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Συνέχεια στην 2η σελίδα

Στον Πόντο

Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Σουμελά, 

στον Πόντο τελέσθηκε, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και 

Φιλαδελφείας Μελίτων.

H   Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και την ΚΑΠΑ   Δήμου Βέροιας συγκέντρωσαν διάφορα εφόδια και 
υλικά και τα προώθησαν στους συνανθρώπους μας, στην ευρύτερη περιοχή 
της Αττικής, Εύβοιας και Πελοποννήσου, για την κατά το δυνατόν 
ανακούφιση και συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν 
από τη θεομηνία της φωτιάς.

Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας της λέσχης μας στο νέο κτίριο όπου 

στεγάζεται το  Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του συλλόγου μας 

έφτασε η ώρα  και τοποθετήσαμε την πινακίδα με την επιγραφή της 

ταυτότητας μας.

Εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 

υπάρχουν μέλη μας που συνεχίζουν να στηρίζουν τη λέσχη ηθικά και 

οικονομικά. Ένας σημαντικός επί σειρά ετών υποστηρικτής μας  είναι ο κ. 

Αλέξης Μαυρίδης που ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής και 

τοποθέτησης της πινακίδας στο εμπρός στηθαίο του κτιρίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει για μια ακόμη ις ευχαριστίες εκ μέρους 

όλων των μελών μας  και ευχόμαστε στον ίδιο προσωπικά και σε όλη την 

οικογένεια του υγεία και πάντα προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες.

H KOIMHΣH THΣ ΘEOTOKOY

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Συνέχεια στην 6η σελίδα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
           ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
           ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Να πάω ξαν
οφέτος στην

Εύξεινο Λέσχη;

Τρέξον αγλήγορα...
Όλα τα τµήµατα θα

λειτουργούν κανονικά.
Ερώτα να µαθάνς

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
3 Οκτωβρίου, 6:00μμ
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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
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

  2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

Ουδέν  λόγω  πανδημίας κορονοϊού Ουδέν  λόγω  πανδημίας κορονοϊού 



  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  3ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

  Τα τείχη της Τραπεζούντας και η ελληνική συνοικία εξώτειχα δίπλα στα 
τείχη αποτέλεσαν και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής 
πορείας των  Ελλήνων της Τραπεζούντας, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου και 
αρχές του 20ου αιώνα, καθώς γύρω από αυτά κτίστηκαν οι περισσότερες 
εκκλησίες και άνθισε η κοινωνική, εμπορική και πνευματική ζωή των 
προγόνων μας. 

Tα τείχη αυτά είναι εν μέρει διπλά, δηλαδή έχουν δύο σκέλη αλλά δεν 
είναι πολύ φαρδιά (παχύ) στα μεγαλύτερα διασωζόμενα κομμάτια του. 
Από την ανατολική γωνία του τείχους αρχίζει το ανατολικό σκέλος, που 
φτάνει μέχρι το Μόλο (ανατολικό άκρο του λιμανιού), όπου βρίσκονταν οι 
αγορές και οι εμπορικές αποθήκες, που τώρα έχουν μεταβληθεί σε ερείπια 
το δε λιμάνι, που μέχρι πριν λίγο καιρό διασωζόταν εν μέρει, τώρα όλο 
σκεπάστηκε από τη Θάλασσα και μόνο όταν έχει καλοκαιρία 
προσορμίζονται εκεί μικρά πλοία. Κοντά στο Μόλο βρίσκεται ο αρχαίος 
ναός του Αγίου Ιωάννου (τώρα τζαμί). Υπήρχε και άλλος ναός στη μέση 
του παραλιακού τείχους, αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, αλλά 
κατεδαφίστηκε από τον κατακτητή, πριν 140 χρόνια. Πάνω από αυτόν 
υπάρχει ένα βαφείο το οποίο έχει μερικές δυσανάγνωστες επιγραφές της 
εποχής των Κομνηνών, για το οποίο η παράδοση λέει ότι ήταν το 
νομισματοκοπείο της πόλης, όπως λέει κι ο Φαλμεράυερ. Υπάρχουν, 
τέλος, και άλλα ναΐδρια εδώ κι εκεί ανάμεσα στα δύο σκέλη του τείχους, 
που όμως είναι ερειπωμένα.

Έξω από την πύλη του Αγίου Ιωάννη και προς τα δυτικά ένας ίσιος και 
μεγάλος δρόμος οδηγεί σε μια πλατεία που ονομαζόταν "Καβάκ μεϊτάνι", 
όπου υπάρχουν μερικοί τάφοι Μωαμεθανών και ερείπια αρχαίων 
σπιτιών.Κάτω από το "Καβάκ μεϊντάνι" και ανάμεσα στο δυτικό σκέλος 
και στην παραλία βρίσκεται η συνοικία ''Εξώτειχα".

Πάνω από αυτόν και προς τα νότια βρίσκεται το "Τεκίρ τζαήρ'', όπου 
είναι το αμφιθέατρο των Μεγάλων Κομνηνών, το οποίο φαίνεται από τα 
Ανάκτορα της Ακρόπολης και το οποίο σήμερα κατοικείται από 
μωαμεθανικές οικογένειες. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει το 
Εγκώμιο του Ιωάννου Ευγενικού "εις Τραπεζούντα", για να δει τη 
λαμπρότητα που είχε άλλοτε, την οποία ο Τραπεζούντιος Βησσαρίων την 
εγκωμίασε ακόμα πιο πολύ. 

Κάτω από το "Καβάκ μεϊντάνι" και ανάμεσα στο δυτικό σκέλος και 
στην παραλία βρίσκεται η συνοικία ''Εξώτειχα". Είναι η γειτονιά που 
κατοικούνταν μόνο από  Έλληνες. Προς τα δυτικά των Εξωτείχων σε 
απόσταση μισής ώρας, πάνω σε παράλιο επίπεδο λόφο, βρίσκεται ο ναός 
της Αγίας Σοφίας. Γύρω από το ναό υπήρχε μεγάλη Μονή, που σώζονται 
τα ερείπιά της και που είχε χτιστεί από τον Μανουήλ Α' στις αρχές του 
17ου αιώνα ο ναός αφαιρέθηκε από τους χριστιανούς και έγινε Τζαμί, 
χάνοντας πολύ τον αρχαίο του διάκοσμο λόγω της επισκευής που του 
έκαναν οι Τούρκοι. Η επισκευή αυτή αντί να προσθέσει κάτι, αντίθετα 
αφαίρεσε πολλά διακοσμητικά του στοιχεία και έτσι εξαφανίστηκαν οι 
εικόνες του Μανουήλ και άλλες, η μόνη εικόνα που διασώθηκε είναι η 
εικόνα του Παντοκράτορα πάνω στο θόλο όπου εκεί υπάρχει και το 
οικόσημο των Κομνηνών, που συνηθιζόταν και σ' άλλους ναούς και που 
περιλάβαινε ένα ζωγραφισμένο τραπέζι και πάνω του ένα προσκεφάλι, 
πάνω στο οποίο κάθεται ένα περιστέρι, ενώ γύρω τους είναι γραμμένο το 
ρητό του Ευαγγελίου "Το Πνεύμα το Άγιον το παρά του Πατρός 
εκπορεύεται". Ο ναός αυτός είναι σταυροειδής πτεροειδής και στηρίζεται 
πάνω σε τέσσερις μεγάλους κίονες, από μάρμαρο Φρυγίας, και έχει τρεις 
πύλες το έδαφός του ήταν μωσαϊκό αλλά τώρα σκεπάζεται από σανίδια 
είναι στερεό και συμμετρικό κτίριο, αρκετά ευρύχωρο, έχοντας προς τα 
ανατολικά του το παρεκκλήσι του Αγίου Σάββα, που τώρα έχει 
κατεδαφιστεί, και προς τα δυτικά μεγάλο και ψηλό καμπαναριό. Αυτό έχει 
τέσσερις ναΐσκους μέσα του, τον ένα πάνω στον άλλο και είναι γεμάτο 
εικονογραφήσεις, τώρα όμως χρησιμεύει ως μιναρές. 

Έξω από το ανατολικό σκέλος του τείχους βρίσκεται σήμερα και η νέα 
πόλη της Τραπεζούντας, καθώς και η αγορά και οι ξενώνες της. Σε αυτήν 
την περιοχή βρίσκονται και οι ναοί των Ελλήνων, των Αρμενίων και των 
Αρμενοκαθολικών. Οι συνοικίες παίρνουν το όνομά τους από τις 
εκκλησίες τους, η κυριότερη δε που αποτελεί και τη μητρόπολη, είναι του 
Αγίου Γεωργίου. 

Μετά τον Μόλο 
(Μουμχανέ), προς τα 
ανατολικά εκτείνεται 
η κυρίως αγορά με τα 
μεγαλύτερα εμπορικά 
καταστήματα, μεταξύ 
των οποίων υπάρχει 
και κάποια αρχαία 
εμπορική αποθήκη  
(Πεζεστέν), που έχει 
σχήμα φρουρίου και 
χρησιμοποιείται και 
ως εμπορική αποθήκη 
αλλά και ως καταφύγιο για άμυνα εναντίον των επιτιθεμένων. Πιο πάνω και 
προς τα νότια βρίσκεται η ενορία του Αγίου Βασιλείου, με ομώνυμο ναό που 
χτίστηκε επί Βελισσαρίου, του οποίου η εικόνα τον εμφάνιζε έφιππο, 
σωζόταν μέχρι πριν λίγο καιρό μέσα και έξω από την είσοδο του ναού. 
Υπάρχει μάλιστα επιγραφή πάνω στην είσοδο του γυναικωνίτη, που 
αναφέρεται στον Ιουστινιανό.

Προς τα ανατολικά του Μόλου βρίσκεται ο ναός του Θεοδώρου Γαβρά, 
θείου του Δούκα της Τραπεζούντας Κωνσταντίνου, που μαρτύρησε στη 
Θεοδοσιούπολη, που χτίστηκε από τον ίδιο τον ανεψιό του  Γαβρά. Απέναντι 
από την Ακρόπολη υπάρχει και η Μονή του Αγίου Ευγενίου, αλλά κι αυτή 
καταστράφηκε και μένει μόνο ο ναός της, κτίσμα του Ιωάννη του Β', 
σύμφωνα με επιγραφή, που βρίσκεται στη δυτική γωνία του, κοντά στο 
βάθρο, στην οποία αναγράφεται το όνομα του κτήτορα και το έτος ςΩ' 
Οκτωβρίου κ (δηλ. 20 Οκτωβρίου του 1292). Αυτός έπαθε ζημιές από 
Πυρκαγιά και ανακαινίστηκε από τον Αλέξιο Γ' (1349-1390). Ο ναός αυτός 
είναι ευρύχωρος και στερεός, χτισμένος πάνω σε μεγάλο υπόγειο (τώρα 
τζαμί). 

Έπειτα έρχεται ο νεόκτιστος ναός του Αγίου Γρηγορίου, που χτίστηκε 
πρώτα πάνω σε ελληνικό ναό και γύρω από αυτόν ήταν γυναικείο μοναστήρι 
που χτίστηκε από τον Ιωάννη Β' (1280-1297) και την Ευδοκία Παλαιολογίνα, 
που οι μεγαλοπρεπείς εικόνες τους βρίσκονταν στο νάρθηκα του ναού, αλλά 
σήμερα έχουν σβηστεί από την επίδραση του χρόνου. Απέναντι από το 
νάρθηκα βρίσκεται και ο τάφος του τελευταίου βασιλιά της Κάτω Σιβηρίας 
Σολομώντα, που θάφτηκε εκεί στις 15 Φεβρουαρίου του 1815. Εδώ είναι και 
η μητρόπολη, όπου συνήθως εδρεύει ο μητροπολίτης Τραπεζούντας. Και 
κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας βρίσκεται το ελληνικό 
"Φροντιστήριο" πάνω στην παραλία. Αυτό είναι ένα τριώροφο και μεγάλο 
κτίριο, καθώς και το κεντρικό Αλληλοδιδακτικό σχολείο και παράλληλα μ' 
αυτά, το Παρθεναγωγείο. Μετά το ναό του Αγίου Γρηγορίου βρίσκεται η 
συνοικία της Αγίας Μαρίνας και πάνω απ' αυτήν προς τα νότια το 
"Ιπποδρόμιο" (μεϊντάνι), σύμφωνα με το "Χρονικό" του Μιχαήλ Πανάρετου, 
το οποίο με λεπτομέρειες περιγράφουν και ο Μάρκος ο Ευγενικός και ο 
Βησσαρίων.

Τείχη και εκκλησίες της Τραπεζούντας,
λίγο πριν την καταστροφή

 

Ο πρόεδρος της ΠΟΕ  κ. 
Γιώργιος Βαρυθυμιάδης, μετέβη 
την Παρασκευή το πρωί 13 
Αυγούστου 2021 με πτήση των 
τουρκικών αερογραμμών από 
τ η ν  Α θ ή ν α  σ τ η ν 
Κωνσταντινούπολη και στη 
συνέχεια επρόκειτο να μεταβεί 
στην Τραπεζούντα για να πάρει 
μέρος στην Πατριαρχική Θεία 
Λειτουργία την Κυριακή 15 
Αυγούστου 2021, στην Παναγία 
Σουμελά στο όρος Μελά στην 
Μ α τ σ ο ύ κ α  τ ο υ  Π ό ν τ ο υ , 
σύμφωνα με απόφαση της ΠΟΕ 
προκειμένου να εκπροσωπήσει 
την Ομοσπονδία μας.

Μ ό λ ι ς  έ φ τ α σ ε  σ τ ο 
α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο  τ η ς 
Κωνσταντινούπολης οι Τούρκοι 
αστυνομικοί δεν τον άφησαν να 
περάσει στη χώρα και τον 
οδήγησαν σε ένα χώρο όπου του 
δήλωσαν πως δεν μπορεί να 
συνεχίσει το ταξίδι του  διότι 
είναι ανεπιθύμητος  και το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας 
απελάθηκε  για να επιστρέψει 
σ τ ο  α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο  τ η ς 
Αθήνας.Μαζί του σε αυτήν την 
περιπέτεια ήταν και η πρόεδρος 
τ η ς  Ε Σ Η Ε Α  κ .  Μ α ρ ί α 
Αντωνιάδου.

Η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
συμπεριφορά άσκησης πίεσης 
κ α ι  ο  ο θ ω μ α ν ι σ μ ό ς  π ο υ 
ονειρεύεται ο Ρ.Τ. Ερντογάν 
αποτελεί μέρος μιας τυπικής 
μεθοδολογίας του τουρκικού 
κράτους που το δείχνει  σε κάθε 
ευκαιρία.Έως τώρα οι τουρκικές 
αρχές έχουν απελάσει επίσης την 
Ρ οζ αλ ία  Ελ ε υ θ ε ρ ιάδου , τ η 
Μυροφόρα Ευσταθιάδου,τον 
Κ ώ σ τ α  Α λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ,  τ ο ν  
Γιώργο Ζαχαριάδη , τον Μιχάλη 
Καϊκουνίδη, ενώ υπάρχει πολύ 
μεγάλος αριθμός ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάλογο ως 
ανεπιθύμητοι στην Τουρκία, 
κυρίως με καταγωγή από τον 
Πόντο. 

Δ η λ ώ ν ο υ μ ε  τ η 
σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η  μ α ς  σ τ ο ν 
πρόεδρο της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) Κ. 
Γιώργου Βαρυθυμιάδη και 
κ α τ α δ ι κ ά ζ ο υ μ ε    τ η ν 
καταχρηστική κράτηση και 
εντολή απέλασης του γιατί 
θ ε ω ρ ο ύ μ ε  α δ ι α ν ό η τ ο   ν α 
απαγορεύεται  σε οποιοδήποτε  
άνθρωπο να μην  μπορεί να 
επισκεφθεί τις αλησμόνητες και 
αλύτρωτες ιδιαίτερες  πατρίδες  
του.  

Δεν αλλάζει τίποτε τελικά 
σε αυτήν την χώρα. Κρίμα!!!

Κρίμα για αυτήν την
«τουρκική δημοκρατία» 

Ο Αγάπιος ήταν από τη Γάζα της 

Παλαιστίνης, ο Τιμόλαος από τη Μαύρη 

Θάλασσα, οι δύο Διονύσιοι από την 

Τρίπολη της Φοινίκης, ο Ρωμύλος -

υποδιάκονος- από τη Λύδδα ή Διόσπολη, 

ο Πλήσιος και οι δύο Αλέξανδροι από την 

Αίγυπτο. Έζησαν και κέρδισαν τα 

αθάνατα βραβεία, κατά το διωγμό του 

Διοκλητιανού (284-304) εναντίον της 

Εκκλησίας.

Κατηγορήθηκαν ότι είναι χριστιανοί και 

οδηγήθηκαν μπροστά στον έπαρχο της 

Καισαρείας Ουρβανό, όπου με παρρησία 

Άγιος Αγάπιος 
και οι συν αυτώ μάρτυρες

Άγιος Αγάπιος 
και οι συν αυτώ μάρτυρες

ο μ ο λ ό γ η σ α ν  τ ο  Χ ρ ι σ τ ό .  Μ ά τ α ι ε ς 

απόπειρες έκανε εκείνος για να τους 

δελεάσει ή και να τους εκφοβίσει.

Διότι στο μυαλό όλων επικρατούσε ο 

λόγος του Θεού: «Τον φόβον αυτών μη 

φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε» (Α'επιστολή 

Πέτρου, γ' 14). Δηλαδή, μη φοβηθείτε το 

φόβο με τον οποίο ζητούν οι άπιστοι να 

σας πτοήσουν και μη ταραχθείτε καθόλου 

απ' αυτόν.

Π έ θ α ν α ν  ό λ ο ι  μ α ρ τ υ ρ ι κ ά  μ ε 

αποκεφαλισμό, δίνοντας σ' όλους τους 

αγωνιστές χριστιανούς μήνυμα θάρρους 

και ελπίδας.

Απολυτίκιο:

Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Αγάπη του Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τον 

νούν, χορείαν συνήθροισας, πανευκλεών 

Αθλητών, Αγάπιε ένδοξε, όθεν συν τούτοις 

Μάρτυς, αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον 

αυχένα, συν αυτοίς απετμήθης, μεθ' ων 

εκδυσώπει, δούναι ημίν άφεσιν.

Στο λιμάνι του Δαφνού ή της Δαφνούντας, 
που βρίσκεται κάτω από το ''Ιπποδρόμιο", 
βρίσκεται και η ομώνυμη συνοικία .

Όλα αυτά που  πραγματ ικά  ε ίνα ι 
εντυπωσιακά και μοναδικά  αφέθηκαν στα 
χέρια των τούρκων και ουσιαστικά  είναι 
θέμα χρόνου  η ΄΄διαγραφή΄΄ τους από τις 
μνήμες μας καθώς παντού πλέον επικρατούν 
οι κόκκινες σημαίες, οι ψεύτικες πινακίδες 
και η αλλαγή χρήσης των κτισμάτων μας. 
Πολλά δε είναι ήδη παρελθόν καθώς ο 
χρόνος ή τα μηχανήματα των γειτόνων μας τα 
μετατρέπουν σε ερείπια. Σε λίγα χρόνια  με 
την ειρηνική επέλαση των μουσουλμάνων 
από γειτονικές χώρες προς τη Βόρεια 
Τουρκία, για τουριστικούς λόγους,  δεν θα 
υπάρχει  κάτι αναγνωρίσιμο παρά μόνο από 
φωτογραφίες και κείμενα.

Άγιος Ιωάννης
Τραπεζούντας



  4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ευστάθιου Αθανασιάδη - Τσαντεκίδη (από το ομώνυμο έργο του Γεροστάθη)

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

 (συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)

Συνέχεια από το προηγούµενο

ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ

Κατά τάς ἐκτοπίσεις µερικοί κατώρθωνον νά διαφύγωσι 

καί ἐκρύπτοντο εἰς τά δάση, τρεφόµενοι ἀπό φλοιούς 

δένδρων καί ρίζας χόρτων. ἄλλοι πάλι πρό τοῦ κινδύνου 

τοῦ ἐκτοπισµού ἐγκατέλειπον τάς οικίας καί τά χωρία καί 

ἐκρύπτοντο ὅπως ἠδύναντο. Ὅλοι αύτοί σιγά-σιγά 

διέρρεον πρός τάς πόλεις τῆς παραλίας πού δέν 

ἐξετοπίσθησαν, τήν Κερασοῦντα, τήν Ἀµισόν. Θά ἐνόµιζε 

κανείς ὅτι ἦσαν εὐτυχέστεροι τῶν ἐκτοπισθέντων. καί 

ὅµως αὐτοί ἔγιναν οἱ δυστυχέστεροι ὅλων καί ὑπέφεραν 

δεινά ὅσα οὐδέ οἱ δαίµονες δέν φαντάζονται. Μόλις 

ἐνεφανίσθησαν εἰς τάς πόλεις, ἀπηγορεύθη εἰς αὐτούς νά 

εἰσέρχονται εἰς κατοικίας εἰς δέ τούς πολίτες ἀπηγορεύθη 

ἡ παροχή στέγης, τροφῆς ἐλεηµοσύνης οἱ δυστυχεῖς 

ἔµενον εἰς τούς δρόµους, πρησµένοι ἀπό τήν πεῖναν πού 

σιγά-σιγά τούς ἔφερεν εἰς τόν τάφον. Πόσοι ὁµογενεῖς 

κατέφυγον εἰς τά ὑπόγεια, διά νά µή ἀκούσωσι τούς 

γογγυσµούς τῶν ἀδελφών αὐτῶν. Εἰς τήν Κερασοῦντα 

ἔγινε γνωστόν ὅτι εἰς τήν παραλίαν ἐρρίφθησαν πτώµατα 

στρατιωτικῶν ἵππων. Οἱ πρόσφυγες ἐνόµισαν ὅτι 

ἀνεκάλυψαν θησαυρόν καί ἔσπευσαν πρός τό ὑποδειχθέν 

µέρος, διά νά χορτάσουν ἀπό τά πτώµατα πού ἀπέπνεαν 

δυσοσµίαν ἀποκρουστικήν. ἀλλά καί αὐτό δἐν ἐπετράπη, 

χωροφύλακες δέ τούς ἀπεµάκρυναν ἀφοῦ ἐφόνευσαν 

τινάς µέ τήν ξιφολόγχην.

Κατόπιν ἡ ἀστυνοµία τούς συνελάµβανε. καί τούς µέν 

ἀνηλίκους ἀπέστειλε δῆθεν διά θαλάσσης εἰς Ἀµισόν καί 

ἀπό ἐκεῖ εἰς τό ἐσωτερικόν, τούς δέ ἐνήλικας περιώριζεν εἰς 

ἰδιαίτερα οἰκήµατα,  διά νά ἀποσταλλοῦν ἀφοῦ 

συνεπληροῦντο εἰς 200 στόν τόπον τῆς ἐξορίας αὐτῶν. Καί 

οἱ ἀνήλικοι ἀντί τῆς Ἀµισοῦ µετεφέροντο εἰς τήν πλησίον 

βραχώδη παραλίαν ὅπου οἱ λεµβοῦχοι καί οἱ Τσετέδες 

κρατούντες  ἀπό τούς πόδας συνέτριβον ἐπί τῶν βράχων, 

οἱ δέ ἐνήλικοι ἐκλείοντο εἰς τά οἰκήµατα  ὄντες 

ὐποχρεωµένοι  νά κάµνουν ἐκεῖ καί τήν φυσικήν αὐτῶν 

ἀνάγκην, ἔτρωγον τά ἐνδύµατα καί ὑποδήµατα αὐτῶν, καί 

σηπόµενοι ἐντός τῶν ἰδίων ἀκαθαρσιῶν ἐξέπνεον, διά νά 

εἰσαχθοῦν καί στοιβαχθοῦν ἐπ' αὐτῶν ἄλλοι, διότι ὁ 

ἀριθµός αὐτῶν οὐδέποτε συνεπληροῦτο. Εἰς τόν ναόν τοῦ 

Ἁγ. Γεωργίου τῆς Παίλαµα ἐνεκλείσθησαν καί ἀπέθανον 

περί τάς 3.000, ὁ δέ ὑγειονοµικός ἰατρός Ἀπτούλ Βεχάπ, εἰς 

σχετικήν ἔκθεσίν του ὠνόµασε τόν ἀναφερθέντα ναόν ὡς 

Μακτέλχανέ-µακελλεῖον.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Τόν Ἰανουάριον τοῦ 1917 ἐξεθρονίσθη ὁ Τσάρος καί ἡ 

προσωρινή Ρωσσική κυβέρνησις ἐκύρηξεν το δόγµα 

“εἰρήνη ἄνευ προσαρτήσεως καί ἀποζηµιώσεως”. 

ἐποµένως αἱ ἐπαρχίαι αἱ ὁποῖαι κατελήφθησαν ὑπό τῶν 

Ρώσσων, θά ἐπεστρέφοντο. Ἀλλά ὑπό Τουρκικήν 

κυριαρχίαν ἦτο ἀδύνατον νά ἀσφαλισθεῖ ἀνθρωπίνη ζωή. 

ἔπρεπε λοιπόν νά ἐπιδιωχθεῖ ἡ αὐτοδιοίκησις. Εἰς τήν 

ὑπηρεσίαν τοῦ Ρωσσικοῦ στρατοῦ ὑπῆρχαν ἐπαρκῆ 

στελέχη Ἑλλήνων ἀξιωµατικῶν καί περί τάς 20.000 

Ἑλλήνων στρατιωτῶν. Ἡ Ρωσσική κυβέρνησις ἀπέριψε νά 

σχηµατισθοῦν ἐθνικοί στρατοί ἐκ τῶν µειονοτήτων αἱ 

ὁποῖαι ὑπηρέτουν καί οὕτω ἐσχηµατίσθησαν οἱ ἐθνικοί 

στρατοί  Γεωργίας,  Ἀρµενίας καί  Ἀζερµπεϊτζάν 

ἐφοδιασθέντες εἰς ὅπλα, πολεµοφόδια καί τρόφιµα ἀπό 

τάς ἀποθήκας τοῦ Ρωσσικοῦ στρατοῦ. Συνεπῶς θά 

ἠδύναντο καί  οἱ  Ἕλληνες νά συµπήξουν ἰδίαν 

στρατιωτικήν µονάδα, ἐφοδιαζοµένοι ἀπό τήν Ρωσσικήν 

στρατιωτικήν περιουσίαν. ἡ µονάς αύτή ἐνισχυµένη καί 

ἀπό τούς στρατιώτας τούς ὁποίους θά ἠδύνατο νά δώσει ὁ 

ὑπο Ρωσσοκατοχήν πόντος θά ἀνελάµβανε µέ ἐλπίδας 

ἐπιτυχίας τήν ὑπεράσπισιν τοῦ πόντου καί θά ἀπέκρουε 

τήν προέλασιν τῶν Τούρκων, ἐν συνδυασµῷ  µέ τούς 

Γεωργιανούς καί Ἀρµενίους πού ἦσαν ὑποχρεωµένοι νά 

ὑπερασπισθοῦν τό ἔδαφος τῆς πατρίδος των ἐναντίον τοῦ 

κοινοῦ ἐχθροῦ. Ἀλλά ἔλειπεν ἡ δύναµις ἐκείνη, ἡ ὁποία νά 

ἐπιβληθεῖ µέ τό κῦρος της καί νά συγκεντρώνει τήν κοινήν 

ἐµπιστοσύνην.ἔλειπεν ἡ ἐνότης καί ἡ τεχνική ὀργάνωσις.

Οἱ Ἕλληνες αξιωµατικοί τοῦ Ρωσσικοῦ στρατοῦ καί τό 

Ἐθνικόν Συµβούλιον τοῦ Ἀντικαυκάσου, κατέβαλον πολλάς 

προσπαθείας νά διοργανώσουν Ἑλληνικόν στρατόν καί 

Ρῶσσοι ἐπιµεληταί παρεκάλουν αὐτούς νά παραλάβουν τήν 

στρατιωτικήν περιουσίαν, εὑρέθησαν και Ρῶσσοι οἱ ὁποῖοι 

προσεφέρεντο νά καταταχθοῦν εἰς τά Ἑλληνικά τάγµατά, 

ἀλλά ἡ ἐπιβολή τήν ὁποία ἐξήσκουν ἐπί τῶν Ἑλλήνων 

στρατιωτῶν δέν ἦτο ἀρκετή διά νά εὐοδωθεῖ µία τοιαύτη 

προσπάθεια.

Ἐν Τραπεζοῦντι ὑπήρχεν Ἑλληνικόν πολιτικόν σωµατεῖον 

“ἡ Ἕνωση” ἀλλ' αὐτό    οὔτε τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα, διά τόν 

ὀργανισµόν τῆς ἐπιχειρήσεως οὔτε τά ἀναγκαῖα χρηµατικά 

µέσα εἶχε, ἀφ' ἐτέρου περιωρίσθη εἰς τόν τοπικόν αὐτοῦ 

χαρακτήρα καί δέν ἐξεπροσώπει ὅλην τήν ὑπό τοῦ Ρωσσικοῦ 

στρατοῦ κατεχοµένην περιφέρειαν.

Τοιουτοτρόπως, ἐνῶ οἱ Γεωργιανοί καί Ἀρµένιοι καί 

Ἀζερµπεϊτζανοί (συνεκεντρούντο καί) ἔθετον τάς βάσεις τῆς 

ἐθνικής των ἐλευθερίας, ὁ Ἑλληνικός λαός ἔµεινεν ἄνευ 

ἐπισήµου καί ὑπευθύνου καθοδηγήσεως. Ἐκ µέρους τοῦ 

ἐπισήµου κράτους οὐδείς ἐστάλη δυνάµενος νά ἐπιβληθεῖ 

διά τοῦ κύρους του καί νά ὑποδείξει ὑπευθύνως την  

ἐνδεδειγµένην κατεύθυνσιν. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τό πρῶτον 

περιεπλάκησαν εἰς τοιαύτας φροντίδας, δέν ἐπήρκουν εἰς 

τήν ἐπιτυχῆ εὐόδωσιν τοῦ ἔργου, οὔτε ἐστηρίζοντο ἐπί τῆς 

γενικῆς ἐµπιστοσύνης. Ἐκινοῦντο ἀνήσυχοι µήτε δρῶντας 

µήτε ἀδρανοῦντες. Αἱ γενόµεναι παρακλήσεις πρός 

σύγκλησιν ἐκτάκτου ἐθνοσυνελεύσεως, ἔστω καί τήν 

τελευταίαν ὥραν δέν ἐτελεσφόρισαν. καί οὕτω ἀφέθη ὁ 

ἑλληνισµός εἰς τήν δυστροπίαν τῆς τύχης καί τάς διαθέσεις 

τῶν Τούρκων. Περί τό τέλος τοῦ 1917 ἡ προσωρινή 

κυβέρνησις  τῆς Ρωσσίας ἀνετράπη ὑπό τῶν Μπολσεβίκων 

καί ἡ νέα κυβέρνησις, ὑποσχοµένη αὐτοδιάθεσιν τῶν 

µειονοτήτων, διέλυε τόν στρατόν ἀφήνουσα ἀνυπεράσπιστα 

τά πολεµικά µέτωπα. Βαρύ πυροβολικόν, χιλιάδες 

αὐτοκινήτων, ὑποζύγια τῶν ἀµαξῶν, ἄφθονα πολεµοφόδια 

καί τρόφιµα ἐγκαταλείποντο εἰς τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι 

προήλαυνον ραγδαίως ἐκ τοῦ µετώπου, ἐνῶ τά ἀνταρτικά 

σώµατα ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ ἐκ Ριζοῦντος Καχριµάν-βεη 

ἐλεηλάτουν καί ἐξεδίωκον τόν ἑλληνικόν πληθυσµόν ἐκ τῶν 

ἐστιῶν αὐτοῦ.

Οἱ Ἕλληνες φεύγοντες ἐν πανικῷ, οἱ µέν τῶν µεσογείων 

ἠκολούθουν τόν Ρωσσικόν στρατόν καί ἐγκαθίσταντο εἰς τά 

πέριξ τοῦ Καρς Ἑλληνικά χωρία. οἱ δέ τῶν παραλίων 

συνεκεντροῦντο ἐν Τραπεζοῦντι ἵνα διαπεραιωθῶσιν εἰς 

Ρωσσίαν. Οὗτοι κατά Ἰανουάριον ἀνήρχοντο εἰς 30.000. Οἱ 

δυστυχείς διανυκτέρευον εἰς τήν παραλίαν ὑπό δριµύ ψῦχος 

ἐπί ἡµέρας καί ἑβοµάδας, ἀναµεµιγµένοι µετά τῶν 

στρατιωτῶν καί ἐπεβιβάζοντο µετά δυσκολιῶν καί θυσιῶν 

εἰς τά µεταγωγικά καί τάς φορτηγίδας ἐξαγοράζοντες τήν 

ἀναχώρησιν ἀντί χιλιάδων ρουβλίων.

Κατά τόν χρόνον ἐκεῖνον εἰς τήν Τραπεζοῦντα διεδίδοντο 

παράδοξοι εἰδήσεις. Ἐλέγετο ὅτι οἱ Γεωργιανοί ἡτοίµαζον διά 

νά στείλουν µίαν µεραρχίαν πρός ὑπεράσπισιν τῆς 

Τραπεζοῦντος. ὅτι οἱ Ἀρµένιοι δέν θά ἐπέτρεπον τούς 

Τούρκους νά καταλάβουν τό Ἐρζερούµ. ὅτι εἰς τόν 

Ἀντικαύκασον κάποιος Ἔλλην στρατηγός Ἀνάνιεφ ἡτοίµαζε 

δύο µεραρχίας Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐκ τοῦ διαλυθέντος 

Ρωσσικοῦ, ὅτι οἱ Κοζάκοι τοῦ Κουπάν καί Οὐκρανοί θα 

ἤρχοντο νά κρατήσουν τάς ἐκκενωθήσας ἐπαρχίας 

κηδόµενοι τοῦ Ρωσσικοῦ αἵµατος τό ὁποῖον ἐχύθη πρός 

κατάληψιν αὐτῶν. Εἰς ἐπίρρωσιν τούτων συνετέλεσε καί ἡ 

ἄφιξις εἰς Τραπεζοῦντα δύο Γάλλων ἀξιωµατικῶν ἀπό τήν 

Τυφλίδα καί αἱ πληροφορίαι τάς ὁποίες ἔφερεν ἀπό τόν 

Ἀντικαύκασον ἔκτακτος Ἕλλην ἀπεσταλµένος, ὁ  ὁποῖος 

δυστυχῶς δέν ἠδυνήθη νά ἐκτιµήσει τά πράγµατα.

Ὁ λαός τά ἤκουε αὐτά καί εὐχαριστεῖτο, ἀλλά ἔβλεπε τήν 

Τουρκικήν ἀπειλήν νά προσεγγίζει, νά λεηλατεῖ, νά 

κακουργεῖ. Ἔβλεπεν ὅτι ἀποµεµονωµένα Ρωσσικά 

ἀποσπάσµατα ἀφωπλίζοντο ὅτι ἀδερφαί τοῦ Ἐρυθροῦ 

Σταυροῦ ἀπήγοντο καί δέν ἐπέστρεφον ἔβλεπε τόν Ρωσσικόν 

στρατόν νά ρίπτει τά ὅπλα καί νά φεύγει, ἔβλεπε πολλούς 

ὁµογενεῖς νά φεύγουν καί ἔφευγε καί αὐτός.

Τότε ὑπό τό κράτος φόβου καί  ἐλπίδος,  ὑπό τοῦ 

συναισθήµατος τῆς αὐτοσυντηρήσεως, ὅταν οἱ Τούρκοι 

ἐπλησίαζον πρός τήν Τραπεζοῦντα ὅταν ὁ Ἑλληνισµός τοῦ 

Ριζαίου κατεστράφη τά δέ Σούρµενα κυκλωµένα ἠγωνίζοντο 

τόν ἀγῶνα τῆς ἀπελπισίας, ὅταν ἡ Γεµουρά δέν ὑπῆρχε 

πλέον, τότε διενεµήθησαν ἐν Τραπεζοῦντι ἐν βίᾳ καί 

ταραχῇ περί τάς 7.000 ὅπλων εἰς τόν Ἑλληνικόν πληθυσµόν 

τῆς περιφερείας, ἡ ὁποία ἀπό δυσµᾶς µέν δέν ἐκτείνετο 

πέραν τῆς πόλεως πρός νότον δέ εἶχεν ἀκτίνα 60 

χιλιοµέτρων. Τά ὅπλα πού διενεµήθησαν ἦσαν παλαιοῦ 

συστήµατος καί ἕκαστον εἶχεν ἀπό 30 φυσίγγια. Εἰς τούς 

ὁπλισµένους δέν ὑπεδεικνύετο ἀρχηγός , οὔτε ἐδηλοῦτο ὁ 

σκοπός τοῦ ὁπλισµοῦ.  Εἰς τούς ἐρωτώντες ἐδίδοντο 

αόριστοι ἀπαντήσεις ὑπονοοῦσαι χρῆσιν κατά τῶν 

ἀνταρτικῶν σωµάτων χωρίς νά ἀποκλεισθεῖ καί ἡ 

περίπτωσις τῆς ἐνδεχοµένης χρήσεως δι' εὐρυτέρους 

σκοπούς, τούς ὁποίους ἐπαφίετο εἰς ἕκαστον νά 

συµπεράνει. Ταὐτοχρόνως οἱ µαθηταί τοῦ Γυµνασίου 

παρέλαυον τήν ἐπί τοῦ λόφου Πόζ-τεπε πυροβολαρχίαν καί 

ἐγυµνάζοντο εἰς τόν χειρισµόν αὐτῆς. Οἱ Τούρκοι 

παρακολουθοῦντες τόν ἐξοπλισµόν τῶν  Ἑλλήνων 

ἠρεθίζοντο γνωρίζοντες δέ τόν ἀριθµόν καί τόν τόπον ὅπου 

ἐφυλάττοντο τά ὅπλα ἑκάστου χωρίου, ἀπήτουν καί 

ἐλάµβανον ταῦτα ἀπειλοῦντες σφαγάς ἐν περιπτώσει 

ἀρνήσεως. Εἰς µερικά χωρία ἠχµαλοτίζοντο γυναικόπαιδα 

καί ὡς λύτρα ἐλάµβανον τά διανεµηθέντα ὅπλα. 

Τοιουτοτρόπως ἡ διανοµή τῶν ὅπλων, ἀφ' ἑνός µέν ἐξώθησε 

τόν Ἑλληνισµόν ὡς ὕποπτον ἀπέναντι τῶν Τούρκων καί 

ἀνίκανον νά κρατηθεῖ καί ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἀνταρτικῶν 

σωµάτων, ἀφ'ἑτέρου δέ ἐπέτεινε τήν σύγχισιν, καί 

ἐπετάχυνε τήν δρᾶσιν τῶν Τούρκων. Ἐξ' ὅλης τῆς 

ἐνδοχώρας µόνον ἡ ἐπαρχία Ροδοπόλεως κατορθώθη νά 

ἐξέλθει µετ'  ὀλιγοτέρων σχετικῶν ζηµιῶν καί ἀπωλειῶν 

κατά τήν ἀνακατάληψιν, διότι καί ὁ λαός αὐτῆς, ἐκτός 3 

χωρίων δέν ἐξετοπίσθη, καί αἱ ὑλικαί ζηµίαι περιορίσθησαν 

εἰς τό δυνατόν ὅριον τοῦ ἐλαχίστου. Δίκαιος δ' ἔπαινος 

ὀφείλεται εἰς τάς Ἐθνικάς ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι κατά τάς 

φοβεράς ἐκείνας στιγµάς δέν ἀπόλεσαν τήν ψυχραιµίαν 

των, ἀλλά ἔθεσαν τήν φροντίδα τῆς ζωῆς ἐν δευτέρᾳ µοίρᾳ 

καί ἔσπευσαν εἰς τά βουνά καί τά δάση διά νά κατορθώσουν 

νά κατευνάσουν τά πάθη τῶν ἀντιµετώπων ἀνταρτικῶν 

ὀργανώσεων καί νά προλάβουν ἀκαίρους συγκρούσεις, 

αἵτινες ἠδύναντο νά ἔχουν ἐπικινδύνους συνεπείας (Παν. 

Τοπαλίδης). 

ΤΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ἡ στρατολογία τῶν Ἑλλήνων παρά τούς νόµους µέχρι τοῦ 

πεντηκοστοῦ ἔτους, οἱ διωγµοί καί ἐξορίαι, οἱ φυλακίσεις 

καί ἀπαγχονισµοί παρ' ὅλας τάς ἐντέχνους ἤ ἀτέχνους 

συγκαλύψεις, ἐστήριξαν τήν πεποίθησιν εἰς τούς Ἕλληνας 

ὅτι ἐπρόκειτο περί προµελετηµένου προγράµµατος. Ἐκ 

τούτου ἐξηγέρθη τό αἴσθηµα τῆς αὐτοσυντηρήσεως τῶν 

προγεγραµµένων. Ἐπί πλέον ἡ ἰδέα τῆς τιµῆς δέν ἐπέτρεπεν 

εἰς τούς Ἕλληνας νά ἀνεχθοῦν ἐξευτελισµούς καί 

ἀτιµώσεις τῆς οἱκογενείας των. Εἰς ἐνίσχυσιν τούτων 

ἤρχετο καί ὁ διεξαγόµενος πόλεµος πρός ἀπελευθέρωσιν 

τῶν ὑποδούλων λαῶν καί ἡ ἰδέα τῆς ὑποχρεώσεως ἑκάστου 

νά συµβάλλει ἐν τῷ µέτρῳ τῶν δυνάµεών του εἰς τήν κοινήν 

προσπάθειαν.

Ἕνεκα τούτου ἀπό τοῦ 1915 πολλοί νέοι τῆς ἐπαρχίας 

Ἀµασείας ἔλαβον τά ὅπλα καί ἐξῆλθον εἰς τά ὅρη, 

ὠργανώθησαν εἰς ὁµάδας καί σώµατα καί ὁρµῶντες 

ἀντεκδικοῦντο τούς κατά τῶν ὁµοεθνῶν διωγµούς, 

προελάµβανον ἐπικειµένας καταστροφάς καί ἐπέβαλλον 

σεβασµόν πρός τά δικαιώµατα τῶν χριστιανῶν εἰς τήν 

ἀκτῖνα τῆς δράσεως αὐτῶν. Τό παράδειγµα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν καί ἄλλοι οὕτως ὥστε πρό τῆς ἀνακωχῆς ὁ 

ἀριθµός τῶν ἀνταρτῶν τῆς ἐπαρχίας ὑπερέβη τάς 3.000, 

µετά δέ τήν ἀνακωχήν ἔφθασε τάς 12.000. Μέ ἀρχηγούς 

γενναίους καί πεπειραµένην κεντρικήν διοίκησιν κατέλαβε 

σύν γυναιξί καί τέκνοις τά ὅρη καί τά δάση καί ἐπί ἔτη 

ἀνθίστατο ὑπεραµυνόµενος τῆς ἐθνικῆς τιµῆς καί πίστεως 

αὐτοῦ.

Τά ἀνταρτικά ταῦτα σώµατα συνεκρούσθησαν πολλάκις 

ὄχι µόνον µετά τῶν Τουρκικῶν τοιούτων, ἀλλά καί µετά τοῦ 

τακτικοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ νικηφόρως, συνῆψαν µάχας ἐκ 

τοῦ συστάδην πολυώρους καί πολυνέκρους, πρός 

ὑπερτέρας καί καλλίτερον ἐξοπλισµένας ἐχθρικάς 

δυνάµεις, κατόρθωσαν νά διατηρήσουν τήν ἀνεξαρτησίαν 

αὐτῶν, καί παρά τάς στερήσεις καί τάς ἀπωλείας εἰς 

ἀνθρωπίνους ὑπάρξεις, ἠδυνήθησαν νά προστατεύσωσι καί 

σώσωσι ἱκανάς δεκάδας χιλιάδας γυναικῶν καί παιδίων 

ἐξαναγκάσαντα τάς στρατιωτικάς ἀρχάς νά συµφωνήσωσι 

καί εἰς τήν ἐκκεχειρίαν, µέχρι τῆς ἀνταλλαγῆς.



  ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ  5ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

Ο Διογένες έτον α' σ' εκεινούς τοι φιλοσόφους που έλεγαν ατ'ς κυνικούς. 

Κάποιοι υποστηρίζ'νε ότι έτον ο καλλίων α' σ'ούλ'(τ)ς. Επίστευαν αβουτοίν' οι 

κυνικοί ότι ο άρθωπος θα 'ίνεται ατόσον µόνον αληθινά ευτυχής, όσον πολλά 

επορεί κι ολιγοστεύ' τ' ανάγκας και τα βάσανα τ΄ ενώ όσον επιτρέπ' σον εαυτόν 

ατ' να 'ίνεται δούλος, ακοµάν και σα βιοτικά τ' ανάγκας, ο ίδιος έν' εκείνος που 

προκαλεί δυστυχίαν σον εαυτόν ατ'. Για τ'ατό έσανε λιτοδίαιτοι και ολιγαρκείς 

αλλά και ελεύθεροι κι ενάρετοι. Πρόδροµος ατούν έτον ο Σωκράτης. Εζήνανε 

δηλαδή, όπως ακοµάν και οσήµερον λέγ'νε κάποιοι «σκυλίσια ζωή», µε πολλά 

στερήσεις. Αέτσ' πά' εξέγκαν τ' όνεµαν ατούν «κυνικοί». Είνας λόγος για τον 

Διογένεν λέει ότι, αντί να έχ' οσπίτ', εύρεν έναν τρανόν πουλούλ' κι εζήνεν ακεί 

απ' έσ'.

Το σώµαν ατ'α' σα πολλά τα στερήσεις και την κακοζωίαν έτον µικρόν κι 

αδύνατον, επερίσσευεν όµως το πνεύµαν ατ' α' σην ύλην και για τ' ατό το 

πνεύµαν ατ' µικροί και τρανοί ούλ' εγάπαναν κι εθαύµαζαν ατον. Σα 337 π.Χ., 

όνταν ευρέθεν ο Μέγ'- Αλέξανδρος σην Κόρινθον κι έµαθεν ότι ζει εκεί κι ο 

Διογένες, επή'εν να ελέπ'ατον. Αέτσ' έν' η φυσική τάξη των πραγµάτων: η δόξα α' 

σα όπλα να χαµαιλύν' το κιφάλ'ν ατ'ς εµπροστά σην δόξαν α' σο πνεύµαν. Ο 

Διογένες, λέγ' νε, έστεκεν ατότε απ' έσ' σο πουλούλ' και είπεν σον Αλέξανδρον 

που, όπως εστάθεν εµπροστά τ', έκοφτεν τον ήλιεν. «Μη παίρ'(τ)ς α' σ' εµέν' ατό 

ντο κί επορείς να δί'(δ)εις µε»!

Είναν ηµέραν κάποιος πά' τρανόσωµος που εθέλ'νεν οπωσδήποτε να 

ελέπ'τον Διογένεν, όνταν εύρεν κι ετέρεσεν ατον, εχπαράεν. Κάτ'άλλο 

εθάρρ'νεν ότι θα έλεπεν κι αµάν ερώτεσεν ατον. «Κια ναι Διογένε, πως 'ίνεται 

µετ' εσέν, ατόσο βραχύσωµος και κοκαλέας να καλατσεύ'ς ατόσον έµνοστα κι 

έξυπνα;» Κι ο Διογένες, αφού ετέρεσεν ατόν απ' απάν' ους αφ' κά', ενούν'(τ)σεν 

µε τίναν είχεν λογαρίαν και είπεν: «Ναίπε, εµέν' τέρεν και γρίκ'σον καλά ντο θα 

λέγω σε. Το µυελό µ' α' σην καρδία µ' είναν πιθαµήν µακρά. Ήντιαν αισθάνεται η 

καρδία µ', αµάν εγρικά το και το µυελό µ'.  Κάποιοι πά' έχ'νε σώµατα πολλά 

τρανά κι ώσπου να εφτάν' το µήνυµαν τη καρδίας ους το µυελόν ατουν, χά'ται σ' 

ηµ'σά  τη στράτας ».

Ατός π'ερώτεσεν τον Διογένεν, έρθεν κάτ' ν' ακούει α' σ' ατόν και να γελά, 

όνταν όµως επέρεν την απάντησίν ατ' σ' ατό ντο ερώτεσεν (και όπως ερώτεσεν..), 

όχι µονάχον 'κί επόρεσεν να γελά, αλλά εκόπεν και η όρεξη ατ' να ορωτά κάτ' 

δεύτερον. Ποίον έν' το συµπέρασµαν τ' ιστορίας;  Ο Διογένες µε τα έξυπνα ντο 

έλε(γ)εν, εθέλ' νεν όχι µόνον να ευτάει τοι άλλ'(τ)ς να γελούνε, αλλά ακοµάν 

περισσότερον πώς να 'ίντανε κι άλλο ευγενικοί.

Λεξιλόγιο

Τοι: άρθρο πληθυντικού αριθµού, αιολοδωρικής προέλευσης, τους.

Κυνικός: αυτός που έχει σχέση µε τον κύνα.( ο κύων, του κυνός…, ο σκύλος)

Αβουτοίν' (οι): πρόκειται για την δεικτική αντωνυµία αυτός, ή, ό. Το (υ) στην 

αρχαία ελληνική προφερόταν ως (ου). Γι' αυτό και στην ποντιακή δεν λένε αυτός 

αλλά αούτος. Για να αποφύγουµε όµως την χασµωδία, δηλαδή την κακοφωνία 

που δηµιουργείται κατά την εκφώνηση συνεχόµενων φωνηεντικών συλλαβών ή 

και µόνο φωνηέντων, παρεµβάλλουµε ένα σύµφωνο ευφωνικό (π.χ. αέρας- 

α(γ)έρας, ικανός-α(ν)ίκανος). Έτσι λοιπόν έχουµε αντί του (αούτος, αβούτος). 

Και κατ' αναλογία προς το εκείνοι, λέχθηκε και το (αβουτοίνοι). Σήµερα λέγεται  

σε µερικές διαλέκτους αντί του (αυτούς-αυτουνούς).

Ατόσον: τόσον, µε ένα προσθετικό (α). παράβαλε τα νεοελληνικά αχελώνα, 

αµασχάλη.

Ατούν: αυτών, µε συγκοπή του (υ). Στην ποντιακή αλλά και στη νεοελληνική 

εναλλάσσονται συχνά το (ω) µε το (ου), ο κώδων-κουδούνι, ενώ στην ποντιακή 

λέγεται αντί του ζωµός-ζουµίν κ.α.

Εξέγκαν: αντί του κανονικού τύπου εξήνεγκαν ή εξήνεγκον, έβγαλαν, (εδώ 

ονοµάτισαν). Πρόκειται για το αρχαίο ελληνικό Αόριστο Οριστικής του ρήµατος 

Α ' σο δικαστήριον π' εβγαίνε εκείνος που κερδίζ' µε τα' έναν καµίς΄αποµέν' κι εκείνος που χάν' χωρίς 

'καµίσ' αποµέν' =

Από το δικαστήριο όποιοι βγαίνουν εκείνος που κερδίζει µε το ένα πουκάµισο µένει και εκείνος που 

χάνει χωρίς πουκάµισο µένει.

Συµβουλή: να αποφεύγονται οι δικαστικές διαµάχες, διότι οι δικαστικοί αγώνες προϋποθέτουν χρόνο 

και χρήµα. Οι αναβολές, τα δικαστικά έξοδα, τα χαµένα ηµεροµίσθια και τα άλλα έξοδα είναι πολλά και 

ορισµένες φορές µάλιστα πολύ περισσότερα απ' αυτά που διεκδικούµε.

Τέλος είναι κοινό µυστικό ότι σε µια διαφωνία η οποία καταλήγει σε µια δικαστική διαµάχη, το ένα από 

τα δύο µέρη ευθύνεται περισσότερο από το άλλο, οπωσδήποτε όµως φταίνε και τα δύο µέρη.

Έτσι συνηθίζεται  να λέγεται ότι: «Ο χειρότερος συµβιβασµός είναι καλύτερος από µία κερδισµένη 

δίκη».

 

εκφέρω. Με συγκοπές φθόγγων προέκυψε η νέα, πιο εύηχη µορφή της λέξης.

Όνεµαν: όνοµαν, µε αντικατάσταση του ενός βραχέος (ο) από το έτερό του (ε). Το 

φαινόµενο είναι γνωστό ως φωνηεντική ετεροίωση. Τα βραχέα φωνήεντα (ο,ε) 

εναλλάσσονται, π.χ. βρέχω-βροχή, αλείφω-αλοιφή. Παράλληλα υπάρχει και η 

συµφωνική µε τα υγρά σύµφωνα (λ,ρ), όταν συνυπάρχουν σε µια λέξη. Στην 

ποντιακή τα γρήγορα λέγεται αλήορα.

Οσπίτ': λέξη λατινική, από τη λέξη rospes, (γενική rospitis)= ξένος. Παράγωγη 

λέξη hospitium, ξενώνας, οίκηµα διαµονής για ξένους. Μετά από την διερεύνηση του 

σηµασιολογικού περιεχοµένου της λέξης έλαβε την έννοια (γενικά) κατοικία. Με 

αφαίρεση το οσπίτιον γίνεται σπίτιον. Με αποκοπή σπίτι.

Ακεί απ' έσ': εκεί από µέσα (έσω). Μερικοί γράφουν τις τρεις λέξεις ως µία. Θεωρώ 

σωστή την γραφή χωριστά, για να φαίνεται και η προέλευσή της. Το ακεί= εκεί, όπως 

π.χ. λέµε επάνω και απάνω.

Έν'(ι): τύπος του γ' ενικού Ενεστώτα Οριστικής του ειµί. Υπάρχει παράλληλα και ο 

τύπος ένεστι. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος αναφέρει (για την εποχή του) «ουκ 

ένι πλούσιος ή πτωχός, ουκ ένι άρσεν ή θήλυ» κ.λπ.

Εχπαράεν: ένας άλλος τρόπος εκφοράς του αρχαίου τύπου (εξεπλάγη), 

Παθητικός Αόριστος β' Οριστικής του ρήµατος (εκπλήσσοµαι). Ο Πόντιος απ' αυτόν 

τον Παθητικό Αόριστο δηµιούργησε Ενεστώτα Οριστικής (αχπαράουµαι), 

εκπλήσσοµαι, τροµάζω. Από το αχπαράοµαι µε εκφώνηση του (ο), ανοιχτή ως (ου), 

(έρχοµαι-έρχουµαι).

Έµνοστα: επίρρηµα παράγωγο από το επίθετο ο, η εύνοστος, το εύνοστον. Λέξη 

σύνθετη από το επίρρηµα (ευ)= καλώς και το οµηρικό ουσιαστικό (νόστος), που 

σηµαίνει γυρισµός στην πατρίδα. Έµνοστος στην ποντιακή= αυτός που είναι γλυκός, 

όπως ο γυρισµός στην πατρίδα, νόστιµος, εύγευστος. Το αντίθετο του άνοστος. Το (υ) 

του εύνοστος ακούεται ως (β) και όταν προηγείται το (β) του (ν), για λόγους ευφωνίας 

εκφωνείται και γράφεται ως (µ). Άρα έχουµε από το εύνοστος- έµνοστος. Λέµε και 

σήµερα από το θέµα της λέξης σέβας (σεβ-) και την παραγωγική κατάληξη (-νος), 

σεβ-νός, σεµνός.

Ναίπε : παλαιότερα λεγόταν και (ναίπρε). Σύνθετη λέξη από το (ναι- βεβαιωτικό 

επίρρηµα) και την κλητική προσφώνηση (πρε), που είναι το σηµερινό λεγόµενο 

(βρε), αντίστοιχο του (ωρέ) των νοτίων Ελλήνων, σίγουρα βρε, αληθινά βρε… Η 

ιωνική διάλεκτος άρα και η ποντιακή προτιµά να χρησιµοποιεί από τα άφωνα 

σύµφωνα τα λεγόµενα ψιλά (κ,π,τ) αντί των µέσων (γ,β,δ) και αποφεύγει όσο µπορεί 

τα δασέα (χ,φ,θ). Στην περίπτωση το µέσο (β) αντικαταστάθηκε από το ψιλό (π). 

Ναίβρε-ναίπρε. Με το πέρασµα του χρόνου το (ρ) έπαψε να ακούγεται. Στην 

επιστήµη της Γλωσσολογίας το φαινόµενο αυτό λέγεται «κώφωση». Έχουµε λοιπόν 

στη σειρά ναιβρε, ναίπρε, ναίπε.

Ήντιαν : σύνθετη λέξη από τον αρχαίο υποθετικό σύνδεσµο (ήν= εάν), την 

αόριστη  αντωνυµία (τι= κάτι) και το αοριστολογικό µόριο (αν= τυχόν). Εποµένως 

έχουµε : αν τυχόν κάτι, οτιδήποτε.

Χά'ται: χάνεται, µε συγκοπή της συλλαβής (νε). Η ποντιακή χρησιµοποιεί 

συνειδητά όλα τα λεγόµενα πάθη φωνηέντων (έκθλιψη, αφαίρεση, συγκοπή, 

αποκοπή, συνίζηση, συναίρεση), προκειµένου όχι µόνο µε την πυκνή εναλλαγή 

φωνηέντων και συµφώνων ν' αυξήσει την µουσικότητα των λέξεων κατά την 

εκφώνησή τους, αλλά και για να κάνει κατά το δυνατόν αυτές ολιγοσύλλαβες. 

Αναφέρω παραδείγµατα. Υπάρχει επώνυµο Ποντίου Ξαντινίδης αντί του κανονικού 

Κωνσταντινίδης. Μετατρέπει ακόµη και τις δισύλλαβες λέξεις σε µονοσύλλαβες: 

έσω (µέσα)- έσ' , κάτω-κά' , πάλι-πά', ξανά-ξάν' κ.α. Όπου µπορεί, κάνει και δύο 

συγκοπές µέσα στην ίδια λέξη, κορ(ι)τσόπ(ουλ)ον-κορτσόπον, από πεντασύλλαβη 

γίνεται τρισύλλαβη. Αντί να πει δώσε µου αυτό, λέγει δώ' µ' α', από πέντε γίνονται 

δυο οι συλλαβές.

Σηµείωση:  Αναγνωρίζω ότι τα ποντιακά µου είναι µε κάποιες υποχωρήσεις υπέρ 

της νεοελληνικής µας

Γράφει οΗλίας Τριανταφυλλίδης - Φιλόλογος Το πνεύµαν και η ύλη

ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Γράφει ο Γιώργος Χειμωνίδης

ΛΕΞΕΙΣ

Α' σο= από το 

µε τ' έναν= µε το ένα= µε ένα

'καµίσ' = υποκάµισο= πουκάµισο

αποµέν'= αποµένει= µένει
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Στο κήρυγμά του ο Πατριάρχης Κωνσταντίνου-πόλεως 

τελειώνοντας ανέφερε: 

«Περαίνοντες τον λόγον, απευθυνόμεθα προς τους απανταχού 

Ποντίους, τους παρόντας και τους απόντας, πέμποντες χαιρετίσματα 

από τον ιερόν τόπον της Παναγίας μας "τεμέτερον η Παναΐαν η 

τρανέσσαν", και κομίζοντες την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν προς 

πάντας υμάς.

Έτη πολλά, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω και λοιποί παριστάμενοι 

φίλοι. 'Αξιον το προσκύνημά σας εις την Παναγίαν του Πόντου και 

είθε ο Θεός των πατέρων ημών να μας αξιώση και του χρόνου να 

εορτάσωμεν την "Παναΐαν" μας, εις τον ευλογημένον τούτον τόπον 

του Γένους, εις την ιστορικήν αυτήν Πατριαρχικήν και 

Σταυροπηγιακήν Μονήν Σουμελά, επιστρέφοντες διά να ανάψωμεν 

την λαμπάδα της πίστεως και να προσκυνήσωμεν τα ιερά και 

αγιασμένα χώματα του Πόντου. Αμήν».

Στο  Βέρμιο

Με υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, μάσκες και αποστάσεις για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού εορτάστηκε η Παναγία μας 

χωρίς την παρουσία των ποντιακών συλλόγων της ΠΟΕ αλλά και 

ούτε της διοίκησης της.Απαγορεύτηκαν οι κατασκηνώσεις μετά από 

σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, ενώ οι 

προγραμματισμένες λιτανείες δεν πραγματοποιήθηκαν με τον 

παραδοσιακό τρόπο, ούτε έγιναν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Φάνηκε 

ακόμα μία φορά η ανάγκη  εκδημοκρατισμού και η συμμετοχή όλων 

των ποντίων και όλων των συλλόγων σε παρόμοιες εκδηλώσεις, γιατί 

η Παναγία Σουμελά ανήκει σε όλους μας και όχι σε ένα σωματείο.

 Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Οικονομικών 

Α π ό σ τ ο λ ο ς  Β ε σ υ ρ ό π ο υ λ ο ς ,  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  α ξ ι ω μ α τ ι κ ή ς 

αντιπολίτευσης ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης, 

ενώ παρόντες μεταξύ άλλων ήταν οι Βουλευτές της Ν.Δ Λάζαρος 

Τσαβδαρίδης και Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και ο Δήμαρχος Βέροιας 

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και οι στρατιωτικές αρχές του τόπου.

Έρθαμε ουλ αδά οσήμερον για να τιμούμε 
και να αποχαιρετούμε τ΄εμέτερον τον άνθρωπο 
τον  Γιώργο τον Τσαρτιλίδη, ο οποίος  
ταξίδεψε  στη γειτονιά των Αγγέλων χθες 
(21/8/2021) το πρωί, σε ηλικία 82 ετών.

Με μεγάλη θλίψη, με τις καρδιές μας βαριές 
α π ό  τ η  δ υ σ α ν α π λ ή ρ ω τ η  α π ώ λ ε ι α , 
αποχωριζόμαστε σήμερα έναν χαρισματικό 
συνάνθρωπο μας, του οποίου η ζωή και η  
δράση σημάδεψε την πολιτιστική και 
παραδοσιακή ζωή της Βέροιας και όχι μόνο.

Αποχαιρετάμε τον φίλο Τσάρτιλο, που ήταν 
μέλος της ΕΛ Βέροιας και πάντα παρόν σε όλες 
τις εκδηλώσεις επί 40 έτη, το γελαστό μεγάλο 
πα ιδ ί  της  παρέας ,  το  σύντροφο  κα ι  
οικογενειάρχη, το συγγενή ,τον ξάδελφο, τον 
κουμπάρο, έναν καλό πολίτη, που μόνο θετικές 
μνήμες έχουμε να αναφέρουμε.

Ο Γιώργος Τσαρτιλίδης, με ιδιαίτερη 
καταγωγή των γονέων του από την Κρώμνη 
του Πόντου και το Καρς, ξεχώριζε για 
πολλά.Χαρακτηριστική όμως ήταν η λιτότητα, 
η εργατικότητα, η δημοκρατικότητα και το ήθος του. Αγαπημένε φίλε και δάσκαλε μας θα σε 
θυμόμαστε για τα ωραία μουχαπέτια που έκανες στο καφενείο σου, για την καλοσύνη  και 
την αισιοδοξία σου, για το χιούμορ και την δημιουργικότητα σου, μα πάνω από όλα για την 
ανεπανάληπτη ανθρωπιά σου. 

Άνθρωπος διακριτικός, μεστός στα λόγια και ενεργός στις πράξεις.΄΄ Άνευ αρετής τα 
πάντα περιττά΄΄ άκουσα να λέει από τα χείλη του. Ντο εν ατό ντο είπες με Τσάρτιλε. Ναι 
ρίζαμ ́ ΄ Η αρετή εν κατόρθωμα όντες ευρίεσαι σε πειρασμό, συμπλήρωσε.

 Αρχές, αξίες, ήθος και ευγένεια ήταν το φυσικό του προφίλ διατηρώντας πάντα χαμηλούς 
τόνους και χιούμορ κέρδισε την εκτίμηση και το σεβασμό όλων μας.΄΄Οκνέας είμαι και 
ακαταμάχητος στην αμάθεια μου ΄΄αυτοσαρκαζότανε για να συμπληρώσει ¨Σκώστε τα 
ποτήρε σουν ατώρα. Άιτε εις ύειαν η υποδιαίρεση του πρώτου΄΄ και όντες έρχουτον σο 
τσακίρ κέφι έλεεν θυμοσοφικά ́ ΄Σ΄αούτον τη ζωή μόνο πόθους είχα αλλά χωρίς θέληση.΄΄

Ο Γιώργος και η Γιωργία η Τσαρτιλάβα η άοκνη   σύντροφος του πάντα αναμέναν στο 
καφενείο ή στο σπίτν τουν γνωστούς και φίλους  για να τους καλοδεχτούν και  να φιλεύν 
ατους, με την κατενόν την ποντιακή τη φιλοξενία. Γνωστοί και άγνωστοι λυράδηδες, οι 
μεγαλύτεροι τραγωδάνοι και καλλιτέχνες επέρασαν  ασό ́ ΄σχολείο΄΄ του Τσάρτιλου.

΄΄Έκειτι μαύρε Τσάρτιλε΄΄  έλεεν συχνά και ΄΄Ντσόρτσια φέρον ατώρα το ρακίν΄΄ και επ 
εκεί ερχίνανε το παρακάθ με το Αρχιμήδη,τον Γαβρά, το Σπύρο, το Γιώργο, το Φώτη και ένα 
σωρό παιδία σο γιαν ατ, που εγάπανε απές ασην ψην ατ.

Μας  μετέφερε ήχους και παραδοσιακά ακούσματα από ανθρώπους της πρώτης γενιάς 
και μας μύησε στην ορθή ποντιακή παράδοση. Φεύγεις από κοντά μας και θα μας λείψει η 
φυσική σου παρουσία αλλά η πνευματική παρακαταθήκη μερ εφέκες οπίσ θα  εν ο 
σύντροφος μας  και καμίαν κι θα ανασπάλομε τον γλενζέ, τον μουχαμπετλή ,τον κεφλή 
δέσκαλο  και πάντα θα τραγωδούμε  για τ΄εσέν.

Τάϊ   Τσάρτιλε,
Μας λύπησε όλους η δύσκολη προσωπική δοκιμασία της υγείας σου το τελευταίο 

διάστημα, έναν Γολγοθά που τον ανέβηκες διακριτικά και υπομονετικά. Αυτό όμως το 
διάστημα αξιώθηκες να λάβεις τη βαθιά αφοσίωση και φροντίδα της οικογενείας σου, της 
επί 50 έτη αγαπημένης σου συζύγου της μοναδικής Γιωργίας, των παιδιών σου του Ηλία και 
των δύο θυγατέρων σου,των εγγονών σου, των συγγενών σου που με θαυμαστή αντοχή και 
περίσσευμα ψυχής στάθηκαν πλάι σου.

Φτωχότερο το χωριό σου και δυσαναπλήρωτη η απουσία σου.Πως θα τραγωδούμε ΄΄το 
τσοπάνος με τα πρόατα΄΄ ή το  σι μαχαλάς εδούλευα, ή το άνοιξον ρίζαν - άνοιξον και τόσα 
άλλα…Πως τα βράδε τη Παρασκευής θα ανηφορίζουμε σα ρασία τη Καστανέας.

Αγαπημένε μας  Γιώργο έφυγες από τη ζωή,  χτυπημένος από την επάρατο νόσο μετά από 
διετή δοκιμασία και μάχη με τον θάνατο σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους σου αλλά και 
σε όλον τον ποντιακό χώρο. 

Δάσκαλε, θα πορευθείς την «μακαρία οδό», την οδό της αιωνιότητος, την οδό της 
αναπαύσεως, άχρι της ώρας εκείνης όπου «η γη συσθείσεται και οι νεκροί πάντες 
εγερθήσονται».Ναι ατότε ουλ εντάμα ξαν θα ευρίουμες και θα εφτάμε τα έμορφα παρακάθε.

Πορεύσου ήσυχος και βέβαιος ότι επιτέλεσες το καθήκον σου, όχι απλά εις το ακέραιον, 
αλλά, όπως λέει ο λαός μας, «και με το παραπάνω».

Αποχαιρετούμε σε οσήμερον σο υστερνό, σο 
τρανόν ταξίδ της ζωής σου. Ας εν ελαφρύ το χώμα 
ντο θα  σκεπάει  σε και την Παναγία Σουμελά  
θερμοπαρακαλούμε ας έν μεσίτρια προς τον 
Κύριο, για να θέκ σε σα δεξιά νατ.

Εκφράζω προς όλους εκ μέρους της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας και από όλους τους φίλους του 
τα θερμά μας συλλυπητήρια και σ' αυτή τη 
δύσκολη στιγμή τα αισθήματα και η σκέψη μας 
είναι μαζί με την οικογένεια του  Γιώργου.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Και με το κεμετζόπομ μου σον Αδ θα κατεβαίνω
Εκεί παραπονέματα έναν βράδον κι μένω 

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ

H KOIMHΣH THΣ ΘEOTOKOY

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Χρόνια  πολλά  και  ευλογημένα

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια   22  Αυγούστου 2021
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