέρια». Στην Αμάσεια, τα βασικά γιορτινά εδέσματα ήταν το 

κεσκέκι, το σουμπορεγί και το τζεβιζλί τσορέκ. Διαδεδομένο υλικό για τις 

πίτες ήταν το χασισόλαδο και οι χασισόσποροι τους οποίους επεξεργαζόταν 

όπως τους κόκκους του καφέ. Καβουρντίζανε τους σπόρους σ' ένα τηγάνι 

χωρίς λάδι ώσπου να πάρουν μαύρο χρώμα και να βγάλουν το λάδι τους . 

Τη νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, «εθύμιζαν» 

τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα με λύρα και με νταούλ-ζουρνά. Γύριζαν όλα 

τα σπίτια του χωριού παρέα με τους μωμόγερους, αψηφώντας το τσουχτερό 

κρύο και με αραιούς πυροβολισμούς και ψάλλοντας τα κάλαντα θύμιζαν τη 

γένεση του θεανθρώπου. Στα ορεινά του Πόντου λέγανε τα κάλαντα και την 

ημέρα γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν συχνά απαγορευτικές για έξοδο την 

νύχτα. 

Οι "καλαντάδες" εκτός από τη συνοδεία της λύρας, φρόντιζαν να φέρουν 

μαζί τους και ένα στολισμένο καράβι, φτιαγμένο από χαρτόνι και λεπτό 

σανίδι για να εντυπωσιάσουν τους νοικοκυραίους. Συνήθως φώτιζαν τα 

καραβάκια τους με κεριά, ενώ κάθε ομάδα προσπαθούσε να φτιάξει το πιο 

όμορφο και φανταχτερά στολισμένο, εν είδη συναγωνισμού. Προτού 

αρχίσουν να ψάλλουν, ένας της παρέας έλεγε μεγαλόφωνα τον 

πολυχρονισμό, αρχίζοντας από τον αρχηγό της οικογένειας και τελειώνοντας 

και στο πιο μικρό παιδί και σ' αυτούς τους ξενιτεμένους: «Ο Θεός να 

πολυχρονίζ' τον κύριο τάδε...και στη συνέχεια έψαλλαν:

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον χα, καλή ώρα, καλή σ' ημέρα

Χα, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν

οψέ γεννέθεν, ουρανοστάθεν. Το εγέννεσεν η Παναΐα

Το ενέστεσεν αϊ-Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι

και εκατήβεν σο σταυροδρόμι Σταυρουδρόμιν και μυροδρομι

Έρπαξαν άτόν οι χιλ' Εβραίοι

χίλ' Εβραίοι και μίρ' Εβραίοι

χιλ' Εβραίοι και μιρ' Εβραίοι.

Ασ' ακρέντικα κι άσ' σην καρδίαν

αίμαν έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν.

ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον μύρος έτον και μυρωδία.

Εμυρίστεν ατ' ο κόσμον όλεν

για μυρίστ' άτό και σύ αφέντα. Σύ αφέντα, καλέ μ' αφέντα

Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια

και θυμίζνε το νοικοκύρην

νοικοκύρη μ και βασιλέα.

Δέβα σο ταρέζ και ελα σην πόρτας

δως μας ούβας και λεφτοκάρια

κι αν ανοίεις μας χαράν σην πόρτα 'σ.

(Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά)

Με την  ευκαιρία των  εορτών του δωδεκαημέρου παραθέτουμε και τα 

κάλαντα της  Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου κι αρχή του χρόνου.

Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου πάντα του χρόνου.

Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν κι αρχή κυδών εν

Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον το μυριγμένον.

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλον ο κόσμος όλον.

Για μύριστ ατό και εσύ αφέντα καλέμ αφέντα.

Λύσον την κεσέ σ και δος παράδας και δος παράδας.

Κι αν ανοιείς μας χαράν σην πόρτας σ, χαράν σην πόρτας σ.

(Χρόνια Πολλά, πάντα και του χρόνου.

 Καλή χρονία και σ όλα τα σπίτ(ι)α, υείαν κι ευλο-ί-αν)

Κάλαντα Θεοφανείων

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.

Δόξα εν υψίστοις εκραύγαζον,

Κύριον και Θεόν ομολόγησαν.

Έλεγεν ο κόσμος τον κύριον

να 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 Δεσπότην 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 Δεσπότη 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, Δέσποινα 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.

(Χρόνια Πολλά   και του χρόνου)

ΣΥΝΤΑΓΗ:

ΥΛΙΚΑ  και  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

- 1 κιλό κιμά ανάμεικτο (μοσχάρι – χοιρινό)

- 4 μέτρια κρεμμύδια ξερά

- 2 κούπες ρύζι

- Αλάτι –πιπέρι - ρίγανη

- Χυμό ντομάτας

- Ελαιόλαδο

- Μαϊντανός

- 1 κύβο knor

- Μαύρα λάχανα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

- Πλένουμε τα λάχανα, κόβουμε το κοτσάνι, τα ζεματίζουμε σε 

αλατισμένο βραστό νερό

- Ετοιμάζουμε τη γέμιση

- Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα τσιγαρίζουμε λίγο

- Προσθέτουμε το κιμά και τσιγαρίζουμε για λίγο ακόμη

- Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά κι 

ανακατεύουμε

- Παίρνουμε ένα φύλλο και μ' ένα κουτάλι παίρνουμε γέμιση τη 

τοποθετούμε στο λάχανο και τυλίγουμε

- Γεμίζουμε τη κατσαρόλα με στρώσεις από σαρμαδάκια, στη 

τελευταία στρώση πάνω τοποθετούμε ένα πιάτο

- Τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 45 λεπτά περίπου

Υπομονή και τέχνη στο τύλιγμα θέλει και δύο είδη κιμά.

- Πρόκειται για την τροφή που καταναλώνεται από εκατομμύρια 

σχεδόν καθημερινά, κάποιες φορές ως μοναδικό βασικό τρόφιμο. 

Όμως αποδεικνύεται μπορεί να μας φανεί χρήσιμο και όταν 

προκύπτουν θέματα υγείας.

-Είναι ιδανικό για όσους πάσχουν από χρόνια δυσπεψία και καούρα, 

κυρίως κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΑΡΜΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΛΑΧΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Συνέχεια από την 1η σελίδα



  6 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ

 Άρθρο 11ο  ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ΄ αυτή το ½ 

συν ένα των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα το προηγούμενο 

οικονομικό έτος, έχουν μόνιμη κατοικία (και διαμονή) ή έχουν δηλώσει 

διαμονή στο Νομό Ημαθίας, και έχει παρέλθει τρίμηνο από την εγγραφή τους, 

το οποίο υπολογίζεται από τη σύγκληση της αρχικής συνεδρίασης. Στην 

επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το 

Καταστατικό. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γ. Σ. εκλέγει πρόεδρο της 

συνέλευσης και Γραμματέα δια ανατάσεως της χειρός και προχωρά στη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις που παίρνει 

κάθε Γ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Επίσης, η Γ.Σ. δύναται να αποτυπώνεται 

σε μαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα (μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, 

αποτύπωση σε DVD ή άλλο παρόμοιο μέσο).

Άρθρο 12ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν 

οι αρχαιρεσίες εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός τριμελής εφορευτική 

επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

και Ελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού σφραγίσει μια άδεια κάλπη, παραδίνει σε κάθε 

εκλογέα που περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα εκλογικό κατάλογο ένα 

φάκελο σφραγισμένο από αυτήν με σφραγίδα επιλογής της και τη μονογραφή 

του πρόεδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης ένα ψηφοδέλτιο με 

όλους τους υποψηφίους με απόλυτη αλφαβητική σειρά καθώς επίσης κι ένα 

ψηφοδέλτιο λευκό. Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο και εκεί θέτει μυστικά μέχρι πέντε (5) σταυρούς 

προτιμήσεως σε αντίστοιχους υποψήφιους της επιλογής του, από την αριστερή 

πλευρά. Κατόπιν κλείνει το ψηφοδέλτιο και το τοποθετεί εντός του φακέλου 

που του έχει παραδοθεί και αφού προσέλθει και επιδείξει το φάκελο στην 

εφορευτική επιτροπή, το ρίχνει στην κάλπη. Απαγορεύεται στον εκλογέα να 

ψηφίσει εάν δεν έχει τηρήσει την ανωτέρω διαδικασία. Η εφορευτική επιτροπή 

κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει 

το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους 

επιλαχόντες. Για κάθε ένσταση που υποχρεωτικά θα υποβάλλεται εγγράφως, 

αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας 

ή αμέσως εάν κριθεί από αυτήν απαραίτητο για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Για τις ενστάσεις επί των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής αποφασίζει 

πενταμελής επιτροπή που απαρτίζεται τον πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. 

–οι οποίοι διατηρούν τα αξιώματά τους και σε αυτήν την επιτροπή- και από τα 

μέλη της απερχόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής ή σε κώλυμά τους από μέλη τα 

οποία διορίζουν οι ίδιοι. Αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογών, σε 

περίπτωση αμφιβολιών, ισχύει ό,τι και στις εθνικές εκλογές. 

Είναι δυνατό να προβλεφθεί και να επιτραπεί με απόφαση Γ.Σ., με την 

απαρτία του άρθρου 11 παρ. 1 και απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία και με 

ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε. Ε. είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ. Σ. μαζί με το Δ. Σ. με θητεία όση 

και αυτό, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί για περισσότερες από δύο 

συνεχόμενες θητείες. Μαζί με τα τακτικά εκλέγονται και δύο (2) τουλάχιστον 

αναπληρωματικά μέλη.

Η Ε. Ε. εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα της και είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την οικονομική διαχείριση 

του Δ.Σ. τακτικά, τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες, και εκτάκτως, όποτε το κρίνει 

σκόπιμο. Ό,τι προκύψει από τον έλεγχο, το καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο 

Πρακτικών που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Στην τακτική Γ. Σ. που γίνεται το 

δεύτερο χρόνο της θητείας του Δ. Σ., υποβάλλει την έκθεση για τη διαχείριση 

του Δ. Σ. που είναι υπόλογο. Η Ε. Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 

δύο από τα τακτικά μέλη της. Η Ε. Ε. μπορεί, όταν διαπιστώσει ανωμαλίες στη 

διαχείριση του Δ. Σ., να καλεί τα μέλη της Λέσχης σε Γ. Σ. με φροντίδα του 

Προέδρου του Δ. Σ. και, αν αυτός αρνηθεί ή κωλυσιεργήσει πέραν των τριάντα 

(30) ημερών, με δική της μέριμνα.

Ο μήνας Δεκέμβριος στον Πόντο λεγόταν 

Χριστιανάρτ'ς επειδή κατά τη διάρκειά του 

γιορτάζονται τα . Σε πολλές περιοχές Χριστούγεννα

του Πόντου είχε κι άλλες ονομασίες. 

Επειδή το Δεκέμβριο στον Πόντο οι περισσότερες 

περιοχές ήταν σκεπασμένες με χιόνια σταματούσαν 

οι εξωτερικές δουλειές και γύριζαν οι ξενιτεμένοι στα 

σπίτια τους. Οι νοικοκυραίοι έβρισκαν την ευκαιρία 

να περάσουν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά 

τους αλλά και να κάνουν τα γνωστά παρακάθια.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα μικρά 

Π ο ν τ ι ό π ο υ λ α    ( έ λ ε γ α ν  τ α ε θ ή μ ι ζ α ν

χριστουγεννιάτικα κάλαντα). Χωρισμένα σε ομάδες 

έψελναν τα «Χριστούγεννα» έξω από κάθε σπίτι, ενώ 

Συνέχεια από την 2η σελίδα

 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Από το καταστατικό του συλλόγουΧριστιανάρτ'ς

ο μήνας των Χριστουγέννων στον Πόντο

Η Αργυρούπολη 

χιονισμένη 

παλαιότερα έστεκαν μπροστά στο εικονοστάσι. Τα κάλαντα ήταν πολλών 

ειδών. Συνήθως τραγουδούσαν το . Άλλοτε το ««Χριστός γεννέθεν» Καλήν 

εσπέραν, άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ' 

αρχοντικό σας» ή το «  καταβέβηκεν και εν τη παρθένω Άναρχος Θεός

κατώκησεν».Την ίδια μέρα πήγαιναν στη εκκλησία μικρούς άρτους, τα 

«κολόθια» ή τσουρέκια, και τα μοίραζαν την επομένη στο εκκλησίασμα για 

τις ψυχές των νεκρών τους.

Στον Πόντο η περίοδος από την ημέρα 

των Χριστουγέννων μέχρι και την ημέρα 

των Φώτων ονομαζόταν Καλαντόφωτα ή 

Δωδεκαήμερα. Σε μερικές περιοχές είχε και 

ά λ λ ε ς  ο ν ο μ α σ ί ε ς  ( σ τ η ν  Κ ρ ώ μ ν η 

« Π η ζ ί α λ α » ,  σ τ α  Σ ο ύ ρ μ ε ν α 

«Αρτσιβούρτσι») .  Σύμφωνα με την 

παράδοση της Εκκλησίας η κάθε γιορτή αρχίζει από τον Εσπερινό της και 

τελειώνει την επόμενη ημέρα. Έτσι απαγορεύεται στη διάρκειά της 

οποιαδήποτε εργασία.

Οι δώδεκα αυτές ημέρες θεωρούνταν και «ημερομήνια». H κάθε μέρα 

φανέρωνε τι καιρό θα κάνει τον αντίστοιχο μήνα αρχίζοντας και 

αντιστοιχίζοντας την 25η Δεκεμβρίου με το μήνα Μάρτιο.

Στη διάρκεια αυτών των ημερών δεν 

γίνονταν γάμοι, ούτε και κυκλοφορούσε 

κανείς τη νύχτα για να μην τον βλάψουν τα 

κακά πνεύματα. Μετά τη γέννηση λοιπόν του 

Χριστού, πίστευαν ότι τα πονηρά πνεύματα, οι 

καλικάντζαροι, κυκλοφορούσαν ελεύθερα για 

να συνετιστούν. Αυτά όμως, αντίθετα, 

προσπαθούσαν να βλάψουν με κάθε τρόπο τους ανθρώπους στη διάρκεια 

της νύχτας, γι' αυτό και δεν έπρεπε να κυκλοφορεί κανείς έξω.

Η βλάβη που προκαλούσαν στον κάθε άτυχο που συναντούσαν ήταν να 

του κλέψουν την ομορφιά, να του πάρουν τη λαλιά, να τον τυφλώσουν κτλ., 

δραστηριότητα που διαρκούσε μέχρι τον αγιασμό των Φώτων, οπότε 

ασυμμόρφωτα επέστρεφαν και σφραγίζονταν στα κλουβιά τους μέχρι τα 

επόμενα Χριστούγεννα. Τα ονόματά τους ήταν διάφορα από περιοχή σε 

περιοχή. Έτσι στην Κρώμνη τα έλεγαν «πιζήαλα» επειδή είναι ζηλόφθονα 

(από το επίζηλα). Αλλού τα έλεγαν «περίδες» από το τουρκικό «περί» που 

σημαίνει μάγισσα. Η συνήθης ονομασία τους, όμως, ήταν καλικάντζαροι. 

Για να μην τους προκαλέσουν, πολλοί δεν έλεγαν το όνομά τους, αλλά «εκείν' 

που πορπατούν τη νύχταν» ή «που είν' απ' εμάς καλλίον!» ή «οι καλοί».

Μια άλλη ιδιαίτερη εκδήλωση των εθίμων του ποντιακού λαού που 

λάμβανε χώρα την ίδια περίοδο ήταν το παραδοσιακό του θέατρο, «τα 

Μωμογέρια». Το ειδικό τούτο θέατρο περιοριζόταν χρονικά στο 

δωδεκαήμερο, από τα Χριστούγεννα ως τα Θεοφάνια. Σύμφωνα με το έθιμο, 

λαϊκοί αυτοσχέδιοι θίασοι έδιναν παραστάσεις σε αυλές σπιτιών, σε 

διασταυρώσεις δρόμων και σε πλατείες χωριών και πόλεων.

Οι υποδυόμενοι τους διάφορους χαρακτήρες ήταν συνήθως άτομα 

νεαρής ηλικίας, ανάμεσα στα οποία συγκαταλεγόταν απαραιτήτως και ένας 

λυράρης. Η θεματολογία του 

ειδικού αυτού θεάτρου ποίκιλλε 

α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο ν  τ ό π ο .  Ο ι 

αναφορές, εκτός από έναν κωμικό 

σ τ ό χ ο ,  ε ί χ α ν  π ά ν τ ο τ ε 

σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  α ι χ μ έ ς  κ α ι 

αποσκοπούσαν, εκτός από τη 

διακωμώδηση, να δείξουν και ότι 

κακώς κείμενο μπορούσε να 

στηλιτευτεί. Μωμόγεροι της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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