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Ξενάγηση των σπουδαστών
της Σχολής Επιμόρφωσης Αστυνομίας
στην Παναγία Σουμελά Βερμίου

«Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά!
Υείαν κ' ευλοΐαν κ΄καληχρονίαν»
Συγκλονιστική συνεν
́ τευξη του Τουρ
́ κου
ακαδημαϊκού και ιστορικού Τανερ
́ Ακσαμ
́ ,
στην διαδικτυακή εφημεριδ
́ α Ahval.

Μετά από πρόσκληση της
διοίκησης της Σχολής
Επιμόρφωσης Αστυνομίας η
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
ανταποκρίθηκε στο αίτημα για
ενημέρωση των αλλοδαπών
σπουδαστών της σχολής σχετικά
με την ιστορία και την
παράδοση του ιερού
προσκυνήματος και ειδικά της
εικόνας της Παναγίας Σουμελά.
Η ταμίας του συλλόγου κ. Ανεσίδου Σταθούλα και το μέλος μας Μελίδης
Λεωνίδας ξενάγησαν και ενημέρωσαν επί όλων των σχετικών θεμάτων τους
σπουδαστές και έλυσαν κάθε απορία τους με επιτόπια παρουσία στο χώρο
της μονής.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1,
Βέροια), την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., το
πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση των αριστούχων μαθητών και των επιτυχόντων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παιδιών της Λέσχης
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ

” Ο Τουρ
́ κος οπ
́ ου βρει δεν́ δρο θα το κοψ
́ ει”.
“Δεν καρπιζ́ ει τιπ
́ οτα στο εδ
́ αφος που πατ́ ησε το ποδ
́ ι Οθωμανού”.
“Ξεραθ
́ ηκαν και δεν φυτρων́ ουν ουτ́ ε χορταρ
́ ια εκεί που πατ́ ησαν Οθωμανοί”.
Taner Akçam, Ph.D., Professor of History
Συνέχεια στην 2η σελίδα

Για 15η συνεχόμενη χρονιά
κυκλοφόρησε το νέο πολυσέλιδο συλλεκτικό ημερολόγιο της ΕΛΒέροιας,
για το έτος 2022,που αφιερώνεται στους τοπικούς πόντιους λυράρηδες.

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.30-12.45: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο
χώρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις
εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο
από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών
(2021-2022).
Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας κρίνεται
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη
Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια
θέματα.
Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
O Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης
Ευαγγελία Τογκουσίδου

2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Ουδέν λόγω πανδημίας κορονοϊού

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

Συγκλονιστική συνεν
́ τευξη του Τουρ
́ κου
ακαδημαϊκού και ιστορικού Τανερ
́ Ακσαμ
́ ,
στην διαδικτυακή εφημεριδ
́ α Ahval.

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ουδέν λόγω πανδημίας κορονοϊού
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ΒΑΡΕΝΙΚΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΗ

Συνέχεια από την 1η σελίδα
“Οι Τουρ
́ κοι εξαφαν́ ισαν παντού πολιτισμους́ και δεν προστατ́ ευσαν
ποτέ αυτά που βρεθ
́ ηκαν στην ιδιοκτησια
́ τους “.
“Δεν ειν́ αι με κανεν́ α τροπ
́ ο πολιτισμεν́ ος λαος́ και δεν καταφ
́ ερε να
σταθεί ανταξ́ ια στο επιπ
́ εδο πολιτισμού των εδαφων́ που κατεκ
́ τησε”.
"Ζουμ
́ ε στον 21ο αιων́ α, η νοοτροπια
́ μας ειν́ αι ακομ
́ α εκειν́ η του 1453"
Ο εγ
́ κριτος καθηγητης́ γραφ
́ ει:
“Στην πραγματικοτ́ ητα το μον́ ο πραγ
́ μα που επ
́ ρεπε να πει κανεις́ για
το θεμ
́ α της Αγια
́ ς Σοφια
́ ς ειν́ αι “αναρ
́ μοστο” και “ντροπή”. Σκεπ
́ τομαι,
ομ
́ ως, οτ́ ι οι συνομιλητες́ μου δεν διαθετ́ ουν την πολιτιστική λεπτοτ́ ητα
να αντιληφθουν́ το νοη
́ μα αυτων́ των λεξ́ εων. Γι αυτό θα μιλησ
́ ω
ανοιχτά για το θεμ
́ α και με τον τροπ
́ ο που θα τον καταλαβ
́ ουν.Αυτό που
εγ
́ ινε στην Αγια
́ Σοφια
́ ειν́ αι εν́ α ξεκαθ
́ αρο δειγ
́ μα βαρβαροτ́ ητας.
Αποτελεί την διακηρ
́ υξη των Τουρ
́ κων οτ́ ι ειν́ αι απολιτ́ ιστοι και
καταστροφικοί.
Γιατι;́ Επειδή με αυτό που εκ
́ αναν δηλ́ ωσαν σε ολ́ ο τον κοσ
́ μο οτ́ ι “οσ
́ ο
κι αν ζουμ
́ ε στον 21ο αιων́ α διατηρουμ
́ ε τη νοοτροπια
́ του κατακτητή
του 1453. Εμεις́ ακομ
́ α και στον 21ο αιων́ α δεν εχ́ ουμε την αγωνια
́ να
προστατευσ
́ ουμε μια παγκοσ
́ μια κληρονομιά της ανθρωποτ́ ητας”.
Δεν εχ́ ουμε αποθεμ
́ ατα πολιτισμού για να παμ
́ ε παρ
́ α περ
́ α την
πολιτιστική κληρονομιά που μας κληροδοτ́ ησαν.
Δεν εχ́ ουμε να προσθεσ
́ ουμε ουτ́ ε εν́ α λιθαρακ
́ ι στην παγκοσ
́ μια
κληρονομια.́ Εμεις́ δεν μπορουμ
́ ε να δημιουργησ
́ ουμε μια νεα
́
πολιτισμική αξια
́ . Μπορουμ
́ ε μον́ ο να την κατακτησ
́ ουμε, να την
χαλασ
́ ουμε, να την γκρεμισ
́ ουμε και να την καταστρεψ
́ ουμε.
Αυτό συνεβ
́ η με εν́ α από τα σπουδαιοτ́ ερα μνημεια
́ της παγκοσ
́ μιας
κληρονομιας́ , την Αγια
́ Σοφια
́ , που μετατρεψ
́ αμε σε τζαμί και την
κατακτησ
́ αμε ξανα,́ οπ
́ ως το 1453, αλλά στον 21ο αιων́ α. Αυτό που εγ
́ ινε
ειν́ αι μια πολιτισμική καταστροφή.
Μηπ
́ ως ο Ερντογαν́ και ο Μπαχτσελί θα καταλαβ
́ ουν τωρ
́ α τα αιτ́ ια της
εξαιρετικά αρνητικης́ εικον́ ας που επικρατεί στον κοσ
́ μο εν́ αντι των
Τουρ
́ κων;
Ο Ρωσ
́ ος διανοουμ
́ ενος του 19ου αιων́ α Nikolay Denilevski εκ
́ ανε μια
διακ
́ ριση μεταξύ των κοινωνιων́ που δημιουργουν́ πολιτισμό κι εκειν́ ων
που τον καταστρεφ
́ ουν. Απαριθμεί με χρονολογική σειρά αυτους́ που
δημιουρ
́ γησαν δεκ
́ α ειδ
́ η πολιτισμων́ , Αιγυπ
́ τιοι, Κινεζ́ οι, Ασσυρ
́ ιοι,
Βαβυλων́ ιοι, Φοιν́ ικες, Κελντανι,́ Ινδοι,́ Περ
́ σες, Ελ́ ληνες, Ρωμαιο
́ ι,
Αρ
́ αβες, Ευρωπαιο
́ ι και συνεχιζ́ ει:
Παραλ́ ληλα με αυτους́ τους θετικους́ πολιτισμους́ υπηρ
́ ξαν
παραγ
́ οντες, οπ
́ ως οι Ουν́ νοι, οι Μογγολ́ οι και οι Τουρ
́ κοι που ελ́ αμψαν
κατα ́ διαστημ
́ ατα και μετα ́ εσ
́ βησαν και χαθ
́ ηκαν. Ολ́ οι αυτοι ́
εκπληρ
́ ωσαν το καταστροφικό τους καθηκ
́ ον, συνεβ
́ αλαν στο θαν́ ατο
θνησιγενων́ πολιτισμων́ και αφού διασκορ
́ πισαν τα απομειναρ
́ ια τους
επιστρεφ
́ ουν στην ασημαντοτ́ ητά τους και χαν́ ονται. Αυτους́ μπορουμ
́ ε
να τους χαρακτηρισ
́ ουμε αρνητικους́ παραγ
́ οντες της Ιστορια
́ ς.
Εχ́ ουν λεχθεί παρ
́ α πολλά πραγ
́ ματα σε βαρ
́ ος των Τουρ
́ κων στη Δυσ
́ η.
Οχ́ ι μον́ ο οι διανοουμ
́ ενοι αλλά και απλοί αν́ θρωποι εκφρασ
́ τηκαν για
την καταστροφική τασ
́ η πολιτισμων́ των Τουρ
́ κων. “Οι Τουρ
́ κοι
ποδοπατουν́ σε καθ
́ ε βημ
́ α που καν́ ουν στην Βαλκανική Χερσον́ ησο τα
ερ
́ γα πολιτισμού χιλιαδ
́ ων χρον́ ων”. ” Ο Τουρ
́ κος οπ
́ ου βρει δεν́ δρο θα το
κοψ
́ ει”. “Οι Τουρ
́ κοι εξαφαν́ ισαν παντου ́ πολιτισμους́ και δεν
προστατ́ ευσαν ποτέ αυτά που βρεθ
́ ηκαν στην ιδιοκτησια
́ τους “. “Δεν
ειν́ αι με κανεν́ α τροπ
́ ο πολιτισμεν́ ος λαος́ και δεν καταφ
́ ερε να σταθεί
ανταξ́ ια στο επιπ
́ εδο πολιτισμού των εδαφων́ που κατεκ
́ τησε”. “Δεν
καρπιζ́ ει τιπ
́ οτα στο εδ
́ αφος που πατ́ ησε το ποδ
́ ι Οθωμανού” .
“Ξεραθ
́ ηκαν και δεν φυτρων́ ουν ουτ́ ε χορταρ
́ ια εκεί που πατ́ ησαν
Οθωμανοί”.
Οι Οθωμανοί δεν εκ
́ αναν τιπ
́ οτα αλ́ λο από το να καιν́ ε , να ρημαζ́ ουν, να
καταστρεφ
́ ουν τα μερ
́ η που κατεκ
́ τησαν.
Συνέχεια στην 5η σελίδα

ΥΛΙΚΑ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
-1 Ποτήρι νερό
-Αλεύρι όσο πάρει για να γίνει η ζύμη σφιχτή
-Λίγο αλάτι
-1/2 κιλό τυρί
-Βούτυρο αγελαδινό περίπου 150 γρ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
-Αφού κάνουμε τη ζύμη ανοίγουμε το φύλλο
όπως για πίτα.
-Με ένα ποτήρι κόβουμε στρόγγυλα και
γεμίζουμε στο κέντρο με τυρί και κλείνουμε
μισοφέγγαρο.
-Σε μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε νερό μπόλικο,
ρίχνουμε αλάτι και την ώρα που βράζει
ρίχνουμε μέσα τα βαρένικα για 10 λεπτά
περίπου.
-Τα αραδιάζουμε σε πιατέλα.
- Έχουμε λιώσει καλά το βούτυρο και
περιχύνομε από πάνω.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ
-Υπέροχα γεμιστά, ποντιακά ζυμαρικά!!!
-Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που σε
πολύ μικρές ποσότητες είναι απαραίτητες για
την ανάπτυξη και την κανονική λειτουργία
του οργανισμού. Κάποιες από αυτές τις
θαυματουργές ουσίες συντίθενται από τον
οργανισμού αλλά σε ανεπαρκής ποσότητες.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
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Ο ΠΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ
Ο κάπως ιδιότυπος χαρακτήρας και η
διαφοροποιημένη προφορά του καλοκάγαθου
Πόντιου «γέροντα» μοναχού, σ' ένα μοναστήρι στην
κεντρική Ελλάδα, προκαλούσε κάποιους φίλους
μοναχούς με αφέλεια και απλότητα να τον πειράξουν
καλόκαρδα για την ιδιαίτερη πατρίδα του, πού δεν
έλεγε να την ξεχάσει. «Και τί είναι ο Πόντος;».
Την τελευταία φορά όμως στενοχωρήθηκε πολύ ο
γέροντας…
Αν δεν έχεις πάει σ' αυτή την πανέμορφη, παράξενη
– από τα πανάρχαια χρόνια ελληνική γη – Αν ποτέ δεν
την είδες ή έστω δεν διάβασες με προσοχή και καρδιά
την ιστορία της και τη γενοκτονία του πληθυσμού της,
πώς να νιώσεις ως το βάθος τον πόνο στου Πόντιου την
ψυχή; Ο γέροντας αισθανόταν ότι το πείραγμα του
σκάλιζε μια βαθιά πληγή.
Αποσύρθηκε πονεμένος στο κελί του για λίγες
ήμερες. Τί μυστικό έκρυβε χωρίς καμιά επικοινωνία;
Ένα πρωί' κρέμασε την αφοπλιστική απάντηση σ'
ένα κεντρικό μέρος της ιερής Μονής.
Είχε φιλοτεχνήσει ένα ιστορικό χάρτη του Πόντου
και είχε σημαδέψει πόλεις και ασκηταριά, πού έζησαν
ή πέρασαν ή γεννήθηκαν εκεί ή ασκήθηκαν σε κείνους
τους αγιασμένους τόπους πολλοί όσιοι και μάρτυρες.
Αντίστοιχα είχε κολλήσει τις εικόνες τους. Που φύλαγε
τόσες στο λιτό κελί του; Μήπως και ζωντάνεψαν από
της ψυχής τα βάθη; Και που να τους έβαζε όλους!
Έκπληκτοι καλόγεροι και προσκυνητές διάβαζαν
την επιγραφή: «Αυτός είναι ο Πόντος των Αγίων»!
Έτσι είναι αλήθεια. Όταν ανοίξεις ένα Συναξάρι και
διαβάσεις προσεκτικά, μένεις άφωνος από το πλήθος
των Αγίων του Πόντου. Μεγάλοι Πατέρες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Βασίλειος
πού ασκήθηκε σε σπήλαιο του Πόντου, σε κατάφυτη
περιοχή κοντά στον Ίρι ποταμό, όπου κάλεσε και τον
φίλο του Γρηγόριο Θεολόγο το Ναζιανζηνό, ο Άγιος
Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νύσσης, ο Όσιος Ναυκράτιος.
Ο Όσιος Θεοδόσιος Μητροπολίτης Τραπεζούντος.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος. Ο
Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, κάτοικος
της Ηράκλειας του Πόντου. Ο Μεγαλομάρτυρας
Θεόδωρος ο Τηρών από την Αμάσεια. Ο Όσιος Συμεών
ο Νέος Θεολόγος γεννήθηκε στην Παφλαγονία. Ο
μάρτυρας Κορδάτος στην Νικομήδεια, όπως και οι
νεαροί αυτάδελφοι μάρτυρες Ευλάμπιος και
Ευλαμπία.
Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μ. Κωνσταντίνου στη
Βιθυνία. Ο Άγιος Σέργιος ο Μάγιστρος από την
Παφλαγονία. Ο Άγιος Ανδριάνας και η Αγία Ναταλία
από τη Νικομήδεια. Οι 40 μάρτυρες από τη Σεβάστεια.
Η μεγαλομάρτυς Κυριακή από τη Βιθυνία. Ο
ιερομάρτυρας Φωκάς ο θαυματουργός και ο μάρτυρας
Φωκάς ο Κηπουρός, από τη Σινώπη. Οι 20.000
μάρτυρες από τη Νικομήδεια.
Ο ιερομάρτυρας Βασίλειος ήταν Επίσκοπος
Αμασείας. Ο Όσιος Παυσίκακος Επίσκοπος Συνάδων
είχε γεννηθεί στην Αμάσεια. Ο Όσιος Νικήτας ο
Πατρίκιος προέρχεται από την Παφλαγονία. Ο Όσιος
Στυλιανός ήταν Παφλαγόνας. Ο Όσιος Νίκων, ο
«Μετανοείτε», καταγόταν από την Τραπεζούντα. Ο
Όσιος Φιλέταιρος ήταν γιος του Έπαρχου της
Νικομήδειας. Αναρίθμητο νέφος μαρτύρων!
Σκαλισμένα ασκηταριά σε πανύψηλους βράχους,
σπήλαια δυσπρόσιτα πνευματικών αγώνων και
προσευχών. Τί να πεις για τον πολιούχο της
Τραπεζούντας τον Άγιο Ευγένιο, τον πρώτο Επίσκοπο
της -μετά τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Απόστολο
Ανδρέα- πού αποκεφαλίστηκε επί Διοκλητιανοϋ; Οι
Μεγάλοι Κομνηνοί τον θεωρούσαν προστάτη τους και
απεικονίζεται σε πολλά νομίσματα και εμβλήματα της
Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.
Ατέλειωτη η αλυσίδα των παλαιών Αγίων του

Πόντου, πού οι κρίκοι της συνεχίζονται με τους
νεομάρτυρες.
Στό 18ο αιώνα σημειώνεται το μαρτύριο της
δεκαπεντάχρονης, Αγίας Ελένης από τη Σινώπη.
Δεν λησμονούν οι Πόντιοι τον προύχοντα της
Τραπεζούντας Νεομάρτυρα Παρασκευά, ούτε τον
έμπορο από την ίδια πόλη Νεομάρτυρα Ιωάννη της
Σουτσιάβας.
Στις αρχές του περασμένου αιώνα προβάλλει η μορφή
του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη από τον Πόντο, του οσίου
και ομολογητού, στη Δράμα (1901-1959).

Το πλήθος των Αγίων του Πόντου, οι υπέροχες
εκκλησίες, τα σκαρφαλωμένα σ' απόκρημνους βράχους
ασκηταριά και τα λαμπρά μοναστήρια, όπως του Αγίου
Γεωργίου του Περιστερεώτα, του Αγίου Ιωάννου
Βαζελώνα και το περίφημο της Παναγίας του Σουμελά,
– έστω κι ερείπια – πλημμυρίζουν με υπερκόσμιο δέος
την ψυχή και χαρίζουν απόμακρες ελπίδες πώς δε θα
εγκαταλείψει ο Θεός τους πρόσφυγες του Πόντου, ούτε
θα παραβλέψει τις πρεσβείες των πονεμένων Αγίων
Του!
Από το περιοδικό «Προς την ΝΙΚΗΝ» Μάϊος 2009
τεύχος 711

Ποντιακά έθιμα Χριστουγέννων

Οι Γιορτινές προετοιμασίες του χειμερινού κύκλου
ξεκινούσαν τον Δεκέμβρη, στη γιορτή της Αγίας
Βαρβάρας. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν μελόπιτες και
βαρβάρα με σιτάρι, καλαμπόκι και φασόλια και τα
μοίραζαν σε γείτονες και παιδιά. Τις μελόπιτες τις
ετοίμαζε κάποιος ηλικιωμένος από την οικογένεια με
μέλι, σιτάρι, καρύδια, και αλεύρι, προσφορά της
γειτονιάς. Σύμφωνα με το έθιμο, με το μέλι της πίτας
σχημάτιζαν σταυρό στην πόρτα του σπιτιού.
Στις 15 του Δεκέμβρη, στις αγροτικές περιοχές
γιόρταζαν τα « Αλώα» στους αγρούς για τη ευόδωση των
καρπών της γης, ένα έθιμο που σήμερα έχει εκλείψει.
Για τα Χριστούγεννα, σε πολλά μέρη του Πόντου, οι
νοικοκυρές συνήθιζαν να παρασκευάζουν πίτες από
καλαμποκάλευρο, αλευροχαλβά, κατμέρια και τον
«πουρμά», ένα σιροπιαστό γλυκό που θύμιζε το
σαραϊγλί.
Στην Τραπεζούντα τις παραμονές των Χριστουγέννων
οι νοικοκυρές απαραιτήτως ζύμωναν κουλούρια για το
σπίτι και τα ζώα. Επίσης ζύμωναν τα χριστόψωμα τα
οποία περιείχαν καρύδια και όταν ψήνονταν τα
περίχυναν με μέλι. Πάνω στο χριστόψωμο κεντούσαν με
αμύγδαλα τη γέννηση του Χριστού. Στόλιζαν ένα
τραπέζι δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δένδρο, με
διάφορα γιορτινά καλούδια κι ένα εικόνισμα,
αφιερωμένο στην Παναγία, το « Τραπέζι της
Παναγίας». Στην Ινέπολη του νομού Κασταμονής, οι
νοικοκυρές ετοίμαζαν για τα Χριστούγεννα τα
παραδοσιακά γλυκά « κετέ», «ιτσλί» και «κατμέρια».
Στην Αμάσεια, τα βασικά γιορτινά εδέσματα ήταν το
κεσκέκι, το σουμπορεγί και το τζεβιζλί τσορέκ.
Διαδεδομένο υλικό για τις πίτες ήταν το χασισόλαδο και
οι χασισόσποροι τους οποίους επεξεργαζόταν όπως τους
κόκκους του καφέ. Καβουρντίζανε τους σπόρους σ' ένα

τηγάνι χωρίς λάδι ώσπου να πάρουν μαύρο χρώμα και
να βγάλουν το λάδι τους .
Τη νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των
Χριστουγέννων, «εθύμιζαν» τα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα με λύρα και με νταούλ-ζουρνά. Γύριζαν όλα
τα σπίτια του χωριού παρέα με τους μωμόγερους,
αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και με αραιούς
πυροβολισμούς και ψάλλοντας τα κάλαντα θύμιζαν τη
γένεση του θεανθρώπου. Στα ορεινά του Πόντου
λέγανε τα κάλαντα και την ημέρα γιατί οι καιρικές
συνθήκες ήταν συχνά απαγορευτικές για έξοδο την
νύχτα.
Οι "καλαντάδες" εκτός από τη συνοδεία της λύρας,
φρόντιζαν να φέρουν μαζί τους και ένα στολισμένο
καράβι, φτιαγμένο από χαρτόνι και λεπτό σανίδι για
να εντυπωσιάσουν τους νοικοκυραίους. Συνήθως
φώτιζαν τα καραβάκια τους με κεριά, ενώ κάθε ομάδα
προσπαθούσε να φτιάξει το πιο όμορφο και
φανταχτερά στολισμένο, εν είδη συναγωνισμού.
Προτού αρχίσουν να ψάλλουν, ένας της παρέας έλεγε
μεγαλόφωνα τον πολυχρονισμό, αρχίζοντας από τον
αρχηγό της οικογένειας και τελειώνοντας και στο πιο
μικρό παιδί και σ' αυτούς τους ξενιτεμένους: «Ο Θεός
να πολυχρονίζ' τον κύριο τάδε...και στη συνέχεια
έψαλλαν:

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα
Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον χα,
καλή ώρα, καλή σ' ημέρα
Χα, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν
οψέ γεννέθεν, ουρανοστάθεν.
Το εγέννεσεν η Παναΐα
Το ενέστεσεν αϊ-Παρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι
και εκατήβεν σο σταυροδρόμι
Σταυρουδρόμιν και μυροδρομι
Έρπαξαν άτόν οι χιλ' Εβραίοι
χίλ' Εβραίοι και μίρ' Εβραίοι
χιλ' Εβραίοι και μιρ' Εβραίοι.
Ασ' ακρέντικα κι άσ' σην καρδίαν
αίμαν έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν.
ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον
μύρος έτον και μυρωδία.
Εμυρίστεν ατ' ο κόσμον όλεν
για μυρίστ' άτό και σύ αφέντα.
Σύ αφέντα, καλέ μ' αφέντα
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια
και θυμίζνε το νοικοκύρην
νοικοκύρη μ και βασιλέα.
Δέβα σο ταρέζ και ελα σην πόρτας
δως μας ούβας και λεφτοκάρια
κι αν ανοίεις μας χαράν σην πόρτα 'σ.
Καλά Χριστούγεννα
και εις έτη πολλά

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

Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ
Τραπεζούς
Σπουδαιοτέρα ἐξ' ὅλων τῶν πόλεων τοῦ
Πόντου ἀπέβη ἡ Τραπεζοῦς. Λέγεται ὅτι ἀπό
τήν Ἀρκαδικήν πόλιν Τραπεζοῦντα
πολυπληθεῖς ἄποικοι ἔδωκαν τό ὄνοµα τῆς
πατρίδος των εἰς τήν ἕως τότε ὄνοµαζοµένην
Οἰζωνίδα, ἄλλοι δέ ὅτι ὡνοµάσθη Τραπεζοῦς,
ἀπό τούς τραπεζοειδεῖς λόφους ἐπί τῶν
ὁποίων εἶνε κτισµένη καί ἕνεκα τοῦ ὑπεράνω
αὐτῆς τραπεζοειδοῦς λόφου, τοῦ Μιθρίου
(Μπόζτεπε). Πόλις Ἑλληνίς ἀποικία τῆς
Σινώπης. Τό πρῶτον µνηµονεύεται ὑπό τοῦ
Ξενοφῶντος εἰς τόν ὁποῖον (καθώς καί τούς
µυρίους) παρέσχεν ἐξαιρετικήν φιλοξενίαν
ἐπί ἕνα µῆνα καί τούς ἐβοήθησεν εἰς τήν
παληνόστησιν. Ἡ πόλις ἀπλοῦται ἐπί
κλιµακωτῶς ἐπικλινοῦς ἐδάφους. Τό ἔδαφος
χωρίζεται µέ δύο βαθείας φάραγγας οἵτινες
ὁλίγον ἀπέχουσαι ἀλλήλων κατέρχονται πρός
τήν θάλασσαν καί τέµνουσι τήν ἀκτήν
καθέτως. Εἰς ἀπόστασιν 910 µέτρων ἀπό τῆς
θαλάσσης ὁ χωρίζων τάς δύο φάραγγας
βραχώδης ὄγκος σχηµατίζει τράχηλον ἤ
ἰσθµόν καί οὕτω σχηµατίζεται φυσική ὀχυρά
θέσις ἐπί τῆς ὁποίας οἱ πρῶτοι οἰκισταί
ἀνήγειραν (ἐγκάρσιον) τεῖχος ὑπό µορφήν
ὀγκώδους φρουρίου, τάς δέ ἐσωτερικάς
πλευράς τῶν φαράγγων ὠχύρωσαν διά τειχῶν
καί ἐπάλξεων, ἅτινα καί σήµερον ὑψοῦνται
ὑπερήφανα καί ἐπιβλητικά ὑπεράνω τῶν
ἀβύσσων καί τῶν ρυάκων τῶν δύο φαράγγων.
Ἐξ ἄλλου δύο ἐγκάρσια τείχη (ἀπέχοντα
ἀλλήλων ἰκανῶς) ἐκτεινόµενα ἀπό τῆς µιᾶς
φάραγγας εἰς τήν ἄλλην ἐχρησίµευσαν ὡς
προπύργια τοῦ πρός τήν θάλασσαν φρουρίου
καί ἀπετέλουν τό πρός αὐτήν ἐξωτερικόν
ὀχύρωµα τῶν δύο ὑπερκειµένων ἀλλήλων
φρουρίων. Κατά τάς ἐπιδροµάς τῶν βαρβάρων
οἱ κάτοικοι τῆς ἔξω τῶν τειχῶν πόλεως
κατέφευγαν εἰς τήν ὠχυροµένην πόλιν καί
ἕνεκα τῆς στενότητος τά πλήθη συνεθλίβοντο
διά τοῦτο ὁ Ἀλέξιος ὁ Β΄ διά µιᾶς τεραστίας
ἐργασίας ἐπεξέτεινε τά τείχη µέχρι τῆς
θαλάσσης.
Πρός ἀνατολάς τῆς πόλεως ἐξετείνετο ὁ
λιµήν αὐτῆς Δαφνοῦς, ὅπου ἐστάθµευον τά
πολεµικά πλοῖα τῶν Κοµνηνῶν καί οἱ
ἐµπορικοί στόλοι Γενουατῶν καί Βενετῶν.
Πρός δυσµᾶς τῆς Δαφνοῦντος ἦτο βραχῶδες
ἀκρωτήριον καί ἔως αὐτοῦ ἰσχυρόν φρούριον
τό Λεοντόκαστρον (σήµερον Κιουζέλ σαράϊ).
Ὑπεράνω αὐτοῦ ἀπλοῦται µεγάλη πλατεῖα τό
Μεϊτάν. Ἐπί τῆς πλατείας αὐτῆς ἀπεβιβάζοντο
τά διά τήν Εὐρώπην καί Ἀσίαν ἐµπορεύµατα,
καί ἐντεῦθεν διεκοµίζοντο διά πλοίων εἰς τήν
Εὐρώπην καί διά καραβανίων ἰδίως καµήλων
εἰς τήν Ἀρµενίαν, Περσίαν, Ἰνδίας καί Κίναν.
Εἰς τό Μεϊτάν ἐγένοντο καί αἱ διάφοραι
τελεταί καί παρατάξεις τῆς Αὐλῆς καί ἑορταί.
Ἡ πόλις ὑδρεύετο ἐκ τοῦ ποταµοῦ Πυξίτου
διά τοῦ ὑπό τοῦ Ἰουστινιανοῦ

κατασκευασθέντος ὑδραγωγείου. Ἡ Τραπεζοῦς
διά τό ὑποτροπικόν κλῖµα της εἶχε καί ἐντός καί
ἐκτός τῶν τειχῶν καί παντοῦ µεγάλην ποικιλίαν
δένδρων καί φυτῶν. Τό κλίµα της ἦτο εὔκρατον.
Ἐπί τῶν πέριξ γραφικῶν λόφων ὑπῆρχον τά
θερινά ἀνάκτορα Παρχάρης ὅπου ἡ Αὐλή
διήρχετο τό θέρος καί ἐφιλοξένει ξένους
ἡγεµόνας. Ἡ πόλις εἶχε πολύν πληθυσµόν παρά
τήν πανώλην καί τάς συχνάς πυρκαϊᾶς καί
µάλιστα τοῦ 1341 ἕνεκα τῆς ἐπιδροµῆς τῶν
Τούρκων τῆς Ἀµίδης ὁπότε ὅλη ἡ πόλις ἐγένετο
παρανάλωµα τοῦ πυρός, ἐκτός τῶν ἀνακτόρων
καί τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πύργου, διότι αἱ οἰκίαι ἤ
διώροφοι ἤ τριώροφοι ἦσαν ξύλιναι. Τά δάση της
καθώς καί τῆς Κολχίδος ἦσαν ἀνεξάντλητος
πηγή ποικίλης οἰκοδοµικῆς ξυλείας.
Ὅτι δέ ἡ Τραπεζοῦς παρά τά κατά καιρούς
πολλά πλήγµατα, ἦτο πλουσία καί ἀκµαία καί
πυκνῶς κατωκηµένη, τοῦτο ὠφείλετο ὄχι εἰς τήν
φυσικήν εὐφορίαν τῆς χώρας, ἀλλ' εἰς τήν
γεωγραφικήν θέσιν, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἡ πόλις
κατέστη κέντρον τοῦ παγκοσµίου ἐµπορίου.
Κατά τάς εὐτυχεῖς ἡµέρας Μιθριδάτου τοῦ
Μεγάλου ἀνεδείχθη εἰς πόλιν λαµπράν µετά
τήν πτώσιν δέ αὐτοῦ ἐσυνθηκολόγησε µετά τῶν
Ρωµαίων οἵτινες ἐπέτρεψαν αὐτῇ νά διέπῃ τά
καθ' ἑαυτήν αὐτονόµως ὡς πόλις ἐλευθέρα.
Ἐκεῖθεν ἡ Τραπεζοῦς ἤκµασε τόσον ὥστε ὁ
Ζώσιµος (257 µ.Χ) ἀποκαλεῖ αὐτήν “πόλιν
µεγάλην καί πολυάνθρωπον”.
Ἡ µεγάλη ἀνάπτυξις τῆς Τραπεζοῦντος
χρονολογεῖται ἀφ' ὅσον οἱ Ρωµαῖοι ἤνοιξαν διά
τῆς κοιλάδος τοῦ Πυξίτου βατήν ὁδόν, πρός τήν
κοιλάδα τοῦ Εὐφράτου, ἐπροτίµησαν δέ αὐτήν
ὡς λιµένα τοῦ ἐκ 40 πολεµικῶν ἀποκαλουµένου
Ποντικοῦ στόλου “ὅστις εἰρήνευε τήν πρίν
ἄπλωτον καί ἀγρίαν θάλασσαν”. Ὁ
αὐτοκράτωρ Ἀνδριανός ἐπισκεφθείς αὐτήν
διέταξε νά κλεισθῆ δι' ἑνός µόλου, ὁ λιµήν τῆς
πόλεως.
Κατά τό 257 µ.Χ. οἱ Γότθοι καί οἱ Βορανοί
ὁρµηνθέντες ἐκ Κριµαίας κατέλαβον τήν πόλιν,
ἐλεηλάτησαν καί ἠρήµωσαν αὐτήν, τούς δέ
κατοίκους ἀπήγαγον εἰς αἰχµαλωσίαν. Ἔκτοτε
δυσκόλως καί βραδέως ἀνελάµβανε καί µόνον
ἀπό τοῦ 6ου αἰῶνος ἄρχεται νέα ἀκµή τῆς
πόλεως, διότι ἐχρησίµευσεν αὕτη ὡς βάσις
ἐφοδιασµοῦ εἰς τάς κατά Περσῶν καί Ἀράβων
ἐκστρατείας, ἔγινε τό κύριον φρούριον καί τό
ἔρεισµα τῆς Βυζαντινῆς ἐξουσίας ἐν τῇ Μαύρῃ
Θαλάσσῃ. Πολυάριθµοι δέ µετανάσται
κατέφυγον εἰς τήν ὀχυράν πόλιν, ἰδίᾳ ἀπό τοῦ
1291 ὁπότε οἱ µουσουλµάνοι κατέκτησαν τήν
Συρίαν ἡ ὁποία εἶχε κλεισθεῖ εἰς τό ἐµπόριον τῆς
Δύσεως.
Πλοῦτος ἄφθονος ἔρρεεν εἰς τήν πρωτεύουσα
τῶν Κοµνηνῶν καί ἐν µέσῳ τῶν ἐµφυλίων
σπαραγµῶν καί τῶν ὑπό τῶν Τουρκοµάνων καί
Γεωργιανῶν ἐµπρησµῶν ὑπῆρχεν εὐδαιµονία,
αἱ δέ συνοικίαι αἱ ἐρηµούµεναι ὑπό τῆς πανώλης
ἤ ἄλλων ἀτυχηµάτων, πάραυτα ἐπληροῦτο µέ
νέα πλήθη λαοῦ.
Ἤδη ἀπό τοῦ 10ου αἰῶνος ἐγένοντο ἐν
Τραπεζοῦντι ἐµποροπανηγύρεις ὅπου
συνέρρεον Κιρκάσιοι, Βυζαντινοί, Ἀρµένιοι καί
Μουσουλµάνοι ἀκόµη ἐκ Περσίας καί
Βουχάρας.
Τό µέγα ἐµπόριον τῶν Ἰνδιῶν καί τῆς Κίνας τό
ὁποῖον ὡς διά µαγικῆς ράβδου µετέβαλεν
ἐρήµους εἰς πόλεις ἀνθηράς καί πλουσίας (ὡς ἡ
Σελεύκεια, Κτησιφῶν, Κούφα, Βασόρα,
Ἰσπαχάν καί Ταυρίς) συνετέλεσε διά νά ἀνθήσει

καί νά ἀκµάσει ἡ Τραπεζοῦς. Διά τῶν
ἀδιακόπτως διά τῆς κοιλάδας τοῦ Εὐφράτου,
τοῦ Κάνεος καί τοῦ Πυξίτου κατερχοµένων
καραβανίων συνεσωρεύοντο εἰς τήν ἀγοράν
καί τάς ἀποθήκας τῆς Τραπεζοῦντος, τά δέ
πλοῖα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν κατέπλεον
εἰς τόν λιµένα της ἵνα ἀνταλλάξωσει τά
προϊόντα τους µέ τά πλούτη τῆς Ἀνατολῆς.
Κεντηµένα ἐνδύµατα καί ποικιλόχρωµα λινᾶ
ὑφάσµατα τοῦ Ριζαίου περίφηµα µάλλινα καί
µεταξωτά τῆς Τραπεζοῦντος, χρυσοκέντητα
ὑφάσµατα τῆς Βαγδάτης, ἐσθῆτες Μιδικαί καί
Αἰγυπτιακαί, µεταξωτά καί µάλλινα τῶν
Ἰνδιῶν, σηρικά τῆς Κίνας, µεταξωτά τῆς
Βουχάρας, µαργαρῖται καί πολύτιµοι λίθοι τῆς
Κεϋλάνης, ὑφάσµατα Φλαµανδίας καί
Ἰταλίας, φορτία ὑάλου καί χάλυβος τῆς
Γερµανίας, λῖνον καί µέλι τῆς Μιγγρελίας καί
σιτηρά τῆς Κριµαίας ἐπλήρουν τήν ἀγοράν τῆς
Τραπεζοῦντος καί ἦτο ἡ πόλις “κοινόν τι
ἐργαστήριον ἤ ἐµπόριον τῆς οἰκουµένης
ἁπάσης” καί ἡ δυνατότης κατά Βησσαρίωνα νά
ἴδει ἐν τῇ ἀγορᾷ ποικίλας ἐνδυµασίας καί νά
ἀκούσει ποικίλας γλώσσας. Ἧτο δέ ἡ ἀγορά
πλήρης, ὄχι τήν δεῖνα ἤ δεῖνα ἡµέραν τοῦ ἕτους
ἤ τῆς ἑβδοµάδος ἤ τήν δεῖνα ὥραν τῆς ἡµέρας,
ἀλλά ὅλας τάς ἡµέρας τοῦ ἔτους “καί µόλις
χωροῦσα τούς διιόντας”. Καί µέχρι τῶν ἡµερῶν
ἡµῶν τό ἐµπόριον τῆς Ἀρµενίας, Ἰράκ καί µέγα
µέρος τοῦ ἐµπορίου τῆς Περσίας διενεργεῖτο
διά τῆς Τραπεζοῦντος. Κατά τό 1903
ἐξήχθησαν ἐµπορεύµατα 24.230.000 κιλά ἀξίας
14.000.000 φράγκων, ἐπιβάται δέ ἐξῆλθον
25.000 καί εἰσῆλθον 18.000.
Μεταξύ τῶν νεωτέρων κτιρίων προέχουσαν
θέσιν κατέχει τό γυµνάσιον, τό
ἐπονοµαζόµενον Φροντιστήριον. Ἱδρύθη τό
1630 ὑπό τοῦ Σεβαστού Κυµινήτου· διῆλθε
ποικίλας περιπετείας ἐπί 220 ἕτη, ἐλάχιστα
ὅµως διέκοψε τήν λειτουργίαν του καί
συνέβαλλεν πάντοτε πολύ ἤ ὀλίγον εἰς
ἐξάπλωσιν τῆς παιδείας. Ἡ µακρά ἰστορία τοῦ
φωτοβόλου τοῦτου κέντρου διαφεύγει τά ὅρια
τῆς συντόµου αὐτῆς µελέτης. Ἀπό τοῦ 1902
ἀπέκτησε ἴδιον οἴκηµα τετραόροφον, τό ὁποῖον
εἶνε ἕν ἀπό τά ὀλίγα τοιαῦτα τοῦ Ἑλληνισµοῦ
ὅλου. Περιλαµβάνει 40 αἴθουσας καθ' ὅλους
τούς κανόνας τῆς ὑγιεινῆς καί παιδαγωγικῆς.
Ἐστοίχισε 12.000 χρυσές λίρες Τουρκίας αἱ
ὁποῖαι συνελέγησαν ἀπό ἐράνους, κατ' ἕτος δέ
ἐχρειάζετο διά τήν συντήρισήν του 2.000 πού
ἐκάλυπτεν ἡ φιλοµουσία τῶν Τραπεζουντίων.
Πλήν τοῦ Γυµνασίου τοῦτου προοριζοµένου
διά τά ἄρρενα ἡ κοινότης συνετήρει καί
Κεντρικόν Παρθεναγωγεῖον µέ 8 τάξεις καί 3
Δηµοτικά σχολεῖα εἰς τάς ἐνορίας.
Εἰς Τραπεζοῦντα ἐλειτούργει καί ὁ
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ξενοφῶν. Ἱδρύθη
τό 1870 καί κατ' ἀρχάς µέν εἶχε σκοπόν τήν
µόρφωσιν τοῦ λαοῦ διά διαλέξεων, ἀργότερον
δέ µετετράπη εἰς Φιλεκπαιδευτικόν µέ σκοπόν
νά βοηθᾶ τούς διδασκάλους τῆς ὑπαίθρου µέ
προγράµµατα καί βιβλία·νά ἐπισκέπτεται κατ'
ἕτος τά σχολεῖα δι' ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν,
ἐνεθάρρυνε τούς διδασκάλους καί ἐνέβαλλε
εἰς τούς ἀγρότας τήν πρός τά γράµµατα
ἀγάπην. Καί ἡ µουσική ἐθεραπεύετο διά τοῦ
Σωµατείου Φιλαρµονική καί θέατρον ἐκτίσθη
καί φιλόπτωχος ἀδελφότης ἐλειτούργει καί
Νοσοκοµεῖον “τό Ἀκρίτειον”.
(συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)
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Οι κληρονόμοι διεκδικούν…
Αφού κέρδισε τα νόμιμα
δικαιώματα στα εδάφη ενός κάστρου
με απόφαση δικαστηρίου, μια
οικογένεια που ισχυρίζεται ότι είναι
απόγονοι ενός Οθωμανού πασά έχει
κινήσει νέα νομική αγωγή για να
κερδίσει και την ιδιοκτησία ενός
άλλου κάστρου στη γειτονική
επαρχία Gümüşhane .
Ζώντας στη βορειοανατολική επαρχία Gümüşhane, οι κληρονόμοι του
Üçünzade Ömer Pasha έχουν κινήσει νομική αγωγή για να καθορίσουν την
ιδιοκτησία του Κάστρου της Μονής , το οποίο ισχυρίζονται ότι ανήκε και αυτό
στον αείμνηστο παππού τους.
«Το κάστρο Güzelhisar χτίστηκε κατά τη Γενοβέζικη περίοδο τον 13ο αιώνα.
Όταν ο σουλτάνος Μεχμέτ ο Β΄ κατέκτησε την Τραπεζούντα το 1461
προσάρτησε και τις περιοχές του Τορούλ (Άρδασσα) και Κερτέν γύρω στο
1479 και τις έδωσε δωρεά στον παππού τους, ο οποίος ήταν ο τοπικός πασάς.
Τα πέντε εγγόνια του πασά υπέβαλαν μήνυση το 2017 ζητώντας τον τίτλο
ιδιοκτησίας και αυτού του κάστρου και της γύρω περιοχής, που ήταν τότε
στρατιωτική ζώνη, ύστερα από κάποια τυχαία ανακάλυψη σχετικών
εγγράφων.
Αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία του 21ου αιώνα. Λέτε να ξεκινήσουμε κάτι
παρόμοιο και όλοι οι Έλληνες πόντιοι για τα σπίτια και όλα τα ακίνητα μας
που βρίσκονται στην ΄΄Ανατολική Ελλάδα΄΄.

Προτάσεις με το τρίτο πρόσωπο του ρήματος «κρούω= χτυπώ»
(Μεταφορικά κρούω= δέρνω-ξεκινώ-τολμώ κ.α.)
Γράφει ο Γιώργος Χειμωνίδης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Κρούει απάν' = προσθέτει
Κρούει απέσ'= τολμάει
Κρούει ατό ση κωφού= κωφεύει (κάνει πως δεν ακούει)
Κρούει 'ατόν σα μέσα= θέλει να ενεργηθεί
Κρούει έμορφα= ευστοχεί
Κρούει έναν ομματέαν= ρίχνει μια ματιά
Κρούει έξ'= αλητεύει
Κρούει κα'= μειώνει
Κρούει κά' το φορτίον= πετάει κάτω το φορτίο
Κρούει και παίρ'= παιδεύεται (χτυπάει και παίρνει= αγωνίζεται)
Κρούει το κιφάλ'ν ατ'= μετανοιώνει
Κρούει λάχτας= κλωτσάει- λακτίζει
Κρούει τα λάχτας= σπαρταράει – χαροπαλεύει
Κρούει ομματέας= ερωτοτροπεί- κάνει ματιές
Κρούει οπίσ'= υποχωρεί (κάνει πίσω)
Κρούει σην άκραν= διευκολύνει (κάνει στην άκρη)
Κρούει σην ρά≤ιαν ατ'= φορτώνεται (στη ράχη του)
Κρούει σ' ωμίν ατ'= φορτώνεται (στον ώμο του)
Κρούει σο κιφάλ'ν ατ'= χτυπάει στο κεφάλι του – τον ζαλίζει
Κρούει σο νουν ατ'= θυμάται
Κρούει σο σκότωμαν= χτυπάει πολύ άσχημα- μέχρι θανάτου
Κρούει σον πρόσωπον= βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο (από τον πόθο)
Κρούει τ'αξινάρ' =κόβει ξύλα με το τσεκούρι
Κρούει τα πόρτας= ζητάει βοήθεια (δεν είναι ζητιάνος)
Κρούει τα τσäπας= χειροκροτεί (χτυπάει παλαμάκια)
Κρούει το μακέλ' = σκάβει (με την αξίνα- τον κασμά)
Κρούει την τσιάπαν= τσαπίζει
Κρούει την κερεντήν= κοσσεύει (θερίζει με την κοσσά)
Κρούει την γαμ_ήν= μαστιγώνει (δέρνει με το μαστίγιο)
Κρούει το κότσ'= φεύγει βιαστικά (το κότσ' = η φτέρνα)
Κρούει την καμπάναν= χτυπάει την καμπάνα
Κρούει το γριζομάκελον= εκριζώνει (γριζεύω= εκριζώνω)
Κρούει το ®κεπάρ'= πελεκάει (κατεργάζεται ένα ξύλο με το σκεπάρνι)
Κρούει το τοξάρ' = παίζει τη λύρα (λύρα= έγχορδο ποντιακό όργανο)
Κρούει το τσιακούτσ' = καρφώνει (τσιακούτσ'= σφυρί)
Κρούει τον ανέφορον= ανηφορίζει
Κρούει φτερόν= ερωτοτροπεί
Κρούει ωτίν= κρυφακούει (στήνει αυτί για να ακούσει)
Κρούει το γάλαν με το ξυλάγκ'= κάνει βούτυρο (με το ξύλινο αγγείο =
εργαλείο αποβουτύρωσης)
Σημειώσεις:
1. Όπου ( ≤) προφέρεται (σσί) όπως ρα≤ία= ρασσία=ράχες-βουνά
2. Όπου ( _ ) προφέρεται (πσσί) όπως γαμ_ή= γαμπσσή= μαστίγιο
3. Όπου (®) προφέρεται (σσί) όπως ®κεπάρ=σσκεπάρ= σκεπάρι
4. Όπου (â) προφέρεται (ια) όπως τσâπας= τσιάπας=παλαμάκια
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Η Τουρκία στο δρόμο
της “δημοκρατίας”…
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Abdulhamit Gül επεσήμανε στα
τέλη του Οκτωβρίου του 2021 ότι έχουν περάσει 100 χρόνια από
τη διακήρυξη του πρώτου Συντάγματος της Τουρκικής
Δημοκρατίας το 1921, προσθέτοντας ότι αυτή η εμπειρία παρέχει
στη χώρα τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πολιτικό,
δημοκρατικό και ελεύθερο σύνταγμα.
«Βλέπουμε ότι το Kanun-i Esasi (Πρώτο Σύνταγμα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας το 1876, ημερομηνία που μπορεί
να θεωρηθεί πρώιμη. Τώρα, βρισκόμαστε στο 100ο έτος του Συντάγματος του 1921.
Άρα υπάρχει ουσιαστική εμπειρία στο θέμα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι
δυνατό να δημιουργηθεί ένα πολιτικό, δημοκρατικό και ελεύθερο σύνταγμα. Με
αυτή την πτυχή, η ιστορία του δικαίου μας δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε
αυτή τη γνώση στη οικοδόμηση νόμου», είπε.
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι το κυβερνών Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΚ) θα ολοκληρώσει τις εργασίες για ένα νέο
σύνταγμα πριν από τη λήξη του νομοθετικού έτους, τονίζοντας την
αποφασιστικότητα του κόμματος να αντικαταστήσει το υπάρχον με μια πιο
δημοκρατική εκδοχή.
Τον Μάιο, ο πρόεδρος του Κόμματος του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) Devlet
Bahçeli ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρόταση για το «νέο σύνταγμα» τον Μάιο
και τη μετέφερε στον Ερντογάν.,ο οποίος διόρισε μια επιτροπή υπό την προεδρία του
για να εργαστεί για το νέο σύνταγμα.
Το σημερινό Σύνταγμα της Τουρκίας έγινε μετά από ένα στρατιωτικό
πραξικόπημα το 1980 και ο Ερντογάν πιέζει για τη σύνταξη ενός νέου συντάγματος
υπό πολιτική εξουσία, πριν το τέλος της θητείας του.
Σχολιάζοντας θα πούμε μόνο:
Οψόμεθα…και όπως λένε και οι ίδιοι “Καλός ο λόγος τη Κατή αν κρατεί”.

Συγκλονιστική συνεν
́ τευξη του Τουρ
́ κου
ακαδημαϊκού και ιστορικού Τανερ
́ Ακσαμ
́ ,
στην διαδικτυακή εφημεριδ
́ α Ahval.
Συνέχεια από την 2η σελίδα
Σε ορισμεν́ ες πηγες́ μαλ́ ιστα αναφερ
́ εται οτ́ ι η καταστροφική μανια
́ και η
αναλγησια
́ των Τουρ
́ κων δεν στρεφ
́ εται μον́ ο εν́ αντι των ξεν́ ων. Οι Τουρ
́ κοι
αξιωματουχ́ οι πνιγ
́ ουν και σκοτων́ ουν βαρ
́ βαρα τους δικους́ τους ανθρωπ
́ ους οτ́ αν
αισθανθουν́ την παραμικρή υποψια
́ . Εαν́ τωρ
́ α επαναληφθουν́ ολ́ α αυτά θα μπορεσ
́ ει
ο Ερντογαν́ και ο Μπαχτσελί να πουν οχ́ ι δεν ειν́ αι ετ́ σι; Κοιταξ́ τε σε τι χαλ́ ια οδηγ
́ ησαν
τη χωρ
́ α. Καταπιεζ́ εται, βασανιζ́ εται και φυλακιζ́ εται καθ
́ ε αν́ θρωπος που ασκεί την
παραμικρή κριτική εν́ αντι της εξουσια
́ ς. Αυτά που καταστρεφ
́ ουν δεν ειν́ αι μον́ ο
αν́ θρωποι. Τοσ
́ ο η πολιτιστικη ́ κληρονομια ́ οσ
́ ο και το φυσικο ́ περιβαλ́ λον
εισπρατ́ τουν αρκουν́ τως το μεριδ
́ ιό τους. Αυτό που καν́ ουν ειν́ αι μια φοβερη,́
απεριορ
́ ιστη χρησ
́ η δυν́ αμης, η οποια
́ δεν ειν́ αι τιπ
́ οτα αλ́ λο παρά η αδηφαγια
́ της
καταστροφικης́ μανια
́ ς του φανατισμού.
Στην πραγματικοτ́ ητα ο Ερντογαν́ και ο Μπαχτσελι ́ εκπροσωπουν́ την
παραδοσιακή βαρβαροτ́ ητα και τασ
́ η καταστροφης́ που εχ́ ει βαθιες́ ριζ́ ες σε αυτό τον
τοπ
́ ο. Σημ
́ ερα η Μικρά Ασια
́ ειν́ αι γεματ́ η με κατεστραμμεν́ ες εκκλησιέ ς και ιερους́
τοπ
́ ους που χρησιμοποιουν́ ται ειτ́ ε ως σταβ
́ λοι ειτ́ ε ως αποθηκ
́ ες.
Το διδ
́ υμο Ερντογαν́ -Μπαχτσελί (μπορειτ́ ε να προσθεσ
́ ετε και τον Περιντσεκ
́ ) ειν́ αι
οι εκπροσ
́ ωποι της καταστροφικης́ παραδ
́ οσης που εκ
́ αψε, γκρεμ
́ ισε την Μικρά Ασια
́
και δεν περιορισ
́ τηκε μον́ ο στον εκτοπισμό και τον αφανισμό ανθρωπ
́ ων αλλά
επεκταθ
́ ηκε και στην πολιτιστική κληρονομιά.
Η τουρκική μανια
́ καταστροφης́ και εξον́ τωσης βρισ
́ κονται στην εξουσια
́ ως
συνασπισμος́ Ερντογαν́ -Μπαχτσελι.́ Για αυτό τον λογ
́ ο η αντισ
́ ταση σε αυτους́ πρεπ
́ ει
να εκληφθεί ως αγων́ ας πολιτισμού για καθ
́ ε Τουρ
́ κο. Εχ́ ει ιδιαιτ́ ερη η σημασια
́ η
κρατ́ ηση στις φυλακες́ του Οσμαν́ Καβαλ́ α, ιδρυτή του Ιδρυμ
́ ατος Πολιτισμού της
Ανατολια
́ ς, που θελ́ ει να διασωσ
́ ει την πολιτισμική κληρονομιά αυτού του τοπ
́ ου.
Το θεμ
́ α συζητ́ ησης ειν́ αι η δοκιμασια
́ των Τουρ
́ κων με τον Πολιτισμό.
Στο τελ́ ος θα κερδισ
́ ει ο Πολιτισμος́ .
Οι Βυζαντινοι ́ κλεισ
́ τηκαν στην Αγια
́ Σοφια
́ , τις τελευταιέ ς μερ
́ ες της
αυτοκρατορια
́ ς, και περιμ
́ εναν να τους σωσ
́ ει ο θεος́ . Το ιδ
́ ιο καν́ ει τωρ
́ α και ο
Ερντογαν́ , καταφευγ
́ ει στην Αγια
́ Σοφια
́ για να σωθει.́ Οι φτωχοί αν́ θρωποι που δεν
μπορουν́ να ταϊ σ
́ ουν τα παιδια ́ τους τι θα καν́ ουν; Θα παν́ ε στον ναο ́ να
προσευχηθουν́ για να λυσ
́ ουν τα προβλημ
́ ατα ́ τους που οφειλ́ ονται στην
κακοδιαχειρ
́ ιση του σουλταν́ ου;
Περ
́ α από τους λεονταρισμους́ και τα φτηνά πολιτικά τεχνασ
́ ματα καλά θα καν́ ει ο
σουλταν́ ος να διαβασ
́ ει τι ελ́ εγε ο Κικερ
́ ων που εζ́ ησε π.Χ.” Τους ιερους́ χωρ
́ ους δεν
τους αγγιζ́ εις οχ́ ι μον́ ο με το χερ
́ ι αλλά ουτ́ ε με τη σκεψ
́ η”.
Taner Akçam, Ph.D.
Professor of History
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Δημιουργία ταινίας

“Μνήμες Μικράς Ασίας - Πόντου: 1922-2022"

Μια ακόμη ορθόδοξη εκκλησία στην Τραπεζούντα
Η Παναγία η Θεοσκέπαστος ,
γνωστή και ως Μονή Κιζλάρ
(Κορασίδων) στην Τουρκία, χτίστηκε
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου
Γ' από τη μητέρα του Ειρήνη την
Παλαιολογίνα ως γυναικείο
μοναστήρι αλλά πήρε την τελική της
μορφή τον 19ο αιώνα, μετά από
αρκετές ανακαινίσεις ανά τους
αιώνες.
Η εκκλησία βρίσκεται μέσα στο μοναστήρι που αποτελείται από την εκκλησία
στη βραχώδη νότια πλευρά, ένα παρεκκλήσι κοντά στην είσοδο και μερικά
κελιά στις δυτικές πλαγιές του Μίθριου όρους.
Η εκκλησία έχει ελληνικές επιγραφές και εικόνες του Αλεξίου του Γ΄ και της
μητέρας του Ειρήνης και πολλών αγίων της ορθοδόξου εκκλησίας. Εκεί
βρίσκονται και οι τάφοι των Ανδρόνικου(1376) και Μανουήλ του Γ΄
Κομνηνού(1417)
Μιλώντας στην τελετή έναρξης, ο δήμαρχος της Τραπεζούντας Murat
Zorluoğlu είπε ότι η επίσκεψη στο μοναστήρι θα είναι δωρεάν και θα παίξει πολύ
σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Τραπεζούντας .
Ο ιστορικός χώρος ξανάνοιξε το καλοκαίρι του 2021 για τους επισκέπτες μετά
από εργασίες ανακατασκευής στο εσωτερικό της μονής και με συναυλία του
διάσημου Τούρκου πιανίστα Tuluyhan Uğurlu.

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης
των 100 ετών από τη Μικρασιατική τραγωδία διοργανώνουν πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα:
«Μνήμες Μικράς Ασίας - Πόντου: 1922-2022».
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 16 Μαρτίου 2022
μαθητές/τριες Β' και Γ' Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως
τριών ατόμων υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού.
Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το 6983503676 για περισσότερες
πληροφορίες

Μπράβο στους εργάτες
του πνεύματος και της τέχνης
Σήμερα είχα την τύχη να επισκεφθώ την έκθεση ζωγραφικής της αξιόλογης και
αξιαγάπητης Βασιλικής Σιδηροπούλου-Καραμήτσου που πραγματοποιείται από
μέρες πριν στο ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας.....εν όψει βεβαίως των 200 χρόνων
της επανάστασης και απελευθέρωσης της Πατρίδας μας...η προσπάθεια της
Βασιλικής δεν είναι μόνο τωρινή. Οι μάχες που δίνει για τον πολιτισμό μας με
αυτόν τον τρόπο είναι από δεκαετίες πριν... αλλά και σαν μέλος της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας όπου διατέλεσε και στο διοικητικό συμβούλιο αλλά παρουσίαζε και
εκπομπές ραδιοφωνικές της Λέσχης και συμμετείχε στην χορωδία ήταν
ανεκτίμητης αξίας... οικογενειακώς η προσφορά...με τον σύζυγο, αδελφό, γονείς
και παιδιά... άλλες εποχές...
Βασιλική μας ακούραστη για το έργο που προσφέρεις στον τόπο!!!!! σ'
ευχαριστούμε.
Αναδημοσίευση από το FB Χαράλαμπου Καπουρτίδη
H Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
συγχαίρει τη ζωγράφο Βάσω
Σιδηρόπουλου Καραμήτσου που με
αφορμή τα 200 χρόνια από την
επανάσταση του 1821, παρουσίασε
τον Οκτώβριο που μας πέρασε μια
σειρά από έργα της που αναπνέουν
Ελλάδα, από την τελευταία σειρά
έργων της, «Αχ Ελλάδα σε αγαπώ».
Αισθανόμαστε χαρούμενοι για το
δικό μας άνθρωπο και της
ευχόμαστε κάθε καλό και πάντα
επιτυχίες στο σημαντικό
πολιτισμικό έργο που υπηρετεί και
μας δίνει το παράδειγμα να την
μιμηθούμε και να τη μοιάσουμε.

9η Δεκεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
των Θυμάτων των Γενοκτονιών
«Θυμήσου τα θύματα, απότρεψε
τη γενοκτονία» λέει η αφίσα του
ΟΗΕ που σχεδιάστηκε ειδικά
για την Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης των Θυμάτων των
Γενοκτονιών (φωτ.: un.org)
«Κληροδότημα» του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου, μετεξέλιξη
της Κοινωνίας των Εθνών που προέκυψε μετά τις θηριωδίες του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου, το 1945 ιδρύεται ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών από τις νικήτριες
χώρες, αρχικά αριθμώντας 51 μέλη. Τρία χρόνια μετά την ίδρυσή του,
απεσταλμένοι από όλο τον κόσμο διαπραγματεύονται επί ενός νέου όρου, του
όρου «γενοκτονία».
Επινόηση του δικηγόρου Ράφαελ Λέμκιν, η γενοκτονία περιλαμβανόταν και στο
κατηγορητήριο στη Δίκη της Νυρεμβέργης, όχι όμως ως νομικός αλλά ως
περιγραφικός όρος.
Οι συνθήκες, όμως, είχαν ωριμάσει και πλέον η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 9
Δεκεμβρίου 1948 εγκρίνει ομόφωνα τη Σύμβαση για την Πρόληψη και
Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η οποία συντάχθηκε και με τη
βοήθεια του Ράφαελ Λέμκιν. Μετά την επικύρωσή της από περισσότερες από 20
χώρες, θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 1951· το 1988 θα υπογραφεί και από τις
ΗΠΑ επί προεδρίας Ρόναλντ Ρίγκαν.
Σχεδόν 67 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης και την επίσημη «εισαγωγή»
του όρου γενοκτονία, ο ΟΗΕ αποφασίζει να ανακηρύξει την 9η Δεκεμβρίου ως η
Παγκόσμια Ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων του εγκλήματος της
Γενοκτονίας και πρόληψης του εγκλήματος αυτού. Το ημερολόγιο γράφει 14
Σεπτεμβρίου 2015, και εκείνη τη χρονιά για πρώτη φορά διοργανώνονται
εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.
«Η γενοκτονία δεν συμβαίνει απλά. Τις περισσότερες φορές είναι συστηματική,
σχεδιασμένη, με ακριβείς στόχους, και μπορεί να υλοποιηθεί και εκτός
εμπόλεμων καταστάσεων», είχε τονίσει στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν.
Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Γενοκτονιών,
όπως αναφέρεται εν συντομία, στην Ελλάδα διοργανώνει και το Δίκτυο
Αναγνώρισης Γενοκτονιών, ένας φορέας που αποτελείται από την Παμποντιακή
Ομοσπονδία Ελλάδος, την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, την
Αρμενική Εθνική Επιτροπή και την Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων.
Πηγή: από το τεύχος 226 του Αργοναύτη

