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- Ξέρεις, Δάφνη ποια είναι η Περπερούνα;

- Όχι, γιαγιά.

- Λοιπόν, στα παλιά τα χρόνια, όταν είχε πολύ καιρό να βρέξει, έντυναν ένα 

κοριτσάκι «περπερούνα», δηλαδή το στόλιζαν με φύλλα και χλωρά κλαδιά. Το 

κοριτσάκι αυτό, μαζί με άλλα παιδιά, γύριζε από πόρτα σε πόρτα στα σπίτια του 

χωριού και όλοι μαζί τραγουδούσαν:

Το έθιμο
της Περπερούνας

Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την έναρξη της φετινής μας 
χρονιάς. Με περισσότερα ενεργά τμήματα, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, 
συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στη διατήρηση και διάδοση της 
παράδοσής μας. Στο Πολιτιστικό Κέντρο μας την Κυριακή, 17 
Οκτωβρίου  στις 6μμ   πραγματοποιήσαμε  τον  αγιασμό  και  
ξεκινήσαμε  τα  μαθήματα για μικρούς και μεγάλους. 

Η ιστορία μας, τα όργανα που έπαιζαν οι πρόγονοί μας, η  
διάλεκτος και πολλά  ακόμη  που θα  μαθαίνουμε  όλη  τη  χρονιά    
μόλις  άρχισε. Η υπόσχεσή μας είναι μία : Να προσπαθούμε 
καθημερινά για τη διάσωση, διάδοση και τη συνέχιση της ιστορίας και 
της  παράδοσής μας.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν…!

Έναρξη Τμημάτων 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

 2021-22

Στην  εξ  ανατολών   γείτονα  μας «φίλη  και  σύμμαχο Τουρκία» 

υπάρχουν δύο εθνικές εορτές, η πρώτη είναι στις  30 Αυγούστου και η  

δεύτερη στις 29 Οκτωβρίου. Επίσης  άλλοι δύο εορτασμοί επετείων που είναι 

αργίες (23 Απριλίου και 19 Μαΐου) και ένας εορτασμός επετείου που δεν 

είναι αργία (10 Νοεμβρίου). Όλες αυτές οι εορτές έχουν άμεση σχέση με τη 

ζωή του Κεμάλ  Μουσταφά  του  επονομαζόμενου Ατατούρκ, του ιδρυτή της  

τουρκικής  «δημοκρατίας», όπως  λένε  οι  ίδιοι.

«ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ

ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΔΩΡΑ

ΦΕΡΟΝΤΕΣ»

Συνέχεια στην 3η σελίδα

Συνέχεια στην 5η σελίδα

Είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ βλέποντας το λαμπρό 

παράδειγμα του  επικού  αγώνα  που  διεξήγαγε  η  πατρίδα  μας,  το 1940 υπό  

την  σκέπη  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου, κατά  τον  Β΄ παγκόσμιο  πόλεμο,  

φωτεινό  και  μοναδικό  παράδειγμα  για  όλους  τους  λαούς της  γης   και  

ιδιαίτερα  για τις  επερχόμενες  γενεές.

Δεν  ξεχνούμε  τους  αγώνες  για την  

ελευθερία  και  την  ανεξαρτησία,  που  με 

απαράμιλλος σθένος και γενναιότητα 

πολέμησαν οι παππούδες μας,  δίνοντας  

και  τη   ζωή  τους  για  να ζούμε  σήμερα  

ελεύθεροι και  δίνουμε   ηχηρό  μήνυμα   

ότι  το παράδειγμα τους  θα μας οδηγεί  

και σε νέους αγώνες, αν χρειασθεί.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Τα  ελευθέρια  της από  τον  τουρκικό  ζυγό γιόρτασε η Βέροια, το Σάββατο  16  
Οκτωβρίου  2021. Σε μια δύσκολη συγκυρία  όπου δοκιμάζονται οι αντοχές του 
συστήματος υγείας της πατρίδας μας αλλά και του εθνικού-θρησκευτικού 
συναισθήματος όλων μας ,  πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες  πανηγυρικές  
εκδηλώσεις  με μικρή συμμετοχή της τοπικής πολιτικής ,πολιτειακής και 
στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου μας.

Η Οθωμανική περίοδος για τη Βέροια ξεκίνησε το 1430, με  την  κατάληψη  της  
από τους Οθωμανούς  και έληξε  στις 16  Οκτωβρίου  του  1912,  μετά από   
ανείπωτη περιπέτεια  500  χρόνων,   ώσπου  η  πόλη  μας  απελευθερώθηκε και 
ενσωματώθηκε  στη  μητέρα  Ελλάδα.

Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις ημέρες είναι ότι η  πίστη στον Θεό και  
στα  υψηλά  ιδανικά   θα μας βοηθήσουν να βρούμε τις  ψυχικές, πνευματικές  
και  σωματικές δυνάμεις  για την ασφάλεια  του γένους και  την ανόρθωση του 
Έθνους μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Τα ελευθέρια της Βέροιας

Οι  ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες 
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 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
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Ουδέν  λόγω  πανδημίας κορονοϊού 

ΣΙΡΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΤΟΥ 2017

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΛΕΝΑ

Xοροδιδάσκαλοι και υπεύθυνοι χορευτικών τμημάτων:
Χοροδιδάσκαλοι
Ιντζεβίδης Βαγγέλης
17:00 - 18:00   Αρχάριο Τμήμα
18:00 - 19:00   Παιδικό Τμήμα
19:00 - 20:00   Εφηβικό Τμήμα
20:00 - 21:00   Παραστάσεων
Υπεύθυνες   Παιδικών   χορευτικών  Τμημάτων 
Ελπίδα - 6970642308
Ζωή - 6970434071
Τμήμα Αρχάριων Ενηλίκων:
Παλασίδης Κυριάκος 6978116314  
Νέοι Αρχάριοι: 19:00-19:45 και
Προχωρημένοι: 19:45-20:00 κάθε Τετάρτη

Ο μήνας Νοέμβριος, ή Αεργίτες όπως τον αποκαλούσαν 

στον Πόντο προς τιμήν της ανακομιδής των ιερών λειψάνων 

του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα στις 3 του μήνα, 

σηματοδοτούσε και το τέλος του φθινοπώρου, αφού σε πολλές 

περιοχές της αλησμόνητης πατρίδας το χιόνι ξεπερνούσε το ένα 

μέτρο.

Κατά μια άλλη εκδοχή, το όνομα Αεργίτες προέρχεται από 

τη λέξη «άεργος», επειδή το μήνα αυτόν οι Πόντιοι δεν είχαν 

δουλειές στα χωράφια, λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Τον 

Νοέμβριο οι νοικοκυραίοι έντυναν το σπίτι τους χειμωνιάτικα 

με χαλιά, κουρελούδες και βαριά σκεπάσματα, ώστε να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για τον βαρύ χειμώνα που 

ερχόταν.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας υμνήθηκε όσο 

κανένας άλλος από τους αγίους της Εκκλησίας. Υπέστη 

μαρτυρικό θάνατο στη Νικομήδεια (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) 

έπειτα από εντολή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού το 303 μ.Χ. 

Οι χριστιανοί ανήγειραν μεγαλοπρεπή Ναό στη Λύδδα της 

Ιόππης στην Παλαιστίνη, όπου μετακόμισαν το ιερό λείψανο 

του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, για να το προσκυνούν πλέον 

άφοβα. Τα εγκαίνια του ναού έγιναν στις 3 Νοεμβρίου και από 

τότε κάθε χρόνο γιορτάζεται την ημέρα αυτή η ανακομιδή των 

ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.

Πολλές μονές του Πόντου επίσης ήταν αφιερωμένες σ' 

αυτόν, μεταξύ των οποίων του  Αγ. Γεωργίου του Περιστερεώτα

και του Αγ. Γεωργίου του Χαλιναρά. Η επίκλησή του από τους 

Πόντιους ήταν και είναι συχνή. Τον επικαλούνταν σε γέννες, σε 

αρρώστιες, σε δύσκολες στιγμές, πολλές φορές μάλιστα 

τοποθετώντας το όνομά του πριν από της Παναγίας (ο Αέρτς κι 

η Παναΐα να δίν'νε...).

ΥΛΙΚΑ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

 - Φύλλα Σιρόν   μία  σακούλα

 - Βούτυρο αγελαδινό 1 πακέτο

 - Γιαούρτι στραγγιστό 750γρ.

 - Σκόρδο 4 σκελίδες

 - Αλάτι 1 πρέζα

 - Νερό 800ml

ΣΥΝΤΑΓΗ:  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 

- Τοποθετούμε τα φύλλα σιρόν μέσα στο 

ταψί, όχι πολύ πυκνά γιατί φουσκώνουν.

- Ρίχνουμε λίγο ζεστό νερό από πάνω, ίσα 

να μαλακώσουν τα φύλλα.

- Τοποθετούμε το γιαούρτι σ' ένα βαθύ 

σκεύος και το αραιώνουμε με χλιαρό νερό 

μέχρι να αραιωθεί καλά και να γίνει ρευστό. 

Αν χρειαστεί περισσότερο νερό 

συμπληρώνεται λίγο ακόμη με προσοχή.

- Μέσα στο μείγμα του γιαουρτιού με το 

νερό προσθέτουμε την 1 πρέζα αλάτι και τις 

σκελίδες σκόρδο.

- Με μια κουτάλα περιχύνουμε το μείγμα 

πάνω από τα φύλλα σιρόν να πάει παντού.

- Δε ρίχνουμε αμέσως όλο το μείγμα , 

περιμένουμε να ρουφήξουν τα φύλλα και 

κατά βούληση συμπληρώνουμε.

- Καίμε σ' ένα τηγανάκι το αγελαδινό 

βούτυρο και περιχύνουμε από πάνω.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

Σε περίπτωση που δε σας αρέσει το πολύ 

σκόρδο ή το πολύ βούτυρο, μειώνετε τη 

ποσότητα με βάση τις προτιμήσεις σας. 

Το σκόρδο είναι γνωστό σχεδόν σε όλα τα 

μέρη του κόσμου και χρησιμοποιείται για την 

θεραπεία των ρευματισμών, του άσθματος, ως 

καθαρτικό, διουρητικό, ενώ στην Αγγλία 

θεωρείται και αφροδισιακό.

Έναρξη Τμημάτων  Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

 Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας

14-10-2021
Ενημέρωση των εκπαιδευομένων της Σχολής Μετεκ-
παίδευσης Αστυνομίας σχετικά με τη μονή Παναγία 
Σουμελά από εκπρόσωπο του συλλόγου.
17-10-2021
Έναρξη λειτουργίας όλων των τμημάτων της λέσχης

Αεργίτες,
ο μήνας του
Αγίου Γεωργίου
στον Πόντο

http://www.pontos-news.gr/pontic-article/100258/agios-georgios-peristereotas
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Ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης γεννήθηκε το 

1901 μ.Χ. στην Αργυρούπολη του Πόντου (έδρα 

της Ιεράς Μητρόπολης Χαλδίας)  και  το 

βαφτιστικό του όνομα ήταν Αθανάσιος.

Έμεινε από μικρός ορφανός και μάλιστα οι 

γονείς του πέθαναν την ίδια ημέρα. Όμως, αμέσως 

φανερώθηκαν τα σημεία της κλήσεως και της 

χάριτος. Γαλουχημένος από την ευσεβέστατη 

μάμμη του με την παραδειγματική ποντιακή 

ευσέβεια, μόλις στάθηκε στα πόδια του και άρχισε 

να μιλάει έδειξε ότι διέφερε των άλλων παιδιών 

και ότι ήταν αφοσιωμένος στον Θεό. Παιδί ακόμα, 

προσεύχονταν συνεχώς, έκανε νηστείες και επτά 

χρονών πήγε και προσκύνησε την Παναγιά του 

Σουμελά. Δόκιμος μοναχός έγινε σε ηλικία μόλις 

εννέα ετών. Η κουρά του σε Μοναχό έγινε το 1919 

μ.Χ. σε ηλικία 18 ετών και στην συνέχεια 

χειροτονήθηκε Διάκονος.

Τις τραγικές ημέρες του διωγμού της Εκκλησίας 

από τους κομμουνιστές στην Γεωργία, ο νεαρός 

Ιεροδιάκονος συνελήφθη ως « εχθρός  του  λαού »,   

υπέστη φυλακίσεις, ταπεινώσεις, ευτελισμούς, 

δημόσιες διαπομπεύσεις και ανήκουστους 

βασανισμούς. Καταδικάσθηκε μάλιστα σε θάνατο 

και τουφεκίστηκε, αλλά διεσώθη θαυματουργικός! 

Το 1925 μ.Χ. χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και 

Πνευματικός, ενώ το 1929 μ.Χ. ήρθε, μετά από 

πολλές περιπέτειες στη Σίψα (στο συνοικισμό των 

Ταξιαρχών Δράμας) της Ελλάδας, όπου έζησε τα 

τελευταία τριάντα, από τα πενήντα οκτώ χρόνια 

της ζωής του.

Καταδικάσθηκε και πάλι σε θάνατο το 1941 μ.Χ. 

από τους εκ βορρά ομόδοξους εισβολείς και 

σώθηκε και πάλι θαυματουργικός, για να 

συνεχίσει την Οσιακή του ζωή μέχρι την ημέρα της 

κοίμησης του, στις 4 Νοεμβρίου 1959 μ.Χ., ημέρα 

του τιμάται και η μνήμη του.

Η θερμή πίστη, η ασκητική βιοτή, η καθαρή ζωή 

χαρίτωσαν τον ταπεινό κι άξιο λειτουργό του 

Υψίστου με χαρίσματα διακρίσεως, διοράσεως, 

προοράσεως και προφητείας. Ο Θεός φώτιζε τον 

μακάριο Γέροντα έτσι που τα μακρινά και τα 

παρελθόντα να τα βλέπει ως πλησίον και 

παρόντα, όπως και άλλοτε τα μέλλοντα, καθώς 

διηγούνται με θαυμασμό πολλά πνευματικά του 

τέκνα. Μερικοί που αμφέβαλλαν για τα 

χαρίσματα του Γέροντα δεν αργούσαν, όταν τον 

γνώριζαν καλά, να διαπιστώσουν πως πράγματι 

ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Ο Γέροντας 

χρησιμοποιούσε τα χαρίσματα προς βοήθεια και 

σωτηρία των ψυχών κι όχι για να εκθέσει και 

ντροπιάσει ανθρώπους ή να καυχηθεί και να 

προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα πολλά μιλούσε 

καθαρά για τα επερχόμενα δεινά· την κατοχή του 

1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο 

πόλεμο. Διάβαζε τις καρδιές των ανθρώπων σαν 

ανοιχτό βιβλίο. Για να διατηρείται στην 

ταπείνωση, μερικές φορές προσποιούταν μωρία, 

διά Χριστόν σαλότητα. Η αρετή θέλει πολύ κόπο 

για ν΄ αποκτηθεί και περισσή τέχνη για να 

διαφυλαχθεί.

Ο Γέροντας στο ποιμαντικό του έργο έδειχνε 

ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, που λόγω του 

πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα 

υπερβάλλουν στις τιμές των άλλων. Ήταν 

διακριτικά αυστηρός μαζί τους. Έκρυβε όμως μια 

καρδιά με  μεγάλη αγάπη για όλους .  Η 

ελεημοσύνη του ήταν πάντοτε μυστική. Μόλις 

σκοτείνιαζε έστελνε κρυφά μ΄ έμπιστους δικούς 

του ανθρώπους αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα 

σπίτια των φτωχών.  Παρηγορούσε τους 

πενθούντες και φρόντιζε προσεκτικά τους 

νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε 

στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε 

πάντα τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και 

να τιμάται. Ο Γέροντας δεν ήθελε κανένας να φύγει 

από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, φούρνιζε 

ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν 

εργατικός, ακούραστος, ελεήμων και φιλάνθρωπος.

Οι πιστοί έτρεφαν για όλα αυτά σεβασμό και 

αγάπη στον Γέροντα. Δεχόταν την αγάπη των 

τέκνων του, αλλά δεν την προκαλούσε και δεν την 

επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός κι αγαπούσε ιδιαίτερα 

να μιλά για την αγία ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε 

μια ιερή μοναξιά. Οι πολλοί των ανθρώπων δεν τον 

κ α τ α ν ο ο ύ σ α ν  κ α ι  μ ε ρ ι κ ο ί  μ ά λ ι σ τ α  τ ο ν 

παρεξηγούσαν. Λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν 

καλά το βάθος της πνευματικότητος του.

Ο Όσιος  Γεώργιος  συμβουλεύοντας  τα 

πνευματικά του παιδιά τονίζει ότι πρέπει να 

νηστεύουν σωστά, γιατί η νηστεία είναι μια άσκηση 

για τον χριστιανό. Είναι λάθος να νηστεύεις, έλεγε, 

μια εβδομάδα στην αρχή και μια εβδομάδα στο 

τέλος της νηστείας. Πάνω σ' αυτό το θέμα ανέφερε 

μια μέρα και το εξής παράδειγμα: «Όταν είσαι πάνω 

σε μια γέφυρα και βρέχει δυνατά κι έχεις απλωμένο 

ένα σχοινί κι αρχίζεις να το μαζεύεις, επειδή 

βρέχεσαι δεν το κόβεις για να φύγεις, αλλά 

περιμένεις να το μαζέψεις όλο κι ας βρέχεσαι.

Τόνιζε ακόμη ο π. Γεώργιος ότι οι ανάδοχοι δεν 

πρέπει να μαλώνουν και ότι ο κάθε χριστιανός 

πρέπει να βαφτίσει το λιγότερο τρία παιδιά. Το 

καθήκον του νουνού, έλεγε, είναι να μαθαίνει στα 

βαφτιστικά του από μικρά να πηγαίνουν Εκκλησία, 

να κοινωνούν τακτικά, να ακολουθούν το σωστό 

δρόμο, να γίνουν καλοί άνθρωποι και χριστιανοί.

Η αγιοκατάταξη του Οσίου Γεωργίου, έγινε το 

2 0 0 8  μ . Χ .  υ π ό  τ ο υ  Π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ  κ α ι 

Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 

στην Δράμα.

Απολυτίκιο

Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα, 

χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής 

προσευχής, ταπεινώσεως και νήψεως το 

έσοπτρον, ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ 

ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος, βοώντες, 

φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σoυ

Κοντάκιο

Αργυρουπόλεως  ένθεον βλάστημα, και Γεωργίας 

σεπτόν ενδιαίτημα, ο εν τη Δράμα ασκήσας ως 

άσαρκος, και αγιάσας μονήν Αναλήψεως, ημών 

ίσθι φύλαξ, Γεώργιε.

Ας  δούμε  πολύ  γρήγορα  αυτές  τις  δύο  

επετείους  των  γειτόνων  μας  που  τις  λένε χωρίς  

ντροπή  και  εθνικές εορτές. Τι  γιορτάζουν  και  από  

ποιους  δανείστηκαν  τα  χώματα  που  τώρα  ζουν,  

ενώ  εκατοντάδες  χρόνια  ανήκαν  σε  άλλους.

Η Εορτή της ́ ΄ Νίκης ́ ΄

Η εορτή της νίκης  κατά  των  Ελλήνων. Πρόκειται 

για τη νίκη του τουρκικού στρατού επί του 

ελληνικού, στις 30 Αυγούστου του 1922. Στις 26 

Αυγούστου ο Μουσταφά Κεμάλ είχε ηγηθεί των 

τουρκικών στρατευμάτων στην κοιλάδα του Αφιόν 

Καραχισάρ με το περιώνυμο παράγγελμα «Στόχος 

μας είναι η Μεσόγειος! Εφοδος». Στις 30  Αυγούστου 

ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε στο Ντουμλούπιναρ 

και η υποχώρησή του συνεχίστηκε ως τις 9 

Σεπτεμβρίου, ημέρα της άλωσης και  πυρπολισμού  

της Σμύρνης από τους Τούρκους.

Σ τ ι ς  μ έ ρ ε ς  μ α ς  κ ά θ ε  3 0 η  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 

χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  ι δ ι α ί τ ε ρ η  τ ο υ ρ κ ι κ ή  

πατριωτική θέρμη. Οι εφημερίδες στην  Τουρκία  

δημοσιεύουν στην πρώτη σελίδα τους μεγάλα 

πορτρέτα του Ατατούρκ και μερικές φορές 

μ ο ι ρ ά ζ ο υ ν  σ η μ α ί ε ς .  Ό λ ο ι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α 

σημαιοστολίσουν  τα  πάντα και  η Τουρκία 

σκεπάζεται από κόκκινο και άσπρο. 

Ο εορτασμός της  απώθησης του εχθρού, δηλαδή  

των  ελλήνων, στη θάλασσα  στη Σμύρνη, στις 9 

Σεπτεμβρίου, έχει χαρακτήρα πάντα ανθελληνικό. 

Κομπάρσοι αναπαριστούν τη σκηνή της άλωσης της 

πόλης, κατεβάζοντας την ελληνική σημαία και 

αντικαθιστώντας την με τα τουρκικά χρώματα. 

Η Εορτή της ́ ΄Δημοκρατίας΄΄

Στις 29 Οκτωβρίου όμως  είναι η πιο μεγάλη 

«ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ»

εθνική γιορτή, η εορτή της Δημοκρατίας. Μετά την 

απώθηση του ελληνικού στρατού η Συνθήκη των 

Σεβρών ακυρώθηκε από τη Συνθήκη της Λωζάννης, 

στις 24 Ιουλίου του 1923.  Στις 2 Οκτωβρίου οι 

Σύμμαχοι εκκένωναν την Κωνσταντινούπολη. 

Διάφορα ξένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία  

και  η  Γερμανία, είχαν αναγνωρίσει de facto το 

καθεστώς της Άγκυρας. Το βράδυ της 29ης 

Οκτωβρίου του 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ αποφάσιζε 

να ανακηρύξει επισήμως τη Δημοκρατία της 

Τουρκίας.

Η επέτειος του θανάτου του Ατατούρκ δεν είναι 

αργία. Είναι όμως μια ημέρα μοναδική για το 

τουρκικό ημερολόγιο. Ο «Νικητής» («Γαζί») πέθανε 

στις 10 Νοεμβρίου του 1938, στις εννέα και πέντε το 

πρωί. Την ημέρα αυτή, τη συγκεκριμένη ώρα, όλες οι 

σειρήνες ηχούν. Τα πάντα σταματούν για πέντε 

λεπτά.

Όλες  οι  επίσημες  εορτές  στην  Τουρκία  

γιορτάζονται με τον ίδιο τρόπο εκτός από κάποιες 

τοπικές αποχρώσεις, ενώ το τελετουργικό είναι το 

ίδιο σε όλη τη χώρα. Κάθε πόλη  ή χωριό, έχει σαν 

τόπο εορτασμού του, την κεντρική πλατεία, η οποία 

δεν νοείται χωρίς ένα ή δύο αγάλματα του Ατατούρκ  

και  πάντα  εχθροί  τους  είναι  οι  έλληνες. 

Η εθνικιστική έξαρση που  κατά  καιρούς  

βλέπουμε  εναντίον  της  Ελλάδας από  την  πλευρά  

της Τουρκίας κάθε  φορά  που  θυμούνται  τις 

βραχονησίδες, την Κύπρο, το  Αιγαίο  και  πολλά  

ακόμη  έχουν  τη  ρίζα  τους  πολύ  βαθιά  και  τίποτε  

δεν  είναι  τυχαίο αφού  σχεδόν  σε  όλα  τα  θέματα  

το Ελληνικό  κράτος   και  το  Τουρκικό καθεστώς 

έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, που φυσικά 

εξυπηρετούν τα αντίστοιχα οικονομικά και 

στρατηγικά συμφέροντά τους.

Γράφει ο

Νίκος Τουμπουλίδης

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο ΟμολογητήςΌσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο Ομολογητής
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Ο ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ευστάθιου Αθανασιάδη - Τσαντεκίδη (από το ομώνυμο έργο του Γεροστάθη)

ΑΕΡΓΙΤΕΣ

 (συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)

ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙ ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ

Διαρκούντος τοῦ πολέµου ἐσχηµατίσθησαν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, Θεσσαλονίκη, Ἀθήνας, 

Παρισίοις καί Αἰκατερινοντάρ Σύλλογοι 

Ποντίων·διά τήν περίθαλψιν τῶν προσφύγων καί 

διά ἄλλα ζητήµατα τοῦ Πόντου. Εἰς τό Βατούµ 

ἐ σ χ η µ α τ ί σ θ η  ἐ θ ν ο σ υ ν ε ύ λ ε υ σ ι ς  ἀ π ό 

ἀντιπροσώπους τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν τοῦ 

Πόντου, ἡ ὁποία ἐξέλεξε ὡς ἐκτελεστικόν 

ὄργανον τό Ἐθνικόν Συµβούλιον. Τό Ἐθνικόν 

Συµβούλιον µολονότι εἶχε πρόεδρον τόν Βασ. 

Ἰ ω α ν ν ί δ η ν  ἄ ν θ ρ ω π ο ν  µ έ  ἀ δ α µ ά ν τ ι ν ο ν 

χαρακτῆραν, ὅµως δέν ἠδυνήθη νά ἐπιβληθῆ εἰς 

τούς διαφόρους Συλλόγους, νά συντονίσει τάς 

ἐνεργείας των διά τόν κοινόν σκοπόν,τήν 

ἀπελευθέρωσιν τοῦ Πόντου. Δέν ἠδυνήθη νά 

ἐ π ι β λ η θ ε ῖ ,  ο ὔ τ ε  κ α ί  ε ἰ ς  α ὐ τ ή ν  τ ή ν 

ἀντιπροσωπείαν τοῦ παρά τῇ Συνδιασκέψει τῆς 

εἰρήνης ἡ ὁποία ἠθέλησε νά ἀποκηρύξει τό 

ζήτηµα τοῦ Πόντου πέραν τοῦ δυνατοῦ ὁρίου 

βαυκαλιζοµένη δέ εἰς ἀορίστους ἐλπίδας 

ἐβαυκάλιζε καί τόν Ποντιακόν λαόν ὅτι τό 

ζήτηµα τοῦ Πόντου εὑρίσκετο εἰς εὐχάριστον 

σηµεῖον παρά ὅλα τά ἐθνικά ζητήµατα. Ἀλλά καί 

ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις ἔχουσα νά ἀντιµετωπίσει 

π ο λ ύ π λ ο κ α  δ ι ε θ ν ῶ ς  ζ η τ ή µ α τ α  κ α ί  µ ή 

δ ιαθέτουσα ἄλλην πίστωσιν  παρά τοῖς 

συµµάχοις ἄφησε νά διατυπωθοῦν οἱ περί 

Πόντου ἀξιώσεις ἀνεπισήµως (δηλώσεις 

συνταγµατάρχου Καθενιώτη) συνίστα δέ νά 

κατορθωθεῖ ὁπωσδήποτε µία συνεννόησις µέ 

τούς Ἀρµενίους τούς ὁποίους ὑπεστήριζεν 

εὐθύµως ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀµερικῆς Οὐΐλσον. Ἀπό 

τῆς στιγµῆς αὐτῆς οὐδείς Πόντιος ἤθελε νά 

ἀναλάβει εὐθύνην µειώσεως τῶν ἀξιώσεων καί 

ἐποµένως ὑστερήσεως εἰς πατριωτισµόν. Ἀφ' 

ἐτέρου οἱ διάφοροι σύλλογοι καί ἐπιτροπαί 

ἐφιλοδόξουν νά προσφέρουν περισσοτέρας 

ὑπηρεσίας. Τά ὑποµνήµατα αὐτῶν διέφερον 

ἀλλήλων καί τῆς πραγµατικότητος κατά τά 

στατιστικά αὐτῶν στοιχεῖα, διότι συνετάχθησαν 

καί ἐπεβλήθησαν ἀνεξάρτητα ἀπ' ἀλλήλων, 

χωρίς κοινήν συνεννόησιν, κατά τήν κρίσιν τῶν 

συντακτῶν αὐτῶν καί κατά στενά ἤ εὐρέα 

γεωγραφικά ὅρια τά ὁποῖα ἔκαστον εἶχεν ὑπ' ὅψει 

ὡς ὄρια τοῦ Πόντου. Διέφερον ἐπίσης καί κατά τά 

ἐπιχειρήµατα ἐπί τῶν ὁποίων ἐστήριζον τό 

δ ικαίωµα τῆς  ἀνεξαρτησίας ,  ἄλλα µέν 

ἀναφερόµενα εἰς ἱστορικάς περγαµηνάς, ἄλλα 

εἰς τήν παροῦσαν δύναµιν τοῦ πληθυσµοῦ καί 

µερικά εἰς γεγονότα ἔχοντά ὑπόθεσιν µᾶλλον 

προσωπικήν παρά Ἐθνικήν. 

Εἰς συµπλήρωσιν τοῦ λαβυρίνθου τούτου τῶν 

ἐνεργειῶν οἱ διπλωµατικοί ἀντιπρόσωποι 

ἔβλεπον ὅλους τούς ἄλλους ὡς παρεισάκτους καί 

εἶχεν ὡς ἐπί τό πολύ δίκαιον. Ἐτήρησαν ὅθεν ἐπί 

τ ο ῦ  ζ η τ ή µ α τ ο ς  µ ί α ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή ν 

ἐφεκτικότητά πρός τε τάς ὀρθάς ἰδέας καί πρός 

παραλογισµούς. 

Ἐν τῷ µεταξύ ἐγένετο ἡ  Μικρασιατική 

καταστροφή καί ἡ Τουρκία νικήτρια χάρις εἰς τήν 

βοήθειαν τῆς Γαλλίας, Ἰταλίας καί Ρωσσίας 

ἀπήτησε τό πρωτάκουστον εἰς τήν ἱστορίαν τήν 

ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσµῶν. Ἡ Ἑλλάς 

ἡττηµένη δέν ἠδύνατο ἤ νά δεχθεῖ καί οὕτω 

ἐγκατελείψαµεν τάς ἐστίας µας αἱ ὁποῖαι 

ἱδρύθησαν πρό 2.500 ἐτῶν. Οἱ Πόντιοι φεύγοντες 

γυµνοί δέν µεταφέρθησαν κατ' εὐθεῖαν εἰς 

Ἑλλάδα, ἀλλ' εἰς Ἅγιον Στέφανον καί Σελιµιέ τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως ὅπου ἀρκεταί χιλιάδες 

ἀπέθανον ἀπό τάς κακουχίας καί τόν τῦφον. Ἡ 

Ἑλληνική κυβέρνησις µεταφέρουσα αὐτούς εἰς 

Ἑλλάδα ἐποίκησε καί ἐπύκνωσε τήν Βόρειον 

Ἑλλάδαν, Μακεδονίαν καί Θράκην καί µάλιστα τά 

σύνορα πρός τήν Σερβίαν καί Βουλγαρίαν. Ἀκρίται 

τοῦ  Ἑλληνισµοῦ εἰς  τον Πόντον ἔγιναν καί 

ἀκρίται τῆς µητρός Ἑλλάδος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πρό τοῦ 1914 ὁ Πόντος εἶχε περί τάς 700.000 

Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι κατώκουν εἰς 11 πόλεις, 41 

κωµοπόλεις καί 1.013 χωρία. Διά τήν ἐκπαίδευσίν 

του εἶχε 3 γυµνάσια, 1 λύκειον, 7 ἡµιγυµνάσια, 

1.047 δηµοτικά σχολεία µέ 1.247 διδασκάλους καί 

καθηγητάς καί  76 .000  µαθητάς.  Διά τήν 

κοινωνικήν πρόνοιαν εἶχεν 14 φιλοπτώχους καί 

φιλανθρωπικούς συλλόγους, 23 φιλόπτωχες 

ἀδελφότητες 2 νοσοκοµεῖα.

Διαρκούντος τοῦ πολέµου ἐξωρίσθησαν εἰς τό 

ἐσωτερικόν 260.000. Ἀπεγχονίσθησαν ἤ ἀπέθανον 

µέχρι τῆς ἀνακωχῆς 170.000. Κατέφυγον εἰς 

Ρωσσίαν 85.000. Ἀπό τῆς ἀνακωχῆς καί µέχρι τῆς 

ἀνταλλαγῆς ἐξωντώθησαν 118.000. Διεσώθησαν 

ὀρφανά 12.600. Ἀνταλλαγέντες 322.500.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οἱ µεγάλοι Κοµνηνοί, εὐσεβεῖς καί φιλόκαλοι καί 

γενναιόδωροι διέθεσαν µεγάλο µέρος τοῦ πλούτου 

αὐτῶν ὑπέρ ἀνεγέρσεως περικαλλῶν ναῶν καί 

µονῶν ὧν ὁ ἀριθµός ἐν Τραπεζοῦντι καί τοῖς 

περιχώροις ἀνήρχετο εἰς 3.000. 

Ἐκ τῶν ναῶν τούτων σπουδαιότεροι ἦσαν: 

Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Ἄννης

Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων καί 

ὡραιοτέρων. Διαιρεῖται εἰς τρία θολωτά κλίτη, τῶν 

ὁποίων τό κεντρικόν ἔχει ὕψος διπλάσιον τῶν δύο 

πλαγίων. Ἔχει καί κάτωθεν κρύπτην, ὅπου 

ἐτάφησαν ὀφφικιάλοι Ἐκκλησίας καί κράτους. 

Ἄνωθεν τῆς θύρας ὑπῆρχε γλυπτή εἰκών 

εἰκονίζουσα γυναῖκα µέ οὐράν ἰχθύος, ἥτις ἦτο 

πιθανῶς παράστασις ἀρχαίας θαλασσίας 

θεότητος. Κατά τούς χρόνους τῶν Κοµνηνῶν 

ἐχρησιµοποιεῖτο καί ὡς κοιµητήριον. Κατά µῆκος 

τῶν τοίχων ἐσώζοντο µικραί κτισταί σαρκοφάγοι, 

ἔνθα ἐτίθεντο οἱ νεκροί, οἱ ὁποῖοι ἦσαν κληρικοί. 

Τοιχογραφίαι ἐκάλυπτον τό ἐσωτερικόν ὡς καί τό 

ἐξωτερικόν τοῦ ναοῦ.

Ὁ ναός τῆς Χρυσοκεφάλου

Ἦτο ὁ ἀρχαιότερος, µεγαλύτερος, καί ὡραιότερος. 

Ὠνοµάσθη οὕτω οὐχί διά τήν χρυσίζουσαν ἐκ 

χαλκοῦ στέγην αὐτοῦ ἀλλά διά τήν εἰκόνα τῆς 

Παναγίας ἥτις οὖσα µωσαϊκή εἶχε κεφαλήν ἐκ 

ψηφίδων χρυσῶν. Ἀνηγέρθη ἐπί Μ. Κωνσταντίνου 

ἐκάη κατά τό 1341 καί ἀνακαινίσθη κατά τό 1351. 

Τροποποίηση ὑπέστη κατά τήν ἅλωσιν, ὅτε 

µετετράπη εἰς τζαµί. Ἔχει τύπον βασιλικῆς µετά 

ὑπερώων καί τρούλου. Ἦτο κεκοσµηµένος 

ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς δι' ὡραίων εἰκόνων 

µωσαϊκῶν ἐξόχου τέχνης αἵτινες ἐκαλύφθησαν 

ὑπό τῶν Τούρκων διά κονιάµατος. Αἱ κυαναί καί 

χρυσαί ψηφίδες τῆς εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς 

Θεοτόκου, ἐπ' ὀνόµατι τοῦ ὁποίου ἐτιµᾶτο ὁ ναός, 

ἐσπινθηροβόλουν καί ἤστραπτον ὑπό τάς ἀκτῖνας 

τοῦ ἀνατέλλοντος ἡλίου. Τό δάπεδον ἦτο 

κεκοσµηµένον διά ψηφιδωτῶν ἐκ πολυχρώµων 

µαρµαρίνων ψηφίδων. Ὁ ναός τῆς Χρυσοκεφάλου 

ἦτο ὁ ἐπίσηµος ναός τῆς Αυλῆς καί τῆς 

Ἐκκλησίας, λεγόµενος διά τοῦτο καί µεγάλη 

Ἐκκλησία. Ἐποµένως στέψεις καί κηδεῖαι 

αὐτοκρατόρων ἐνθρονήσεις  καί  κηδεῖαι 

µητροπολιτῶν, παρακλήσεις πρός εὐόδωσιν τῶν 

ἐκστρατειῶν κατά βαρβάρων, δοξολογίαι ἐπί ταῖς 

νίκαις καί ἄλλαι τελεταί ἐτελοῦντο ἐνταῦθα. 

Ὄπισθεν τοῦ Ἁγίου βήµατος ὑπῆρχεν ὁ τάφος 

τοῦ Αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Δ΄. Κατά τό 1918 οἱ 

Τούρκοι ἀνακαταλαβόντες τήν Τραπεζοῦντα 

ἐκρήµνησαν τόν τάφον.

Ναός Ἁγίου Εὐγενίου

Δεύτερος εἰς ὡραιότητα καί µεγαλοπρέπειαν ἦτο 

ὁ ναός τοῦ πολιούχου τῆς Τραπεζοῦντος Ἁγ. 

Εὐγενίου, µετατραπῆς εἰς τζαµί καί ὀνοµασθείς 

“Γενή-τζουµά τζαµισί”. Ὁ Ἅγιος Εὐγένιος 

ἐπεῖχεν ἐν Τραπεζοῦντι τήν αὐτήν τιµήν τήν 

ὁποίαν εἶχεν ἐν Θεσσαλονίκη ὁ Ἅγιος Δηµήτριος, 

ὁµοιάζων αὐτῷ κατά τά θαύµατα, τό βλέµµα, τήν 

ἐκπεµποµένην ἐκ τῆς ὄψεως αὐτοῦ γαλήνην καί 

τήν ἀνάβλυσιν τοῦ µύρου. Ὁ Βασίλειος ὁ 

Βουλγαροκτόνος µετά τό πέρας τῶν πολέµων 

ἐτέλεσε προσκύνηµα εἰς τόν ναόν τοῦ Ἁγίου 

Εὐγενίου µέ τήν βοήθειαν τοῦ ὁποίου κατέλυσε 

τό κράτος τῶν Χαζάρων. Τά νοµίσµατα καί τά 

ἐµβλήµατα τῶν Κοµνηνῶν ἔφεραν τήν εἰκόνα 

τοῦ Ἁγίου ἐν στολῇ στρατιωτικοῦ ἑτοίµου νά 

προστατεύσει  τήν πόλιν.  Ὅπως εἰς  τήν 

Χρυσοκέφαλον οὕτω καί εἰς τόν Ἅγιον Εὐγένιον 

ἐτελοῦντο ἐορταί καί τελεταί διάφοροι.

Ναός Ἁγίας Σοφίας

Ὑψοῦται εἰς τά δυτικά τῆς πόλεως. ἡ κοµψότης 

καί τό κάλλος αὐτῆς ἐφελκύει τά βλέµµατα τῶν 

πλεόντων εἰς Τραπεζοῦντα. Μετετράπη εἰς τζαµί 

(Ἅγια Σόφια τζαµισί) προσθῆκαι καί ἀλλοιώσεις 

ἐπῆλθον ἀφ' ὅτου µετεβλήθη εἰς τέµενος. Ἔχει 

τόν τύπον Σταυροῦ µετά τρούλλου νάρθηκος καί 

πτερυγίων. Εἶνε κτισµένη ἐκ λίθων πελεκητῶν 

ἐξόχου ἐπεξεργασίας. Τό δάπεδον αὐτοῦ ἦτο ἐκ 

µωσαϊκοῦ ἐξόχου τέχνης µέ ὡραίας διακοσµήσεις 

µαιάνδρων ἐκ µαρµάρων πολυτελῶν, ἴασπην, 

πορφυρίτην πορφυροῦν καί πράσινον καί ἄλλα. 

Ὅλος ὁ ναός καί ὁ νάρθηξ καί ὁ πύργος ἦσαν 

κεκοσµηµένοι διά τοιχογραφιῶν, διά τόσον 

ζωηρῶν καί ὡραίων χρωµάτων, ὥστε θά ἔλεγε τις 

ὅτι  δέν εἶχον παρέλθει 10 ἔτη ἀφ' ὅτου 

ἱστορήθησαν. Αἱ τοιχογραφίαι εἶχον καλυφθεῖ 

ὑπό τῶν Τούρκων διά κονιάµατος, µέρος ὅµως 

αὐτοῦ ἔπεσε καί οὕτω τοιχογραφίαι τινές εἶχον 

ἀναφανεῖ εὐκρινῶς·οἱ Τοῦρκοι ἀνακαταλαβόντες 

τόν ναόν κατέστρεψαν τάς τοιχογραφίας. 

Καλλιτεχνικαί εἶναι καί αἰ ἀρχιτεκτονικαί 

διακοσµήσεις τοῦ ναοῦ, ὅπως τά κιονόκρανα, 

ἀνάγλυφοι εἰκόνες. Κατά τόν Falmerayer ὁ 

πύργος τῆς Ἁγίας Σοφίας µέ τάς ὡραίας αὐτοῦ 

τοιχογραφίας ἦτο πραγµατική ποικίλη στοά µέ 

πολλήν δροσερότητα, κοµψότητα καί χάριν 

γραµµῶν καί χρωµάτων, οἷα ἐξαιρέσει ὁλίγων 

τοιχογραφιῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, οὐδαµοῦ 

ἀλλαχοῦ τῆς Ἀνατολῆς εἶχεν ἴδει. 

Ἄλλοι ναοί

Ὑπῆρχαν καί ἄλλοι ναοί (Ἁγίου Φιλίππου, Ἁγ. 

Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Ἰ ω ά ν ν ο υ  τ ο ῦ  Θ ε ο λ ό γ ο υ , 

Θεοσκεπάστου, Ἁγ. Γεωργίου Κουρτζᾶ, Ἁγ. 

Γρηγορίου) µικροτέρας ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. 

Μνηµεῖα χριστιανικῆς  τέχνης  ὑπῆρχον 

ἐγκατεσπαρµένα καί καθ' ὅλην τήν µεσηµβρινήν 

χώραν ὡς εἰς Ὄλασσαν, Δικαιόσηµον, ἡ Μονή 

Παναγίας Σουµελᾶ, Βαζελῶνος, Περιστερεώτα, ὁ 

ν α ό ς  Π λ α τ ά ν ω ν ,  Φ υ σ ε ρ ᾶ ς ,  Κ ο ρ δ ύ λ η ς , 

Σουρµένων.

Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος
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Περπερούνα περιπατεί

περιπατεί καμαρωτή

και το Θεό παρακαλεί

για να στείλει μια βροχή

μια βροχή καλή καλή

για ν' ανθίσουν τα λιβάδια

να φυτρώσουν τα σιτάρια

να μεθύσουν τ' αμπελάκια

να καρπίσουν σταφυλάκια.

Μπάρες μπάρες τα νερά

στα χωράφια τα ξερά.

Καθ' αστάχυ ένα ταγάρι

κάθε κλίμα ένα πιθάρι.

Όταν τέλειωνε το τραγούδι, έριχναν λίγο νερό πάνω στην 
περπερούνα, έτσι για το γούρι, και περίμεναν να έρθει επιτέλους μια 
καλή βροχή.

Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι με είχαν ντύσει Περπερούνα. Να, κοίτα τη 

φωτογραφία.

    - Ω, γιαγιά, ήσουν πολύ όμορφη! Και τι έγινε μετά, άρχισε να βρέχει;

- Πού να θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια! Αυτό που δεν έχω ξεχάσει είναι ότι με 

είχαν κάνει μούσκεμα από το νερό που μου πέταγαν σε κάθε σπίτι.

Ένα έθιμο που  το τηρούν ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη της 

πατρίδας μας και του Πόντου.

ΠΗΓΗ: Από το  βιβλίο της 2ας δημοτικού. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι Τούρκ' πολλά χρόνια επολέμεσαν να εφτάγ'νε τοι Σαντέτ'ς να 

Τουρκεύ'νε, άμα 'κι επόρεσαν·για τ'ατό έσκωσαν τοι γυναίκ'ς, τα 

χάταλα και τοι γεροντάδες α ση Σαντάν και με τα ποδάρια από 'πάν α 

σα ρα≤ία και από 'πέσ' α σ' ορμία, επαίραν ατ'ς και επή'αν αφ'κά' σο 

Ερζερούμ και σο Χουνούζ. Με τ΄ατό ντο εποίκαν εθάρεσαν θα εφτάγ'νε 

τοι Σαντέτ'ς να κατηβαίνε α σα ρα≤ία και να θέκ'νε κά' τα τυφιάγγια 

'τουν.

Η ΕΞΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ

Σα ≤ίλια εννιακόσια και σα είκοσι έναν

απάν σα ρα≤ία τη Σαντάς εκ≤ύεν πολλά αίμαν

Τοι Σαντέτ'ς οι Τούρκ' εσέρεψαν α σ' όλια τα χωρία,

ση Πιστοφάντων έγκαν ατ'ς να εφτάγ' ατ'ς εξορίαν.

Εσέγκαν ατ'ς και ση σειριάν και από δύο-δύο

κ' εκείν' ερούξαν απ' οπίσ' α σ' εκεινέτερον το βίον.

Τα χτήνια ' τουν όλια εσέρεψαν απέσ' α σα μαντρία

κι εκείν' ακομάν εκλώσκουσαν απέσ' σ'έρημα τα χωρία.

Μανάδες κλαίγ'νε και φτουλίουνταν ση Κρώμης τα ρα≤ία

όνταν αποχωρίουνταν α σα μικρά παιδία.

Μάνα βάλεν 'μεν απέσ' σο καλάθ' και έπαρ'μεν' ση ρά≤ια σ'

φο'ούμαι κρούει 'μεν το μολίβ',

κλαίει και παρακαλεί τη μάναν ατ'

έναν μικρόν παιδίν.

Ση στράταν σίτια επορπάτ' νανε

εσκάλωσεν κι απ' έναν-έναν να σύρ'

τα ≤έρια 'τουν α σον κρύον εγοτζίασαν

εβράχαν τα λώματα 'τουν

η γλώσσα 'τουν εκοπάλωσεν

τ'ομμάτια 'τουν ερχίνεσαν να διακρούν

και από 'πάν οι Τούρκ' με τα γαμψία κρούν'.

Όλια ντο είδαν είδανε και τ' άλλα επαρείδαν

κι εκείν' κρυφά και πουστριχτά 

ο εις τον άλλον ερωτά

«Ατά ντο εσείραμε ως αδά 'κι κανείνταν;»

Α σην νεγκασίαν πολλοί επέθαναν

και άλλ' ψυχομαχούνε

κι α σ' έρημον τη Σαντάν

κρύον νερόπον ψαλαφούνε.

Όσοι επ' εκεινούς π' εχάθανε

σα στράτας τη εξορίας

χωρίς ποπάν όλ' έφυγαν 

και χωρίς Θείαν Κοινωνίαν.

ΑΤΩΡΑ ΠΑ ΕΚΕΙ ΣΗ ΣΑΝΤΑΝ

Απάν' σ' έναν ξερόν αλάτ'

έναν κοπάδ' πουλία του Θεού εκάτσαν

ετέρεσαν τ' έρημον τη Σαντάν

κι αχπαραγμένα αμάν

επέταξαν κι επή'αν εχάθαν.

Τα λίβια εκάτσαν σα ρα≤ία τη Σαντάς

κι άλλο επ' εκεί 'κι σ'κούνταν

ατό μόνον όνταν νουνίζομε

τ' ομμάτια μουν διάκρια γομούνταν.

Αφ' κα' σ' εκείνο το ξερόν αλάτ'

έναν κορτσόπον μαναχόν κάθεται και κλαίει

άμα σουμών'ς ατο πολλά 

εγροικάς πως καλατσεύ' ποντιακά και

«Που είν' τ' εμέτερον οι ανθρώπ' ;»

μοιρολογά και λέει.

Ν' αλλοί εμάς τοι Σαντέτ'ς

όλ' τς  τοι Πόντιους εντάμαν

η εξορία τη Σαντάς

έτον, έν' και θ' απομέν',

έναν τρανόν θα'μαν .

 

Ο Σαντέτες

Η ποντιακή διάλεκτος, γνήσια κόρη της Ελληνικής γλώσσας, όπως τα 

παλιά χρόνια έτσι και σήμερα παραμένει ζωντανή. Γνωρίζουμε ότι κάθε 

ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί στο πέρασμα του χρόνου να μείνει 

αναλλοίωτος. Συνεχώς αλλάζει. Αλλάζει παίρνοντας διάφορες μορφές 

διατηρώντας πάντα την αρχική του υπόσταση. Αυτό γίνεται με τις διάφορες  

γλώσσες  αυτού του πλανήτη και φυσικά με τις αντίστοιχες διαλέκτους αυτών. 

Τα αναφερόμενα δεν γίνονται μόνο με τις νεκρές  γλώσσες και τις διαλέκτους 

αυτών, οι οποίες παραμένουν  αδρανείς και φαντάζουν σαν αρχαία ιστορικά 

απολιθώματα. Όλες οι άλλες γλώσσες και διάλεκτοι των λαών της γης 

αλλάζουν. Αλλάζουν σιγά- σιγά. Τόσο σιγά ώστε ακόμη κι εκείνοι που τις μιλούν δεν 

το καταλαβαίνουν.*

Έτσι λοιπόν και η δική μας Ποντιακή διάλεκτος, η οποία όπως 

προαναφέρθηκε είναι γνήσια κόρη της Ελληνικής γλώσσας, παραμένει 

ζωντανή στους αιώνες και πορεύεται χέρι-χέρι μ' εκείνη και μιλουμένη από 

χείλη Ποντίων πήρε και αυτή διάφορα σχήματα  έως ότου έφτασε εδώ στη 

σημερινή της μορφή. Η διάλεκτός μας αυτή, είναι ίδια με εκείνη που μιλούσαν 

οι προ-προγονοί μας, οι πατέρες μας και οι πατέρες των πατέρων μας. Οι ρίζες 

της χάνονται στα βάθη των αιώνων και της ιστορίας του ανθρώπινου γένους.

Ο κορμός  της σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν  παραμένει ο ίδιος 

και μένει αγέραστος, διότι αγέραστος ήταν και ο λαός που τη μιλούσε τότε και 

συνεχίζει να τη μιλάει. Το μόνο που μένει να κάνουμε εμείς τώρα είναι να 

φροντίσουμε ώστε  η διάλεκτός μας να παραμείνει αναλλοίωτη στο χρόνο, 

όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνει, γιατί αυτός δεν συγχωρεί αδιαφορίες, 

παραλήψεις και λάθη. 

Και με αυτή  την σκέψη εύχομαι υγεία και δύναμη στους 

στρατευμένους αυτής της ιδέας, καθώς και σε όλους τους αναγνώστες 

Ημαθιώτες και μη της ηλεκτρονικής εφημερίδας  του ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ της Ε.Λ. 

Βέροιας.

 * Νεοελληνική γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη-1979

Το έθιμο
της Περπερούνας

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει ο
Γιώργος Χειμωνίδης

Η ποντιακή διάλεκτος
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Γ ρ ά φ ε ι  ο 

Νίκος Τουμπουλίδης

Αρχαιολογικές ανασκαφές που θα διαρκέσουν πέντε χρόνια ξεκίνησαν  

στη βόρεια επαρχία της Τραπεζούντας.  Στόχος της εργασίας είναι να 

αποκαλυφθούν οι κατασκευές και τα ευρήματα που ανήκουν στη Ρωμαϊκή, 

Βυζαντινή, Κομνηνή και Οθωμανική εποχή που κυβέρνησαν στην περιοχή.

Τα ίχνη των αυτοκρατοριών θα εντοπιστούν κατά τις ανασκαφές που θα 

πραγματοποιηθούν σε μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων στο İçkale, 

τμήμα του Κάστρου της Τραπεζούντας στη συνοικία Bahçecik της περιοχής 

Ortahisar. 

Στις ανασκαφές συμμετέχουν αρχαιολόγοι και επιστήμονες από επτά 

πανεπιστήμια. Τα ευρήματα θα μετατραπούν σε αρχαίο πάρκο ή υπαίθριο 

μουσείο για την εξυπηρέτηση του τουρισμού.

Οι κατασκευές στην περιοχή των ανασκαφών, που πιστεύεται ότι ανήκουν 

στο ανάκτορο και την αυλή της δυναστείας των Κομνηνών, έχουν υποστεί 

ζημιές στο πέρασμα του χρόνου. Οι κατασκευές μέσα και γύρω από το 

ιστορικό κάστρο, που αντιστέκεται στο χρόνο, τραβούν την προσοχή. Ενώ 

υπάρχουν πολλές αδρανείς κατασκευές μέσα και γύρω από τα τείχη της 

πόλης, οι κάτοικοι της περιοχής φυτεύουν λαχανικά στη γη μέσα στο κάστρο 

και το χρησιμοποιούν ως κήπο.

Ο καθηγητής Μεχμέτ Γιαβούζ, επικεφαλής των ανασκαφών, δήλωσε ότι η 

περιοχή που είναι γνωστή ως İçkale αποτελείται από συνολική έκταση 20.000 

τετραγωνικών μέτρων, αλλά στο πρώτο στάδιο θα ανασκαφεί μια περιοχή 

5.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Αναφέροντας ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τη βάση 

των τειχών  του κάστρου της Τραπεζούντας, ο Γιαβούζ είπε: «Θα 

προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε τις φάσεις κατασκευής του κάστρου, 

ειδικά ποια ήταν η προ και μετά   δομή κατά τη διάρκεια της εισβολής στο 257 

μ.Χ. Όταν κοιτάμε από έξω, μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιες πληροφορίες, 

αλλά το πιο σημαντικό είναι το εσωτερικό της. Θα το αποκαλύψουμε κατά τη 

διάρκεια των ανασκαφών».

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 τα τελευταία χρόνια την εκπαίδευση όλων των 

τμημάτων μας επιλέξαμε για δάσκαλο λύρας τον ταλαντούχο Χρήστο 

Καλιοτζίδη. Τα μαθήματα θα γίνονται  στους ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους του πολιτιστικού   κέντρου  της  λέσχης, στο  Πανόραμα ενώ θα 

χορηγείται και σχετικό πιστοποιητικό σπουδών από  τον 

αναγνωρισμένο δάσκαλο και  το σύλλογο μας .

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.

Αρχίζουν οι ανασκαφές στην Τραπεζούντα 
για να φέρουν στο φως

ίχνη τεσσάρων αυτοκρατοριών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΡΑΣ

 

www.elver ias .gr
emai l : info@elver ias .gr

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας: 
 h�p://bit . ly/ELV_YouTube

Βρείτε μας στις υπόλοιπες πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης: 
Facebook:  h�p://bit . ly/ΕΛΒ
Instagram:  h�p://bit . ly/ELV_Insta
Twi�er:  h�ps://bit . ly/ELV_Twi�er
Website: www.elver ias .gr ~ 

Γ ίνε και εσύ μέλος της οικογένειάς μας  Be  ~#ELV

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΚΔ και

της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

 ΤΟΥΣ  ΧΟΡΗΓΟΥΣ  ΤΗΣ  ΛΕΣΧΗΣ  ΜΑΣ

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

MΑΘΗΜΑΤΑ   ΑΓΓΕΙΟΥ - ΧΕΙΛΙΑΒΡΙΝ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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