ΑΡΓΟΝΑΥ ΤΗΣ
ΕΤΟΣ 33 Ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 260

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η τριτοκοσμική Τουρκία
Σε όλη την
ιστορική διαδρομή
της ανθρωπότητας,
αλλά και σε κάθε
εποχή ξεχωριστά,
μεγάλος υπήρξε
πάντα και συνεχίζει
ακόμη να είναι ο
ρόλος των γειτόνων
κάθε έθνουςκράτους. Με τον εξ ανατολών γείτονα μας, έχουμε μια μόνιμη και
αναλλοίωτη διαχρονικά διαφορά. Εκείνος θέλει να επιβάλλεται με
αριθμούς και συχνά με πολεμικά μέσα ενώ ο ελληνισμός με τη
δύναμη του πνεύματος.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ 2021

Αναστηλώθηκε η Μονή
Θεοσκεπάστου
στην Τραπεζούντα

Συνέχεια στην 6η σελίδα

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒ
Μετά την πάροδο δεκαοκταμήνου αναστολής της λειτουργίας των τμημάτων
της λέσχης λόγω επιβολής υγειονομικών μέτρων ένεκα της πανδημίας COVID19 έφτασε η ώρα για την επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου μας με την
έναρξη λειτουργίας όλων των τμημάτων μας.
Έχοντας υπόψη μας τα καθοριζόμενα από ΦΕΚ Τεύχος B' 4337/18.09.2021
ξεκινάμε εντός του Οκτωβρίου και συνεχίζουμε τις προσπάθειες να
κρατήσουμε ζωντανή τη γνήσια ποντιακή παράδοση στη διάλεκτο, τη μουσική,
το θέατρο, τη λαογραφία και το τραγούδι.Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των
τμημάτων θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ και ΜΚΔ.
Οι εγγραφές άρχισαν στη Γραμματεία της λέσχης και τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέσχης, στο
Πανόραμα Βέροιας ( Λ. Πορφύρα 1). Τηλ. επικοινωνίας-ενημέρωσης :
2331072060 από
Κυριακή έως Πέμπτη,
Ώρες : 5-9μμ και
6983503676 (πρόεδρος)
Η νέα χρονιά ξεκινά εν
μέσω της πανδημίας του
κορονοϊού αλλά με
αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία
και στα μέλη του
συλλόγου μας θα
λειτουργήσουμε με
συνέπεια, όπως
καθορίζουν τα
προβλεπόμενα
πρωτόκολλα, για την
ασφάλεια της υγείας
όλων μας.
Σας ευχόμαστε καλή
εκπαιδευτική χρονιά με
υγεία και σας
περιμένουμε να σας
γνωρίσουμε και να μας
γνωρίσετε, μέσα από
πλήθος δραστηριοτήτων
που θα
πραγματοποιήσουμε και
αυτήν την χρονιά όλοι
μαζί, στη μεγάλη
οικογένεια της Ευξείνου
Λέσχης.

Ανοιχτή είναι πλέον για τους επισκέπτες η Μονή Θεοσκεπάστου (Kızlar
Manastırı, δηλαδή μοναστήρι των κοριτσιών στα τουρκικά), καθώς
ολοκληρώθηκαν οι αναστηλωτικές εργασίες που ξεκίνησαν το 2014 σε
συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το μνημείο
βρίσκεται στη συνοικία Ορτάχισαρ της Τραπεζούντας.
Η Μονή Θεοσκεπάστου είναι πλέον ιδιοκτησία του Μητροπολιτικού
Δήμου Τραπεζούντας, και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης
τουριστών, καθώς βρίσκεται σε προνομιακό σημείο πάνω από την πόλη,
στις υπώρειες του Μιθρίου όρους (Boztepe).

Συνέχεια στην 4η σελίδα

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ
στον ΠΟΝΤΟ

Οι Άραβες επισκέπτες στην Τουρκία, ειδικά από χώρες του Κόλπου,
έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια όπως και οι εντάσεις μεταξύ της
Τουρκίας και ορισμένων χωρών του Κόλπου.
Συνέχεια στην 6η σελίδα

2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

www.elverias.gr

Ουδέν λόγω πανδημίας κορονοϊού

Ουδέν λόγω πανδημίας κορονοϊού

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λάμπ. Πορφύρα 1– Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356
Βέροια – Τ.Κ. 59132
Email: info@elverias.gr

Τρυγομηνάς

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΤΟΥ 2017

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ε.Λ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΤΗΛ. 23310 90339 - 90234
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
Λ. Πορφύρα 1
591 32 - ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1000001

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

ο μήνας του τρύγου στον Πόντο
Τρυγομηνάς λεγόταν
σε πολλές περιοχές του
Πόντου ο δέκατος μήνας
του χρόνου, καθώς τότε
πραγματοποιούσαν τον
τρύγο των σταφυλιών,
ενώ στα Σούρμενα ο
Οκτώβριος διατηρούσε
το όνομά του. Στην Ινέπολη και στα Κοτύωρα
τον αποκαλούσαν ΑϊΔημήτρη λόγω της γιορτής του Αγίου Δημητρίου στις 26
Οκτωβρίου.
Ήταν ο μήνας κατά τον οποίο άρχιζαν οι χιονοπτώσεις και το
βαρύ κρύο, και όλοι έκαναν τις απαραίτητες προετοιμασίες για
να προφυλαχθούν από το χειμώνα. Οι παρχαρομάνες και οι
παρχαρέτ' κατέβαζαν τα κοπάδια από τα παρχάρια και τα
πήγαιναν στα χωράφια για να τα λιπάνουν ώσπου να χιονίσει.
Έτσι μας εξηγεί το ακόλουθο δίστιχο: «Τρυγομηνά χειμός
καιρός και χιόνια σα ρασία, ασά παρχάρια έφυγαν κι εκλώσταν
'ς σα χωρία».
Το χιόνι ερχόταν νωρίς στον Πόντο, αποκλείοντας τους
δρόμους και δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις, γι' αυτό και
συνήθιζαν να λένε προληπτικά ο ένας στον άλλον «Έρθεν ο
τρυγομηνάς, άλλο 'ς σο ρασίν μη πας». Τον Οκτώβριο, πριν
χαλάσει εντελώς ο καιρός, φρόντιζαν να μαζεύουν ξύλα για το
χειμώνα καθώς και όλους τους καλοκαιρινούς και
φθινοπωρινούς καρπούς πριν καλύψει το χιόνι όλα τα φυτά και
τα άνθη που καρποφορούσαν στην περιοχή.
Γι' αυτό έλεγαν «Ο Τρυγομηνάς φέρ' ξύλα και μαραίν' και
ρούζ' τα φύλλα» (ο Οκτώβριος φέρνει τα ξύλα και μαραίνει και
κάνει να πέφτουν τα φύλλα).
Υπήρχαν βέβαια μερικά φυτά που άνθιζαν ακόμα και τον
Οκτώβριο, όπως το αγροδέζμιν (είδος μέντας), το
αγριοκάστανον, το βρομόχορτον και η πικρελαία (είδος άγριας
δαμασκηνιάς).
Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού
Ελληνισμού, τη μεγαλύτερη παραγωγή σταφυλιών στον Πόντο
την είχε η Τραπεζούντα, απ' όπου μάλιστα γίνονταν και
εξαγωγές οίνου. Από το χυμό των σταφυλιών παρασκευαζόταν
με παρατεταμένο βράσιμο ένα πυκνόρρευστο σιρόπι, το
πετμέζ', που ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα. Τα τρυφερά
φύλλα του αμπελιού χρησιμοποιούνταν στη μαγειρική (π.χ. τα
γνωστά ντολμαδάκια).
Στον Πόντο καλλιεργήθηκαν συστηματικά αρκετές ποικιλίες
σταφυλιών, όπως: ασπροστάφυλον, καστανίτης,
μαυροστάφυλον, μεγαλέσ', μελικέρ' (είδος αμπέλου που
αναφερόταν και από τον γραμματικό Ησύχιο), παρμάκ' (το
είδος αυτού του σταφυλιού ονομαζόταν στην αρχαία ελληνική
«δακτυλίς»), πιστατούρ', πολίτικο, χίρα, εκατόν παργμαγίν,
λιφανίδ', ρωβυζούδες, μαυροπολίτικο, κόρυζα.
Στις 2 Οκτωβρίου γιορταζόταν η μνήμη του Αγίου Θεόδωρου
Γαβρά, του Μεγαλομάρτυρα του Πόντου. Σύμφωνα με την
Ακολουθία του, σε μια συμπλοκή με τους Σελτζούκους
Τούρκους συνελήφθη αιχμάλωτος και προκειμένου να μην
απαρνηθεί τον
Χριστό και την
πίστη του,
μαρτύρησε μετά
από φρικτά
βασανιστήρια
στις 2 Οκτωβρίου
1098 μ.Χ. στη
Θεοδοσιούπολη
( σ η μ ε ρ ι ν ό
Ερζερούμ).

ΠΙΡΟΣΚΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ

ΥΛΙΚΑ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
(για 1 δόση 25-30 κομμάτια, μικρά πιροσκί)
1 μεγάλο ποτήρι νερού γάλα
1 φλυτζ. του καφέ καλαμποκέλαιο
1 πρέζα ζάχαρη
1 φακελάκι ξερή μαγιά
1 κ.σ. ξύδι
½ κ.γ.αλάτι
Αλεύρι όσο πάρει
ώστε η ζύμη να
είναι μαλακή
χωρίς όμως να
κολλάει στα χέρια
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
- Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα μαζί με
τη ζάχαρη
- Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το ξύδι και το
αλάτι
- Ρίχνουμε το αλεύρι και πλάθουμε μια μαλακή
ζύμη
- Καθαρίζουμε και λαδώνουμε με
καλαμποκέλαιο μια επιφάνεια στην κουζίνα μας
- Αφού η ζύμη γίνει όπως πρέπει να είναι
(μαλακή αλλά και χωρίς να κολλάει
ταυτόχρονα) πλάθουμε μπαλάκια και τα
αφήνουμε στη λαδωμένη επιφάνεια το ένα δίπλα
στο άλλο να «ξεκουραστούν»
- Ετοιμάζουμε τη γέμιση
- Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε σχήμα κύκλου και
προσθέτουμε τη γέμιση
- Κλείνουμε τα μπαλάκια καλά ώστε να μη βγει η
γέμιση κατά το τηγάνισμα
- Τηγανίζουμε σε αρκετή ποσότητα
καλαμποκέλαιου
ΓΕΜΙΣΗ
Η γέμιση στα πιροσκί ποικίλει ανάλογα με τα
γούστα. Συνηθίζεται να παρασκευάζονται με τυρί
– κασέρι, πατάτα, κιμά. Σε κάθε μία από αυτές τις
επιλογές η νοικοκυρά ετοιμάζει τη γέμιση
αναλόγως με τις διατροφικές συνήθειες και τα
γούστα της.
Πρόταση για τη γέμιση της πατάτας
Βράζουμε πατάτες
Λιώνουμε τις βραστές πατάτες σε ένα μπολ
Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι να τσιγαριστούν σε
λίγο ελαιόλαδο ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και
σκόρδο
Αφού αρχίσει να μελώνει το κρεμμυδάκι
προσθέτουμε στο κατσαρολάκι τις λιωμένες
πατάτες και τέλος ρίχνουμε λίγο μαϊντανό ή
δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 1 ώρα

ΦΩΤΟ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ
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Άγιος Ιγνάτιος εκ Κίου Βιθυνίας
Βιογραφία
Ο Οσιομάρτυρας Ιγνάτιος, ο μέγας της
Οικουμένης ο φωστήρας, ανέτειλεν ως άλλος ήλιος
από την ανατολή, από την περιώνυμη πόλη Κίο, η
οποία αυτή πόλη είναι παλαιά, ελληνική, αποικία
των Ιώνων.
Ο Οσιομάρτυρας Ιγνάτιος γεννήθηκε στην Κίο
από γονείς ευσεβείς, ενάρετους και φιλόθεους. Ο
Όσιος Ιγνάτιος διδάχθηκε από τους γονείς του την
αρετή αλλά και από τους δασκάλους του, την
Θεόπνευστη γραφή και το ιερό Ευαγγέλιο.
Ο Όσιος ως φρόνιμος νέος στοχάσθηκε ν'
αρνηθεί τον κόσμο και να φορέσει το αγγελικό
σχήμα, αλλά η σχέση και η αγάπη των γονέων του
και η μεγάλη υπακοή όπου είχε προς αυτούς, τον
τραβούσαν πίσω, έως ότου πέθαναν οι γονείς του.
Αφού αναπαύθηκαν εν Κυρίω, τότε ο Άγιος
βρίσκοντας ευκαιρία πωλεί όλα του τα υποστατικά
κα όσα χρήματα έλαβε, τα έδωσε όλα ελεημοσύνη
στους φτωχούς, χήρες και ορφανά και μόνο για
τρεις ημέρες κράτησε ζωοτροφίαν και ευθύς πήγε
εις τον Όλυμπο της Βιθυνίας.
Εκεί ο Άγιος Ιγνάτιος βρήκε το μοναστήρι του
Αγίου Αυξεντίου και αμέσως ο τότε ηγούμενος, τον
ένδυσε το μέγα και άγιον αγγελικό σχήμα
γνωρίζοντας εκ Πνεύματος Αγίου, ότι θα γινόταν
σκεύος εκλογής κατά τον μέγα Παύλο και να
ομολογήσει το όνομα του Χριστού ενώπιον
βασιλέων και τυράννων. Ποιος είναι σε θέση να
καταγράψει τις αρετές του και τα μεγάλα
κατορθώματα, την άκρα ταπείνωση, τις
υπεράνθρωπες νηστείες, αγρυπνίες, αδιάλειπτες
προσευχές, τα από κατάνυξη εκχεόμενα
(ποταμηδόν) δάκρυα και την μέχρι θανάτου
υπακοήν, τους άπειρους πειρασμούς του
διαβόλου, της σάρκας τα άτακτα σκιρτήματα και
την ματαιότητα του κόσμου.
Ο Άγιος Ιγνάτιος «αρματώθηκε» με την
«μάχαιραν του Παναγίου Πνεύματος», δηλαδή
τον ζωντανολόγο για να νικήσει τις αρχές και
εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκότους, τα
πνεύματα δηλαδή όλα της πονηρίας. Ο Άγιος
επιθυμούσε να μαρτυρήσει υπέρ του ονόματος του
Χριστού και πάντοτε προσευχόταν στο Θεό με
θερμά δάκρυα να αξιωθεί μαρτυρικού τέλους και
έλεγε «επιθυμώ αναλύσαι και συν Χριστώ είναι».
Είχε τόσο θείο έρωτα ώστε έφθασε σ' ένα
ενθουσιασμό να εξομολογηθεί στον ηγούμενο και
πνευματικό του πατέρα ότι επιθυμεί το μαρτυρικό
τέλος. Ο ηγούμενος τον εμπόδιζε λέγοντας, «ότι
πολλές είναι οι παγίδες του διαβόλου και πρόσεχε
παιδί μου καλώς, ότι το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε
σάρκα ασθενής». Ο Άγιος ακόμη περισσότερο
γινόταν ζηλωτής και αποφάσισε να γίνει μιμητής
του πάθους του Χριστού, ο οποίος τον αξίωσε να
έχει τέλος μαρτυρικό.
Όταν άρχισε ο πόλεμος κατά τω Αγίων
εικόνων και εξορίζονταν όσοι τιμούσαν τις ιερές
εικόνες (επί Λέοντος Γ' του Ισαύρου), του Αγίου
σφάδαζε και καιγόταν η καρδιά του από τον θείο
έρωτα και έλεγε «ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού η
μέρα σωτηρίος, ιδού καιρός αρμόδιος να
μαρτυρήσω υπέρ του ονόματος του Χριστού και
Θεού μου, δια τας αγίας και πανσέπτους εικόνας,
ας σφαγώ, ας πνιγώ, ας θυσιάσω την ζωή μου, εμπί
το ζην Χριστός και το αποθανείν κέρδος».
Έτσι αφήνει τον ησυχαστικό βίο και την
ασκητική ζωή, έρχεται στην πατρίδα του την Κίο
και ανταμώνεται με τον αγιώτατον και σοφώτατον
επίσκοπον Κίου κύριον Ευστάθιον (βλέπε 29

Μαρτίου), άνθρωπο ενάρετο, σοφότατο και
διδακτικότατο, πλήρη Πνεύματος Αγίου. Ο Άγιος
συναναστράφηκε με τον Άγιο Ευστάθιο και
διδάχθηκε απ' αυτόν τα μεγάλα και υπερφυή
μυστήρια της θεολογίας, και άλλα απόρρητα έμαθε
από τον Ευστάθιον, ώστε αποφάσισαν και οι δύο να
θανατωθούν για τις άγιες εικόνες και να φυλάξουν
ακίβδηλη και απαραμείωτη την πατροπαράδοτη
πίστη.
Στη συνέχεια ο Άγιο Ευστάθιος έλεγξε τον
τύραννο και έφερε αποδείξεις και μαρτυρίες από την
θεόπνευστη γραφή, από το ιερόν Ευαγγέλιο και από
τις παραδόσεις των Θεοκηρύκτων Αποστόλων ώστε
τον έκανε αναπολόγητο.
Ο Άγιος Ιγνάτιος έμεινε στην πατρίδα του την
Κίο, νηστεύοντας, αγρυπνών και προσευχόμενος.
Κάθε μέρα μεταλάμβανε τα άχραντα μυστήρια, την
αθάνατη τροφή της ψυχής για να ενδυναμωθεί
πνευματικώς. Αφού δυναμώθηκε πνευματικά πήγε
στο Βυζάντιο και παρουσιάσθηκε στον τύραννο
Λέοντα κηρύττοντας την αγγελική αλήθεια. Ο Άγιος
Ιγνάτιος αφού είπε στον τύραννο όλη την
διδασκαλία για τις εικόνες βγάζει παρευθύς μια
εικόνα του Σωτήρος Χριστού όπου είχε εγκόλπιο και
την ασπαζόταν λέγων «ει τις την εικόνα του Χριστού,
και της Θεοτόκου, και των αγίων πάντων δεν
προσκυνά σχετικώς είη της αιωνίω αναθέματι». Ο
ασεβής Λέων έγινε παράφρονας από τον θυμό του,
και προστάζει παρευθύς τους δημίους και τον
δέρνουν τόσο σκληρά και απάνθρωπα, ώστε η γη
κοκκίνησε από το αίμα του Αγίου. Ο Άγιος χαιρόταν
αγαλλόμενος σαν να ήταν καμία πανήγυρις και
έλεγε «Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ηξίωσάς με
ατιμασθήναι υπέρ του ονοματός σου και υπέρ των
αγίων εικόνων σου». Έτσι όπως ήταν ο Άγιος
ανεπιμέλητος τον έριξαν στην φυλακή και την νύκτα
εμφανίζεται ο Δεσπότης Χριστός και του δίνει
θάρρος λέγων «μετά σου ειμί, θάρσει, μη φοβού από
των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη
δυναμένων τι ποιήσαι» και βρέθηκε υγιής ο Άγιος.
Έμεινε στη φυλακή άσιτος και άποτος σαράντα
ημέρες, μόνος με τη θεία χάρη να τον δυναμώνει.
Μετά απ' όλα αυτά του λέγει ο τύραννος «άραγε, ω
Ιγνάτιε, εσωφρονίσθης από τας τιμωρίας όπου
έλαβες ή μένεις πάλιν εις την πρώτη ισχυρογνωμίαν,
και άτεκτον γνώμην σου»; Ο Άγιος με Θαρραλέο
φρόνημα και ανδρεία γνώμη είπε προς τον τύραννο
«ω βασιλεύ, βέλη νηπίων ελογίσθησαν αι πληγαί
σου, όποιον μεγαλύτερον κακόν, ή τιμωρίαν έχεις να
κάμης εις εμένα κάμε την, εγώ παντελώς δεν σε
φοβούμαι».
Τότε ο Λέων βλέποντας το αμετάθετον της
γνώμης του, τον εξόρισε σε ένα ερημονήσι πετρώδες
αναμεταξύ Μυτιλήνης και Τενέδου, να μην έχει
καμία ανθρώπινη βοήθεια, να αποθάνει από την
μεγάλη κακοπάθεια και έλλειψη των αναγκαίων
αλλά ο άγιος δοξάζων και ευλογών τον Θεόν, και
περιφέρων τα στίγματα του Χριστού στο σώμα του
έμεινε εκεί τρεφόμενος με τα άγρια χόρτα της γης, η
δε θεία δίκη, δεν πέρασε πολύς καιρός, και τιμώρησε
τον Λεόντα και τον έπιασε μια συστροφή εντέρων
και τόση σφοδρότατη δυσεντερία, ώστε του σάπησαν
όλα του τα έντερα. Έτσι βρήκε φρικτό θάνατο. Μετά
από τον Λέοντα έγινε βασιλιάς ο υιός του
Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος. Ο Κωνσταντίνος ο
Κοπρώνυμος πρόσταξε όσοι εξορίσθηκαν από τον
πατέρα του Λέοντα να παραμείνουν στην εξορία.
Έτσι ο Άγιος Ιγνάτιος έμεινε σ' εκείνο το ερημονήσι
χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, μόνος με το Θεό. Ο Θεός
φώτισε κάποιους ψαράδες όπου πήγαιναν εκεί να
ψαρέψουν και γνώρισαν τον Άγιο και του έφερναν

παξιμάδια και νερό, διότι ούτε νερό δεν υπήρχε
εκεί. Ο Άγιος σ' αυτό το ερημονήσι από την πολλή
κακοπάθεια και από το γήρας ατόνησε και γνώρισε
το τέλος της ζωής του και αφού κάλεσε τους
ψαράδες τους είπε να φέρουν ένα ιερέα να τον
μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, το τίμιο και
πανάγιο σώμα του Δεσπότου Χριστού. Οι ψαράδες
αμέσως έφεραν ιερέα και τον μετάλαβε τα άχραντα
μυστήρια και μετά από λίγη ώρα είπε «Κύριε εις
χείρας σου παρατίθημι το πνεύμα μου», εκοιμήθη
εν Κυρίω την 8η Οκτωβρίου.
Τον Άγιο του λείψανο το ενταφίασαν ο ιερεύς
και οι ψαράδες στον τόπο όπου ασκήτευε ο Άγιος.
Κάθε νύχτα οι ψαράδες έβλεπαν ένα ουράνιο φως
επάνω στον τάφο του Αγίου. Μετά από καιρό δύο
Κιώτες συμπολίτες συγγενείς και φίλοι άκουσαν
για την κοίμησή του και πήγαν να πάρουν κανένα
μέρος των λειψάνων του δια αγιασμόν της
πατρίδος τους. Όταν πήγαν βρήκαν και άλλους
χριστιανούς να διαμερίζουν τα άγια λείψανα του
Αγίου Ιγνατίου και πήραν και αυτοί τον δεξιό
κάλαμο του χεριού με πολλή χαρά να το πάνε στην
Κίο.
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού έγινε
φουρτούνα μεγάλη και αυτοί απελπισμένοι
φώναζαν «Άγιε Ιγνάτιε βοήθησον ημίν» και
φάνηκε ο Άγιος στην πρύμνη του καϊκιού
βαστώντας την εικόνα του Χριστού και είπε προς
αυτούς «θαρσείτε, μη φοβείσθε, εγώ ειμί μεθ' ημών»
και ευθύς έπαυσε η φουρτούνα και έγινε γαλήνη
μεγάλη και έφθασαν στην Κίο χαρούμενοι.
Αυτοί οι δύο έκρυψαν αυτόν τον θησαυρό σ'
ένα παραθαλάσσιο μαγαζί όπου τώρα είναι ο
πάνσεπτος ναός του. Μόλις πέθανε ο Κοπρώνυμος
έκτισαν αυτό το μαγαζί πάνσεπτο ναό και έβαλαν
εκεί τον πολυτίμητο θησαυρό, ο οποίος πηγάζει
ιάματα σ' αυτούς που προστρέχουν με πίστη και
πόθο θερμό, ιατρεύει διάφορα πάθη ανίατα και
παύει λοιμικές νόσους.

4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ευστάθιου Αθανασιάδη - Τσαντεκίδη (από το ομώνυμο έργο του Γεροστάθη)
ἐξόρισεν ὅλον τόν πληθυσµόν εἰς τήν
περιφέρειαν Ἀργυρουπόλεως, ὅπου οὗτως
ἐπεδόθη εἰς ἐργασίαν διά νά οἰκονοµήση τά πρός
τό ζῆν, ἐπειδή ὅµως οἱ ἀντάρται ἐφόνευσαν εἰς
µίαν ἡµέραν 30 ἀπό τούς περιοίκους Τούρκους
Συνέχεια από το προηγούµενο
πού ἦλθον διά νά λεηλατήσουν ὅ,τι ἔµεινε, διά
τοῦτο ἡ Τουρκική κυβέρνησις ἐξώρισε τόν µέν
ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ἥµισυ πληθυσµόν εἰς Χουνούζ τόν δέ ἄλλον ἥµισυ
εἰς Ἐρζερούµ. Αἱ ἀπώλειαι ἀπό τήν ἔλλειψη
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
Εἰς τήν Σαντάν τό ἀντάρτικον κίνηµα ἔλαβεν τροφῆς, ἐνδυµάτων, καταλλήλου κατοικίας καί
ἀρχήν µετά τήν ἀνακατάληψιν. Ὀλίγοι εἰς τήν ἀπό τόν τῦφον ὑπερέβησαν τά 50%. Καί εἰς τήν
ἀρχήν ηὐξήθησαν εἰς πολλούς ἀργότερον ὅµως Γ α λ λ ί α ν α ν κ α τ η ρ τ ή σ θ η σ α ν δ ύ ο ὁ µ ά δ ε ς
περιορίσθησαν εἰς 13 οἱ ὁποῖοι ἐξηκολούθησαν ἀνταρτῶν ἀλλ' αὗται ἀντί νά συνενωθοῦν καί νά
µαχόµενοι διαρκῶς µέχρι τῆς ἀνταλλαγής καί δράσουν ἐν συνεννοήσει ἐπολέµησαν ἀναµεταξύ
κατῆλθον εἰς Ἑλλάδα. Δυστυχῶς καί ἐνταῦθα των καί οὔτῳ γρήγορα διελύθησαν.
Πολλοί κατέκριναν τήν ἀνταρτικήν δρᾶσιν καί
δέν περιορίσθη εἰς ἄµυναν ἀλλ' εὐθύς ἐξ ἀρχῆς
ἐπεδώθησαν εἰς ἀρπαγάς καί φόνους µερικάς κατηγόρησαν ὅτι ἔγινεν αἰτία µυριοτέρων
φοράς καί αὐτῶν ἀκόµη τῶν γνωστῶν εἰς σ φ α γ ῶ ν τ ο ῦ ἀ ό π λ ο υ π λ η θ υ σ µ ο ῦ κ α ί
αὐτούς προσώπων. Τρεῖς φοράς ἡ Τουρκική ἀποτροπαίων καί φρικιαστικῶν ἀγριοτήτων τῶν
κυβέρνησις ἠµνήστευσεν αὐτούς ἐπί µόνῳ τῷ Τούρκων.
ὅρῳ νά ἐπανέλθουν εἰς τάς ἀσχολίας των. Ἀλλά
Βέβαιον εἶναι ὅτι τά ἀνταρτικά σώµατα
δυστυχῶς δέν ἐτήρησαν τούς ὄρκους των. διά προῆλθον ἐκ τῶν διωγµῶν κατά τῶν χριστιανῶν
τοῦτο τόν Σεπτέµβριον τοῦ 1921 στρατός πολύς καί ἐκ τῶν φυγοστράτων, συνηγορούσης καί τῆς
τακτικός καί ἄτακτος κατέλαβε τήν Σαντάν καί ἐλπίδος ὅτι ἡ Τουρκία µετ' ὀλίγον θά γονατίσει
ἐνώπιον τῆς Ἀντάντ καί ἐποµένως ἡ προσφυγή εἰς
τά ὅπλα θέλει περισώσει περισσότερα ἀπό
τήν ὑπακοήν εἰς τό κράτος. εἶναι ἀκόµη
βέβαιον ὅτι τό κοµιτάτον ἐφήρµοζε
Αναστηλώθηκε η Μονή
πρόγραµµα
ἐξοντώσεως τῶν χριστιανῶν διά
Θεοσκεπάστου στην Τραπεζούντα
παντός µέσου καί ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα αὐτό
θά ἦταν τό τέλος.
Ἀλλ' εἶναι ἐπίσης βέβαιον ὅτι ἡ ἀνταρτική
κίνησις ηὐνοήθη ὑπό τῆς ἀναλαβούσης τήν
κηδεµονίαν αὐτῆς Ἀρχῆς, ἐνισχύθη ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ ἐθνικοῦ κέντρου, ἰδίως µετά τήν
ἀνακωχήν, ἐνεθαρρύνθη εἰς τάς ἠπατηµένας
προσδοκίας αὐτῆς ὑπό τῶν ἡµετέρων καί
ξένων (Ἀγγλογάλλων) ὅτι ἡ δρᾶσις αὐτῆς
ἐξεδηλώθη ἀκαίρως δίχως νά σταθµισθεῖ ἡ
κατάστασις, νά καθορισθεῖ ἡ κατεύθυνσις
καί νά ὑπολογιστοῦν αἱ βαρεῖαι συνέπειαι
Συνέχεια από την 1η σελίδα
τάς ὁποίας ἐπέφερε, καί ὅτι ἡ Τουρκία
ἐφήρµοζεν µέν πρόγραµµα ἐξοντώσεως,
Την… κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο δήμαρχος
ἀλλ'
ἐξελικτικῶς, οὐχί δι' ἀποτόµων
Μουράτ Ζορλούογλου, ο οποίος τόνισε τα χιλιάδες
ἀκροτήτων καί καταλήξεων. Ἡ εἴσοδος τῆς
χρόνια ιστορίας της Τραπεζούντας,
Ἑλλάδος εἰς τόν πόλεµον, ἡ δηµιουργία τῆς
χαρακτηρίζοντάς την πρωτεύουσα δεκάδων
ἀνταρτικῆς
κινήσεως, µή περιορισθείσης
πολιτισμών και ταυτοχρόνως πόλη των πολλών
ἐντός ὁρίων καθαρᾶς ἀµύνης καί ἡ
ακόμα μυστηρίων που μένει να αποκαλυφθούν.
ἀπροκάλυπτος κατά τοῦ Τουρκικοῦ κράτους
ἐκδήλωσις τῆς λαϊκῆς ψυχῆς, εἰς τήν ὁποίαν
Επίσης θα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις,
ἐπρωτοστάτη ἡ θρησκευτικοπολιτική ἀρχή,
μιας και έχει σχεδιαστεί ως ζωντανό μουσείο με
παρασυροµένη εἰς πεπλανηµένους
σημαντική θέση στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης,
ὁραµατισµούς, ταῦτα πάντα συνετέλεσαν εἰς
όλο το χρόνο. Άλλωστε, στην τελετή των εγκαινίων
τήν ἐπίσπευσιν τῆς καταστροφῆς. Ἡ
έδωσε συναυλία ο Τούρκος πιανίστας και συνθέτης
ἀπόφασις τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τῶν
Τουλουγιάν Ουγκουρλού.
χριστιανῶν εἶχε ληφθεῖ πρό πολλού ἀλλ'
Το μοναστηριακό συγκρότημα εκτείνεται σε δύο
ἐξεβιάσθη ἡ ἐκτέλεση ἀπό τήν ἄστοχον
επίπεδα και προστατεύεται από ψηλά τείχη.
ἐνέργειαν
τῶν προγεγραµµένων ἐνῷ ἡ
Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από τη μητέρα του Αλέξιου
ἐξοικονόµησις τῶν περιστάσεων ἠδύνατο νά
Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού, Ειρήνη. Το όνομα
ὁδηγήσει εἰς ἀποφυγήν ἀµέσων ἀκροτήτων,
Θεοσκέπαστος οφείλεται στο ότι η στέγη του
ὁ δέ χρόνος πολλάκις µεταβάλλει πολλά.
καθολικού ήταν ο φυσικός βράχος του βουνού.
Στερεῖται δέ σοβαρότητος καί δέν
Μέχρι τον ξεριζωμό των Ελλήνων ήταν γυναικεία
στηρίζεται
εἰς τήν πραγµατικότητα ἡ
μονή αφιερωμένη στην Παναγία. Στην πορεία των
ἔνστασις, ὅτι αἱ καταστροφαί ἐπῆλθον καί
χρόνων μετά το 1923 ο ναός έγινε μέχρι και στάβλος,
ἐκεῖ ὅπου καµία αὐταρχική κίνησις δέν
ενώ πουλήθηκαν τα υπόλοιπα κτήρια. Σήμερα
ἐσηµειώθη. διότι, ἀφοῦ ἐδηµιουργήθη παρά
διασώζονται τοιχογραφίες του Αλέξιου Γ΄, της
τούς Τούρκους ἡ ἰδέα τοῦ κινδύνου ἀπό
συζύγου του Θεοδώρας και της μητέρας του
Ειρήνης.
µέρους τῶν Ἑλλήνων εἶνε αὐτονόητον ὅτι τά
λαµβανόµενα
µέτρα θά ἐφηρµόζοντο
(Πηγή: pontos.news)
γενικῶς. καµία ἀπό τάς ἐπαρχίας τοῦ Πόντου

δέν ἔχασε τά τέσσερα πέµπτα τοῦ πληθυσµοῦ
της ὅπως ἡ ἐπαρχία Ἀµασείας.
(Εἶνε πικρά ἡ ἀλήθεια, ἀλλ' ἀνάγκη νά
ὁµολογηθεῖ διά νά µή καλύψη τήν ἀστοχίαν ἡ
πλάνη ἀπό τήν ἐπιφανειακήν ὄψιν τῶν
πραγµάτων καί διά νά µή δοθεῖ εὐκαιρία
περγαµηνῶν ἀντί ἀποδόσεως εὐθυνῶν. Κανείς
δέν δικαιοῦται νά νοµίζει ὅτι δύναται νά ρίψει
ὅταν θέλει καί ὅπως θέλει, τόν κῦβον τοῦ
συνόλου καί ν' ἀναλάβη ἐνέργειαν ἐν ἀγνοίᾳ
ἐκείνων τούς ὁποίους θά βαρύνουν αἱ συνέπειαι
αὐτῆς. Ἴσως το ἄστοχον τῆς ἐνεργείας νά µή
βαρύνει αὐτά ταῦτα τά ἀνταρτικά σώµατα, τῶν
ὁποίων ἡ ἀνδρεία καί ἡ αὐτοθυσία ἔγιναν
θρῦλοι καί τῶν ὁποίων ἡ ὑπηρεσία ἔχρηζε
εὐστοχωτέρας κατευθύνσεως, ἵνα καί τά
ἀποτελέσµατα ἀποβῶσιν ἀνάλογα τῶν θυσιῶν
καί τό φρόνηµα διατηρηθεῖ ἀκµαῖον εἰς
ἀνάληψιν νέων ἀγώνων ἐν καιρῷ. Τό
ἀποτέλεσµα εὐθύνει τούς ὁδηγούς).

Η ΑΝΑΚΩΧΗ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Μέσα εἰς τήν γενικήν ἀγωνίαν καί φρίκην,
ἀνηγγέλθη ἡ ὑπογραφή τῆς ἀνακωχῆς διά τῆς
ὁποίας ἐπεβάλλετο ὁ ἀφοπλισµός τῶν
Τούρκων. Ὁ Τοῦρκος ἔρριψε µε ἀπελπισίαν τό
ὅπλον, ἕτοιµος νά παραδοθῆ, εἰς τήν
εὐσπλαχνίαν τῶν νικητῶν. Τήν ἐπαύριον τῆς
ἀνακωχῆς ὁ περισσωθείς Ἑλληνισµός ἐπεδόθη
µέ ἀποφασιστικότητα εἰς τήν περισυλλογήν
ἑαυτοῦ. Οἱ ἐξόριστοι καί οἱ ἐκτοπισµένοι
ἔσπευσαν πρός τάς ἐρειπωµένας ἐστίας των.
Ἐπάνω εἰς τά ἐρείπια περισυνελέγησαν µέ τήν
ἀλληλεγγύην καί τήν φιλανθρωπίαν. πρίν δέ νά
βάλουν θύρας καί παράθυρα εἰς τάς
κατεστραµµένας οἰκίας των, συνέστησαν
κοινότητας, ἵδρυσαν φιλανθρωπικά σωµατεῖα
καί συλλόγους ἤνοιξαν τάς θύρας τῶν
ἐκκλησιῶν, διωργάνωσαν συσσίτια,
ἐγκατέστησαν ὀρφανοτροφεῖα. Ὁλίγους µῆνας
µετά τήν ἀνακωχήν τό ὀρφανοτροφεῖον Ἀµισοῦ
περιέθαλπε 450 ὀρφανά, τῆς Πάφρας 325, τῆς
Ὀρδοῦς 125, τῆς Πουλαντζάκης 130, τῆς
Κερασοῦντας 220, τῆς Ἀργυρουπόλεως 330, τῆς
Τραπεζοῦντος 46. Τό φροντιστήριον
Τραπεζοῦντος, τό γυµνάσιον Ἀµισοῦ, τά
ἡµιγυµνάσια Ἀργυρουπόλεως, Σουρµένων,
Κερασοῦντος καί Ὀρδοῦς, τά σχολεῖα τῶν
κωµοπόλεων καί χωρίων, καί αὐτῶν ἀκόµα εἰς
τά ὁποῖα ἔµειναν ὀλίγαι µόνον οἰκογένειαι,
ἐπανέλαβον τήν λειτουργίαν των. Εἰς ὅλας τάς
πόλεις ἐσυστήθησαν συσσίτια διά τούς
ἐπενερχοµένους ἀπό τήν ἐξορίαν.
Πνεῦµα θάρρους καί καρτερίας διέπνεε τόν
Ἑλληνισµόν καί ἤλπιζεν ὅτι δέν θά ἐπιτρέπετο
πλέον εἰς τούς Τούρκους νά τούς
καταδυναστεύωσιν εἰς τό µέλλον. Δέν ἠδύναντο
νά φανταστοῦν ὅτι, ἐκείνοι οἱ ὁποῖοι
µεγαλοπρεπῶς ἐξήγγειλαν τάς φιλελευθέρας
ἀρχάς διά τάς ὁποίας ἔχυσαν ποταµούς
αἱµάτων, θά παρέβλεπον τάς ἀπέναντι τῶν
χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς ὑποχρεώσεις των, καί
θά ἐβοήθουν τήν φυλήν τῶν δηµίων νά
ἐπαναρχίσει τάς σφαγάς καί ἐξοντώσεις τῶν
χριστιανῶν.
(συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)
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ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2021-22
Υπεύθυνος Τµηµάτων από το Διοικητικό Συµβούλιο
Κοτίδης Ιωάννης τηλ. 6944-751972
Τµήµατα Ποντιακών Χορών
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης Βαγγέλης: τηλ. 6984-860096
Παιδικά τµήµατα και εφηβικό τµήµα ποντιακών χορών
Υπεύθυνες:
Κιατικίδου Ελπίδα τηλ. 6970-642308
Κουρούκα Ζωή τηλ. 6970-434071
Τµήµα παραστάσεων ποντιακών χορών
Υπεύθυνοι: Κοτίδης Γιάννης, τηλ. 6944-751972
Χοροδιδάσκαλος: Iντζεβίδης Βαγγέλης: τηλ. 6984-860096
Τµήµα ενηλίκων αρχαρίων ποντιακών χορών
Υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος: Παλασίδης Κυριάκος τηλ. 6978-116314
Τµήµατα ποντιακής διαλέκτου (Παιδικό τµήµα & τµήµα ενηλίκων)
Υπεύθυνος: Τουµπουλίδης Νικόλαος τηλ. 6983-503676
Δασκάλα: Μαχαιρίδου Αναστασία τηλ. 6971-965678
Τµήµα θεάτρου (ενηλίκων)
Υπεύθυνος: Φωτιάδης Φιλοκτήµων τηλ. 6942-701788
Σκηνοθέτες: Γονιάδης Οδυσσέας & Τσαχουρίδης Λευτέρης
Τµήµα θεάτρου (παιδικό)
Υπεύθυνοι: Πουλτίδου Κική τηλ.6945-160224
Κουβρακίδης Αντώνης τηλ. 6944-203567
Τµήµα εκµάθησης Νταουλιού και Κρουστών
Δάσκαλος: Ουσταµπασίδης Δηµήτρης τηλ. 6946-464522
Τµήµατα εκµάθησης Ποντιακής Λύρας
Δάσκαλος: Καλιοτζίδης Χρήστος τηλ.6940985757
Τµήµα εκµάθησης πνευστών µουσικών οργάνων
(γαβάλ – αγγείο)
Δάσκαλος: Φολίνας Βασίλης τηλ. 6948-943871
Τµήµα αιµοδοσίας
Υπεύθυνη: Χατζίδη Κατερίνα τηλ. 6974-174331
Τµήµα νέων για νέους και νέες από 18 έως 35 ετών
Υπεύθυνος: Χηκυριακίδης Γεώργιος τηλ.6985-982015
Τµήµα Ιµατιοθήκης
Υπεύθυνος: Γεωργιάδου Ηλέκτρα τηλ.6978-333473
Παπαδοπούλου Όλγα
Σαλαπασίδου Κλεονίκη
Μηνιαία Εφηµερίδα της Ε.Λ.Β. «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»
Υπεύθυνοι: Τουµπουλίδης Νικόλαος τηλ. 6983-503676
Καπουρτίδης Χαράλαµπος τηλ:6973-556255
Οµάδα Χρήσης της Ιστοσελίδας της Ε.Λ.Β. (www.elverias.gr)
Υπεύθυνοι: Ανεσίδου Σταθούλα τηλ. 6955-090772
Χηκυριακίδης Γεώργιος τηλ.6985-982015
Γραµµατεία:
Σαλονικίδου Μαρία τηλ. 2331072060 - 6948-538397

Τα δύο εφτάω έναν και γλυτώνω
Γράφει ο Γιώργος Χειμωνίδης
Είνας γραία σα νεότητας τ'ς έτον πολλά καματερέσσα και ασού εγέρασεν πα
ξάει κι έστεκεν, όλεν την ημέραν κατ' θα εβρήκεν να εφτάει. Έναν ημέραν επή'εν
σο ρα≤ίν, ετσάκωσεν και εποίκεν έναν φορτίον ρά≤ιας ψιλά ξύλα για τ' οτσιάχ',
εφορτώθεν ατά και εχπάστεν. Ση στράταν ετσιάτεψεν τον γειτονάν ατ'ς κι
εκείνος σ' άμον ντο είδεν ατέν, ερώτεσεν ατέν: Γιάγια εθαρώ οσήμερον πολλά
ξύλα εφορτώθες.
Είναι πουλόπο μ' είπεν ατόν η γραία, ογώ ατώρα εγέρασα και άλλο κι επορώ
για τ' ατό τα δύο φορτία εφτά'α τα έναν και αμάν γλυτώνω.
Λέξεις:
Καματερέσσα= εργατική
Επίθετο: ο καματερός - η καματερέσσα- το καματερόν, αλλά και: ο , η
καματερός- το καματερόν.
Πα = και π.χ. ατός πά = και αυτός.
Το ρα≤ίν= το βουνό (προφέρεται ρασίν).
Η ρά≤ια= η ράχη (προφέρεται ράσσια).
Επήκεν: έκανε (αόριστος του ρήματος εφτάω= επήκα).
Εχπάστεν= ξεκίνησε (αόριστος του ρήματος αχπάσκουμαι=ξεκινάω).
Ετσιάτεψεν= συνάντησε- συναντήθηκε(αόριστος του τσιατεύω= συναντώ).
Κι επορώ= ουχί μπορώ= δεν μπορώ.
Γλυτώνω= ελευθερώνομαι- ξεφεύγω και μεταφορικά τελειώνω.
Φορτίον ρά≤ιας= ατομικό φορτίο ράχης-πλάτης.
Το οτσιάχ' = το τζάκι- η εστία.
Σ' αμον= μόλις- με το που… π.χ. σ' αμον ντο είδεν ατεν= με το που την είδε.
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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ
Γράφει ο
Ο ΟΡΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Γιώργος Χειμωνίδης
Ο πολιτισµένος κόσµος αυτού του πλανήτη το 1945, αµέσως µετά τα
γεγονότα του Β' Παγκοσµίου Πολέµου άρχισε να χρησιµοποιεί τον όρο
«γενοκτονία».
Με αυτόν τον όρο χαρακτήρισε και αποτύπωσε ανεξίτηλα, σαν γνήσιο
φωτοαντίγραφο ενός πρωτοτύπου, τα εγκλήµατα τα οποία διέπραξαν
οι Ναζί σε βάρος των Εβραίων από το 1941 έως το 1944.
Ο Αµερικανός καθηγητής πανεπιστηµίου κος Λέµκιν, ο οποίος ήταν
Πολωνικής καταγωγής, καταθέτοντας σαν µάρτυρας κατηγορίας στη
δίκη της Νυρεµβέργης εναντίον των Ναζί και επιθυµώντας να
στιγµατίσει τα εγκλήµατα τα οποία διέπραξαν σε βάρος των Εβραίων
χρησιµοποίησε για πρώτη φορά διεθνώς τη λέξη «γονοκτονία».
Τρία χρόνια µετά, συγκεκριµένα στις 3 του Δεκέµβρη του 1948, τα κράτη
µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), αφού αρχικά
αποδέχτηκαν οµόφωνα τον όρο «γενοκτονία», τον καθιέρωσαν και
πάλι οµόφωνα ψηφίζοντας ειδική διάταξη η οποία αναφέρεται σε
τέτοιου είδους εγκλήµατα. Στο άρθρο 2 αυτής της διάταξης αναφέρεται
ότι, γενοκτονία νοείται η οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις βίας
η οποία διενεργείται µε πρόθεση µερικής ή ολικής εξόντωσης µιας
οµάδας ανθρώπων από µια άλλη για φυλετικούς, εθνικούς ή
θρησκευτικούς λόγους.
Οι πράξεις βίας και τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο
συγκεκριµένο άρθρο είναι: α) οι δολοφονίες, β)οι βλάβες της σωµατικής
ακεραιότητας, γ)η από πρόθεση ψυχολογική καταπίεση η οποία οδηγεί
στην καταστροφή της ψυχικής υγείας, δ)η λεηλασία και καταστροφή
της ακίνητης περιουσίας, ε) η καταστροφή ιστορικών και
θρησκευτικών µνηµείων κ.λπ.
Συνεπώς οι πράξεις βίας του Τουρκικού Ισλαµικού κατεστηµένου, από
το 1916 έως και το 1923 και όχι µόνο, ήταν και παραµένουν πράξεις µιας
«γενοκτονίας» και δεν είναι δυνατόν να ονοµάζονται διαφορετικά.
Το τελευταίο ας το κατανοήσουν ορισµένοι συµπατριώτες µας οι
οποίοι, δεν γνωρίζω για ποιους λόγους, έχουν διαφορετική άποψη
σχετικά πάντα µε τον χαρακτηρισµό της «γενοκτονίας» του Ποντιακού
Ελληνισµού.
Τέλος θεωρώ πως και αυτή η αναφορά µου είναι ένα ακόµη µνηµόσυνο
υπέρ των ψυχών των νεκρών προγόνων µας αυτής της Τουρκικής
θηριωδίας η οποία είναι αδιανόητο να µην ονοµάζεται
«ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ».

Νίκος Τουμπουλίδης
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Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ
στον ΠΟΝΤΟ

επιμέλεια: Νίκος Τουμπουλίδης

ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

Η τριτοκοσμική Τουρκία
Γράφει ο Νίκος Τουμπουλίδης
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Η Τουρκία είναι ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους
κατοίκους της Μέσης Ανατολής εδώ και πολύ καιρό. Ο αριθμός των
Αράβων επισκεπτών έχει αυξηθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Υπάρχουν πολιτικοί και κοινωνικοί λόγοι πίσω από την άνοδο των
επισκεπτών και η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το
πλεονέκτημα παρά τις πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια.
Το ταξίδι των Αράβων τουριστών στην Τουρκία ξεκίνησε πριν
από σχεδόν δύο δεκαετίες . Το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της
τουρκικής γλώσσας και την εμπειρία του πολιτισμού της χώρας
αυξήθηκε σταδιακά μεταξύ των νέων Αράβων, το οποίο
κορυφώθηκε με την επιθυμία να επισκεφθούν την
Κωνσταντινούπολη.
Ένα συστατικό της τουρκικής μαλακής δύναμης στην περιοχή
ήταν οι αυξανόμενοι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί με τις
αραβικές χώρες, ιδιαίτερα αυτές του Κόλπου. Η δεκαετία του 2000
ήταν γόνιμη για την προσέγγιση μεταξύ της Τουρκίας και των
χωρών του Κόλπου, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, καθώς η
τελευταία συνοδεύτηκε από έναν αυξανόμενο αριθμό τουριστών
που προέρχονταν από αυτές τις χώρες στην Τουρκία.
Η Τουρκία προέτρεψε αυτές τις χώρες να προβούν σε
μεταρρυθμίσεις για πιο δημοκρατικές και πλουραλιστικές
κοινωνίες. Καθώς οι αναταραχές εξαπλώθηκαν σε όλη την περιοχή,
οι άνθρωποι που συνήθιζαν να περνούν τις καλοκαιρινές τους
διακοπές στη Συρία, την Αίγυπτο ή την Τυνησία άρχισαν να
αναζητούν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση: την Τουρκία.
Ο αριθμός των τουριστών που προέρχονται από χώρες του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ήταν 44.222 το 2002
ενώ το 2017, ο αριθμός έφτασε τους 1.089.614 σύμφωνα με τα
στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Η Σαουδική Αραβία πρωτοστάτησε στη λίστα με 651.170
τουρίστες στην Τουρκία το 2017, αλλά υπήρξε επίσης αύξηση των
τουριστών του Κουβέιτ και του Κατάρ την ίδια περίοδο. Το 2002, ο
αριθμός των τουριστών του Κουβέιτ και του Κατάρ ήταν 824 και
6.989 αντίστοιχα, και το 2017 οι αριθμοί αυτοί ανήλθαν σε 48.764
και 255.644.
Ενώ η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε πάντα ένα σημείο
πρόσβασης για τους Άραβες τουρίστες, οι νέοι προορισμοί έχουν
επίσης αρχίσει να αναδύονται. Με τον δροσερό καιρό και τη
γραφική ομορφιά τους, οι επαρχίες Τραπεζούντας, Ορντού και Ρίζε
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας είδαν μεγαλύτερη εισροή
Αράβων τουριστών, ειδικά από τον Κόλπο.
Σε αυτές τις επαρχίες, οι ντόπιοι απολαμβάνουν μια διεγερμένη
οικονομία και νέες ευκαιρίες απασχόλησης για να ικανοποιήσουν
τον αυξημένο τουρισμό. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και
τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι σε ζήτηση, έχουν δημιουργηθεί νέα
ξενοδοχεία και καταστήματα δώρων και έχουν ξεκινήσει νέα
εστιατόρια, προσφέροντας ακόμη και μενού με αραβική κουζίνα.
Αυτά είναι τα νέα σύμφωνα με το TRT Word και σίγουρα δεν
κάνει λάθος καθώς διαπιστώνουμε συνεχώς από τις επισκέψεις μας
στην αλησμόνητη πατρίδα ότι η επέλαση των Αράβων άρχισε και
σε λίγα χρόνια θα καταλάβουν ειρηνικά τον Πόντο και τις
αξέχαστες πατρίδες μας.

Με αυτή τη λογική στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, παρά τα
προβλήματα της χώρας, που όντως είναι πολλά, παρατηρείται αύξηση του
πληθυσμού και μια υπέρμετρη ευτυχία και αισιοδοξία. Το 2023, που
συμπληρώνονται 100 χρόνια από την εγκαθίδρυση της ΄΄Τουρκικής
Δημοκρατίας΄΄, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της χώρας θα ανέλθει στα
84.250.000. Το 92,3% του σημερινού πληθυσμού ζει σε πόλεις και κέντρα
επαρχιών και το 7,7% σε χωριά και οικισμούς. Στην Τουρκία 20 πόλεις έχουν
πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο, με πρώτη την Κων/πολη (14.804.116,
ήτοι το 18,5% του πληθυσμού) και 21 πόλεις πάνω από μισό εκατομμύριο. Ο
ετήσιος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού κατά το 2016 ήταν 1,35%. To
ποσοστό γεννήσεων 16,9 τοις χιλίοις, το ποσοστό θνησιμότητας 5,1 τοις
χιλίοις, η παιδική θνησιμότητα 11,6 τοις χιλίοις και το ποσοστό γονιμότητας
2,14 παιδιά ανά γυναίκα. Το 2015 γεννήθηκαν στην Τουρκία 1.325.783
παιδιά, από τα οποία 152.000 είναι Σύριοι. Το προσδόκιμο της ζωής
αυξήθηκε στα 78 έτη (75,3 για τους άνδρες και 80,7 για τις γυναίκες). Στην
παιδική ομάδα (0-14 ετών) είναι το 23,7%, των ενηλίκων (15-64 ετών) το 68%
και στην ηλικία άνω των 65 ετών το 8,3% του πληθυσμού. Η πυκνότητα του
πληθυσμού σε μέσο όρο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, είναι 104 άτομα (στην
Κων/λη 2849 άτομα και στο Τούντζελι 11 άτομα). Σύμφωνα με την
Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία κατά την «έρευνα για την ικανοποίηση από
τη ζωή (έτος 2016)», ο Τουρκικός λαός είναι ευτυχής σε ποσοστό 61% και
αισιόδοξος σε ποσοστό 78%. Σημειωτέον ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο
ευτυχισμένες από τους άνδρες (64,5% έναντι 58,1%). Όπως φαίνεται, ο
Τουρκικός λαός δεν δίνει προτεραιότητα στην εργασία και το χρήμα. Είναι
ευτυχής με την υγεία και την αγάπη, ενώ είναι ικανοποιημένος και από το
κράτος, από τα δικαστήρια, την αστυνομία και την ασφάλεια. Και καλά,
ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των Τούρκων πολιτών, που είναι τόσο
ευτυχείς και αισιόδοξοι; Σύμφωνα με την έρευνα για τα εισοδήματα και τις
συνθήκες διαβίωσης στην Τουρκία, διαιρώντας το συνολικό διαθέσιμο
εισόδημα με τον πληθυσμό της χώρας που είναι στα 80 σχεδόν εκατομμύρια
(από τον πλέον πλούσιο μέχρι τον πλέον φτωχό), το συνολικό μηνιαίο
εισόδημα πέφτει στο ποσό των 1373 ΤΛ. (περίπου 350 ευρώ). Το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είναι στα 9364 δολάρια ετησίως. Το 70% των νοικοκυριών
διαβιώνει με το μισθό, εισοδήματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες του
κράτους. Το 14,7% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, το
15,8% των νοικοκυριών είναι συνεχώς στην ανέχεια, το 30,3% στερούνται
«ακινήτων» και το 67,9% πληρώνει με δόσεις ή είναι χρεωμένο. Το ποσοστό
ανεργίας κατά το 2019 ήταν στο 14,2%, ενώ ο πληθωρισμός ανέβηκε πέρυσι
περίπου στο 12,5%.
Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού άνω των 15 ετών, έχει ως εξής:
Αναλφάβητοι: 5% (2784257) Γνωρίζουν ανάγνωση-γραφή χωρίς να
τελειώσουν Δημοτικό: 7% (3784667) Δημοτικό: 28% (15220028) Γυμνάσιο ή
αντίστοιχο: 26% (14467158) Λύκειο ή αντίστοιχο: 22% (12096830) Ανωτάτη
εκπαίδευση: 11% (5913187) Μεταπτυχιακό: 1% (416741) Διδακτορικό: 0%
(122619). Ο πλέον μορφωμένος πληθυσμός στην Τουρκία είναι στο Κορδελιό
της Σμύρνης (31% πανεπιστημιακού επιπέδου). Στην Τουρκία υπάρχουν
254 φυλακές και 179000 φυλακισμένοι-κρατούμενοι (από τους οποίους 6000
γυναίκες και 2000 παιδιά). Τα κύρια αδικήματα είναι κλοπές, ναρκωτικά,
ανθρωποκτονίες, τραυματισμοί, λεηλασίες, εκβιασμοί, πορνεία και
απόπειρες ανθρωποκτονιών.
Ο Τουρκικός λαός παρά τα κάθε είδους προβλήματα, τις ελλείψεις και τη
φτώχεια, είναι εγκρατής και δηλώνει ευτυχής και αισιόδοξος.Τι είδους
ευτυχία και τι είδους αισιοδοξία είναι αυτή, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε.
Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία από πρόσφατα στοιχεία της
Eurostat που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαρδιωτικά είναι τα
στοιχεία για τους δείκτες γονιμότητας στην ΕΕ και ειδικά για το ότι οι
Ελληνίδες γενούν λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σχέση με
τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα αίτια για αυτή την αρνητική εξέλιξη του πληθυσμού
της πατρίδος μας είναι πολλά. Θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να
αναφέρουμε κάποιους οφθαλμοφανείς λόγους όπως η οικονομική
κρίση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, η απουσία επαρκούς
υποστήριξης της πολιτείας προς τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες, το κύμα
μετανάστευσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η χαλάρωση του
θεσμού της οικογένειας, η μείωση των γάμων, κλπ
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη να μην δούμε, συγκρίνουμε και
επισημάνουμε πως το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας, πέραν
όλων των άλλων συνεπειών, θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή μας,
επιφέροντας σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά ζητήματα που στο μέλλον
μπορεί να αποβεί μοιραίο για την επιβίωση, την πορεία και την ανάπτυξη
της χώρας και του λαού μας.

