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Με τον 
υπουργό 
Πολιτισµού 
Α.Σαµαρά 
συναντήθηκε 
το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.

Εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία

Στη Νάουσα και τη Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2009»



Του αείμνηστου 1ου διευθυντή 
του Αργοναύτη και επίτιμου 
προέδρου της Ε.Λ.Β.

ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΕΤΙΔΗ

ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ιούλης- Χορτοθέρτς

Ο μήνας, το όνομα «Χορτοθέρτς» το πήρε από το θερισμό των 
χόρτων. Ο λαϊκός ποιητής αφιέρωσε στο μήνα τους στίχους:
«Ο Χορτοθέρτς φέρ’ το θέρος, έρται και πάει με το γέλος».
«Έρθεν και ο Χορτοθέρτς, έπαρ’ το δρεπάν ’ςσο χέρ ’τς».

Σε διάφορες περιοχές του Πόντου και του Κάρς, ονόμαζαν το 
μήνα «Θερινόν».
«Ο Θερινόν πα φέρ’ το θέρος και όλ’ στέκνε με το γέλος».

Της Αγίας Κυριακής, κρατούσαν αυστηρή αργία. Η Αγία λα-
τρευόταν με ιδιαίτερο σεβασμό. Φοβόταν την οργή της. «Τ’ Αγίας 
Κερεκής τ’ άψιμον (φωτιά) να καίει σε».

Ο Προφήτης Ηλίας γιορτάζονταν πανηγυρικά στα ψηλά πα-
ρεκκλήσια. Στα πανηγύρια συγκεντρώνονταν πολύς κόσμος, διά-
φοροι μικροπωλητές και πολλές φορές ερασιτέχνες παλαιστές, για 

να επιδείξουν τη δύναμη και την τέχνη τους. Από το φαγοπότι δεν 
έλειπαν τα ψητά. Πολύ νόστιμο ήταν το ψητό «το ορμάν κεπαπί». 
Αυτό γινόταν ως εξής:

Σκάβανε ένα λάκκο περίπου στο ένα μέτρο και καίγανε μέσα 
κλαδιά από έλατα ή από άλλα δέντρα, ώσπου να κοκκινίσουν τα 
τοιχώματα του λάκκου. Έπειτα έβαζαν στη βάση του λάκκου ένα 
σινίν (ταψί) και κρεμούσαν το σφαχτό από ένα οριζόντιο ξύλινο 
κοντάρι. Στη συνέχεια έκλειναν το λάκκο με μια πέτρινη πλάκα 
και έριχναν από πάνω χώμα. Ύστερα από 2-3 ώρες το έβγαζαν και 
το πουλούσαν σαν μεζέ. Τα χρήματα που μάζευαν τα έδιναν στην 
εκκλησία και στο σχολείο. Το σφαχτό προερχόταν από τάματα ή 
δωρεές, πολλές φορές και Τούρκων.

Το πανηγύρι το επισφράγιζαν πυροβολισμοί και ευχές, όπως 
«και τον χρόνον».

Στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής πήγαιναν στα ξωκλήσια για 
να τιμήσουν την αγία και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Οι άρρωστοι 
έδεναν ένα κομμάτι ύφασμα πάνω σ’ ένα δέντρο ή θάμνο που ήταν 
κοντά στην εκκλησία. Πίστευαν πως έτσι άφηναν την ασθένεια στο 
δέντρο. Αυτοί που έπασχαν από παθήσεις των ματιών τα έπλεναν 
με «το αγίασμαν» της Αγίας Παρασκευής.

Στη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, όλοι όσοι ήταν άρρωστοι 
ή είχαν κάποια πάθηση, πήγαιναν στην εκκλησία του Αγίου και του 
ζητούσαν να τους θεραπεύσει. «Όθεν κοτζοί και όθεν στραβοί ’ςσον 
Αε- Παντελεήμονα». Οι ασθενείς για να αποχτήσουν τη χάρη του 
Αγίου πήγαιναν στην εκκλησία του, ακόμη και από πολύ μακρινές 
αποστάσεις, με τα πόδια και ξυπόλητοι.

Αύγουστος- Άγουστον
Στα διάφορα τοπικά ιδιώματα του Πόντου, ο Αύγουστος λε-

γόταν «Α γουστον», «τ’ Αυγουστή», «τ’ Αυγούστ» και «τον Αύ-
γουστο». Ο Αύγουστος σήμαινε το τέλος του καλοκαιριού και 
την αρχή του χειμώνα. «Επάτεσαμ’ ς Αύγουστον και ση χιονί την 
άκραν». Στη διάρκεια του μήνα, αλώνιζαν τα σιτηρά «Αύγουστον 
φέρ’τα’ αλώνια και τελέν όλα τα πόνα».

 Ο Αύγουστος είναι ο μόνος μήνας με τις τρεις μεγάλες γιορ-
τές. Η πρώτη της Μεταμόρφωσης, η δεύτερη της Παναγίας (Δεκα-
πενταύγουστος) και η Τρίτη του Ιωάννη Προδρόμου. Στη γιορτή 
της Μεταμόρφωσης, Αε-Σωτήρος τηρούσαν αυστηρή αργία.

Σ’ όλο τον Πόντο και το Κάρς τιμούσαν τη γιορτή του Δεκαπε-
νταύγουστου με ξέχωρη θρησκευτική ευλάβεια. Η πολυλάτρευτη 
του Ελληνόποντου εικόνα της Παναγίας Σουμελά τιμήθηκε και 
προσκυνήθηκε όσο καμία άλλη της ορθοδοξίας μέσα στους αιώ-
νες, που κύλησαν από τη φανέρωσή της στο όρος Μελά του Πό-
ντου το 386μ.Χ. Ακτινοβολούσε αίγλη η εικόνα και το Μοναστήρι 
στο σκλαβωμένο Πόντο.

Το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά για αιώνες στάθηκε 
πρόμαχος της θρησκείας και της ελευθερίας, φρουρός ακοίμητος 
της διαφύλαξης των παραδόσεων του ποντιακού ελληνισμού. Από 
διάφορες περιοχές του Πόντου, της Κριμαίας, του Κάρς, της Μολ-
δοβλαχίας και της Κωνσταντινούπολης, ξεκινούσαν Έλληνες δέκα, 
είκοσι και τριάντα μέρες νωρίτερα για να πάνε στο κοσμοξάκου-
στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου της Παναγίας Σουμελά. 
Σχηματίζονταν παρέες, μικρές και μεγάλες, με ντόπιες φορεσιές. 
Άλλοι πάνω στα άλογα και άλλοι πεζοί με λύρες, τύμπανα και τρα-
γούδια διέσχιζαν χωριά και πολιτείες για να πάνε στη «Μεγάλη 
Παναγία».

Το πέρασμά τους συγκινούσε και ενθουσίαζε. Οι παρέες όσο 
πλησίαζαν στο Μοναστήρι, όλο και πλήθαιναν και πύκνωναν. 
Μπροστά στους σχηματισμούς μπαίνανε οι αρχηγοί κάθε παρέας. 
Φτάνοντας στη Σουμελά άρχιζαν τους πυροβολισμούς.

Το Μοναστήρι υποδέχονταν τους προσκυνητές με χαρμόσυνες 
κωδωνοκρουσίες και τους πρόσφερε την πατροπαράδοτη νηστίσι-
μη χυλωμένη σούπα. Για να ζεσταθούν το βράδυ άναβαν μεγάλες 
φωτιές και έστηναν γύρω απ’ αυτές χορούς. Το θέαμα μέσα στην 
άγρια φύση της νύχτας ήταν κάτι το φαντασμαγορικό. Ανήμερα 
της Παναγίας και μετά τη μεγαλειώδη βυζαντινή λειτουργία, ακο-
λουθούσαν πάλι χοροί και τραγούδια. Πολλά από τα δίστιχα που 
τραγουδούσαν αναφέρονταν στο Μοναστήρι, όπως:

«Σουμέλα λέν’ την Παναγιά,
Σουμέλα λέν’ κι εσένα

Θα προσκυνώ την Παναγιάν
Και θα φιλώ κι εσένα».

«Εμέν Κρωμέτεν λέγνε με,
Κανέναν κι φοούμαι

Ση Σουμελά την Παναγιάν
Θα πάγω στεφανούμαι».

«Ση Κουσπιδή καλόγερος,
Σ’ Αγουρζενόν τσομπάνος

Ση Παναγίας το ποτάμ’
Έμορφος τραγουδάνος».
«Ση Παναγίας το ποτάμ’

Εχάσα την κλειδίτσα μ’ (σουγιάς)
Μάνα’μ τέρεν κι αράεψον
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ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 194 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. / FAX 23310 72236

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Λ. Πορφύρα 1
59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός 4447

Τιμής ένεκεν 

Σ’εμέν κιορά (που να μου ταιριάζει) νυφίτσαν».
«Σην Παναγίαν αφκακιάν

Είναι πολλά καγκέλα (στροφές)
Θα παίρω σε τρυγόνα μου

να πάμε σα Βαγγέλα (Μ. Πέμπτη).

Στο πανηγύρι ξανασμίγανε αδέρφια, συγγενείς και φίλοι που 
η μοίρα τους σκόρπισε, άλλους στον Πόντο, άλλους στο Κάρς κι 
άλλους πάλι στη Ρωσία. Ξετυλίγονταν πάνω στο θρόνο της Σουμε-
λιώτισσας βαθυσυγκίνητες σκηνές από φιλήματα και αγκαλιές.

Ανάμειχτα τα δάκρυα της χαράς και του πόνου πότιζαν το δέ-
ντρο της ελπίδας για το ξανασυνάντημα. Εκδηλώσεις θρησκευτι-
κές, εθνικές και ψυχαγωγικές συνεχίζονταν ως και τα εννιάμερα.

Την Παναγία Σουμελά την τιμούσαν και πολλοί Τούρκοι. Την 
αποκαλούσαν «Μειρέμενα» (Μαριάμ- Μάνα). Ζωντανή επανά-
ληψη και αναβίωση των ωραίων ηθών και εθίμων του ποντιακού 
ελληνισμού γίνεται σήμερα στο Πανηγύρι πάνω στα υψώματα της 
Καστανιάς Βέροιας, όπου χτίστηκε το καινούργιο θρονί της Πανα-
γίας Σουμελά.

Την παραμονή της γιορτής της Αποκεφάλισης του Ιωάννη του 
Προδρόμου (τ’ Αγιέν τη Κοτσοκεφάλ’), οι γυναίκες πήγαιναν και 
άναβαν με ελαιόλαδο τα καντήλια του Αγίου στα ξωκλήσια και 
στα προσκυνητάρια. Ανήμερα της γιορτής, δεν έτρωγαν  φρούτα ή 
τρόφιμα με κόκκινο χρώμα και ούτε έκοβαν καρπούζι. «Έκοψαν το 
κεφάλ’ ν’ ατ’ και έτρεξεν το κόκκινον το αίμαν ατ και αμαρτίαν έν’ 
να τρώγομε κόκκινα πράματα».

Δαρμενείας
για το Παρακάθ’

Σ’ έναν Παρακάθ’, κάποτες σερεύκουνταν πολλοί 
νομάτ’.
Κάποιοι ας ατοίντς είναι κεβεζέδες. Σίτα παίζ’ η λύρα 
γουνουσεύνε γελούν και εφτάνε μασχαρείας.
Κ’ εγροικούν μετ’ατά ντ’εφτάνε τοχουνεύκεται και ο 
λυριτζής και ο τραγωδάνον. Σ’έναν Παρακάθ’ θα πίνωμε 
το ρακίν, θα γελούμε θ’εφτάμε μασχαρείας αλλά όλα θα 
ίντανε ’ςσήν ώραν ατουν.
Ο καλόν ο φίλο μ’ ο Νίκον ο Παπαδόπουλον ο Ταγ-
ματάρχης επαρακάλεσεμεν να γράφτω τα Δαρμενείας 
πάσκ’ και γουρταρεύκουμες ας σην καλατσήν και τα γα-
ραλαΐσματα εκείνων, που κ’εξέρνε πώς να φέρκουνταν 
’ςσο Παρακάθ’, να μαθίζωμ’ ατς να στοχάσκουνταν και 
ν’ αφουκρούνταν τον λυριτσήν και το τραγωδάνον.
Εσέγκαμ’ατα αφκά, εγνωμάτσεν ατός, εγνωμάτσα εγώ 
και ’ςσο τέλος έγραψα τα δέκα Δαρμενείας.
1. Σέβας σ’ουλτς που ευρίουνταν ’ςσο Παρακάθ’.
2. Το πρώτον η γαϊτά εν’ τη λυριτσή. Εξόν αν αφήν 

’ςσον άλλον να τραγωδεί.
3. Όντες ασκαλώνε τραγωδίαν δυ ’νομάτ’,  την πρωτείαν 

εχ’ ο παλαιόν
4. Την πρωτείαν ’ςσήν τραγωδίαν έχ’ατός που ερχίνεσεν 

την τραγωδίαν. Οι άλλ’ δευτερώνε
5. Το Παρακάθ’ ασκαλών’ με παλαιά τραγωδίας ας σην 

Πατρίδαν και επεκεί επορούμε να τραγωδούμε ας 
ούλα τα γαϊτάδες.

6. Ούλ’ εντάμαν τραγωδούμεν μονάχα παλαιά τραγωδίας.
7. Ο τραγωδάνον και ο λυριτζής αλλάζ’νε την γαϊτάν 

ντο ετραγωδέθεν επεεί.
8. Την καλατσήν σίτα παίζ’ η λύρα ξάϊ κί θέλωμε. Μο-

νάχα πουστουριστά επορούμε να λέωμε κάτ’ ’ςσ’ατόν 
που ευρίεται ’ςσο γιάν’εμουν.

9. Τρανόν λαλίαν εβγάλωμε όντας θέλωμε να κουρφίζο-
με τον τραγωδάνον γιά τον λυριτζήν.

10. Η καλατσή και τα μασχαρείας ίντανε ’ςσα Ποντιακά.

Όσοι ευρίουνταν ’ςσο Παρακάθ’ ας δογματίουνταν.
Τηδέν κ’αξίζ’νε τα δαρμενείας αν κι πας ’ςσο Παρακάθ’ 
με κατενόν καρδίαν. Αλλομίαν ας έχνε ’ςσο νούν’ατουν 
εκείν’ που πάνε ’ςσα Παρακάθα το δίστιχον ντ’ έγραψα 
για τ’ατοίντς.
Σο Παρακάθ’ ας κάθουμες με καθαρά καρδίας
Και ν-άλλαγα-μετάλλαγα, λέμε τα τραγωδίας.
Να είστουν καλά και να τραγωδείτε.

Νικόλαος Ξενιτόπουλος Μισιράντης

ΛΕΞΙΚΟ
Κεβεζές= πολυλογάς
Τοκουνεύκουμαι, τοχουνεύκουμαι= προσβάλλω με 
λόγια
Στοχάσκουμαι= προσέχω
Αφουκρούμαι= ακούω
Έπεει= αρκετά
Πουστουριστά= ψιθυριστά
Κουρφίζω= επαινώ
Δογματίουμαι= υποτάσσομαι, υπακούω
Άλλαγα- μετάλλαγα= εναλλάξ
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ 
Η ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΟΕ) 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

Η ηγεσία της ΠΟΕ, με τη συμμετοχή της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας επι-
σκέφτηκαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Βέροιας κ. Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν από 
την ΠΟΕ ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Παρχαρίδης, καθηγητής Καρδιολογίας 
στο ΑΧΕΠΑ, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Αντωνιάδης, αντινομάρχης Φλώ-
ρινας, ο Γεν. Γραμματέας κ. Κώστας Γαβρίδης, δικηγόρος και το μέλος Στά-
θης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, ενώ την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης.

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της επίσκεψης της ΠΟΕ προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
κ. Ιερώνυμο, τον περασμένο Απρίλιο, όπου εκτέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες νομικές 
και διοικητικές αλλαγές στο διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», ιδιαίτερα μετά την 
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία υφίσταται 
πλήρης ακυρότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Μάλιστα, μετά την επίσκεψη 
αυτή της ΠΟΕ εκδόθηκε και η από 7 Μαΐου 2009 απόφαση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία διαβιβάστηκε το 
υπόμνημα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στο Μητροπολίτη Βέροιας, προς περαιτέρω ενημέρωσή του.

Διενεργήθηκε γόνιμος διάλογος με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, κατά τον οποίο η Διοίκηση 
της ΠΟΕ τόνισε την ανάγκη εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Ιδρύματος με εκλογή από όλα τα Ποντι-
ακά Σωματεία και όχι με διορισμούς κατά πλειοψηφία από ένα μονάχα Σωματείο, το Σωματείο Παναγία 
Σουμελά Θες/νίκης, όπως συμβαίνει εδώ και 46 χρόνια, έχοντας εγκαθιδρυθεί με αυτήν τη μεθόδευση μία 
οικογενειοκρατία που σκανδαλίζει το εκκλησίασμα και προκαλεί τα δημοκρατικά αισθήματα των Ποντίων.

Μάλιστα, αναφερόμενος εκ νέου ο Πρόεδρος της ΕΛΒ κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης στο αίτημα που είχε 
υποβληθεί με παλαιότερη επιστολή της Λέσχης προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας για επανί-
δρυση επιτέλους της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά, μετατρέποντας το υφιστάμενο Ιερό Προσκύνημα 
σε ανδρικό Μοναστήρι, όπως ακριβώς υφίστατο και στο όρος Μελά στον Πόντο, ο Μητροπολίτης κ. Πα-
ντελεήμων δήλωσε ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της πρότασης αυτής, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για 
εξελίξεις και στο θέμα αυτό.Η συνάντηση έληξε με την υποβολή σχετικού υπομνήματος από την ΠΟΕ προς 
τον Μητροπολίτη, ο οποίος έδωσε ευχές για ευόδωση του έργου της ΠΟΕ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΗΣ
«Απάντηση σε δημοσίευση της ΠΟΕ» 
 

Η Π.Ο.Ε. μετά από 
πρόσφατη επί-

σκεψη εκπροσώπων 
της στο Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας  κ. 
Παντελεήμονα εξέδωσε  
ανακοίνωση που δημο-
σιεύτηκε στις τοπικές 
εφημερίδες. 
Επειδή  το περιεχόμενο της  
ανακοίνωσης της  ΠΟΕ δεν 
αντικατροπτίζει  πλήρως  και 
σαφώς  τα όσα συζητήθη-
καν  κατά την συνάντηση, 
το Γραφείο Τύπου  της Ιεράς 

Μητροπόλεως  Βεροίας και Ναούσης  εκδίδει την παρούσα  ανακοίνωση. 
Εκπρόσωποι της  Π.Ο.Ε. επισκέφθηκαν πρόσφατα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. 
Παντελεήμονα στο γραφείο του. Ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε φιλοφρόνως και άκουσε 
μετά προσοχής τις απόψεις τους για το Πανελλήνιο Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Από την αρχή της  συζητήσεως οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε. θέλησαν με πιεστικό τρόπο να εκμαι-
εύσουν από τον Σεβασμιώτατο την επιβεβαίωσή του ότι υφίσταται πρόβλημα με τη διοίκηση 
του Ιδρύματος, πλην όμως ο Σεβασμιώτατος αρνήθηκε να διατυπώσει – έστω και ως υπόνοια 
– τέτοια διαπίστωση. Αντίθετα είπε πως, παρόλον ότι σύμφωνα με την τελευταία γνωμάτευση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Ίδρυμα διοικείται με το Β.Δ. του 1966, η Διοίκηση 
του Ιδρύματος εφαρμόζει και δεν αγνοεί την Κανονιστική Διάταξη της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των οικονομικών και διορίζει το 
Δ.Σ. . Άλλωστε, όπως τονίστηκε, όλα τα χρόνια διαπιστώθηκε χρηστή καθόλα διαχείριση από 
τους οικονιμοικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, ώστε κάθε περί του αντιθέτου αιτίαση απο-
βαίνει μάταιη. Ωσαύτως, είναι γνωστό ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας προεδρεύει 
ανελιπώς του θεσμού του «Κοινού των Ποντίων» ο οποίος λειτουργεί κανονικά και σύμφωνα 
με τις σχετικές περί τούτου διατάξεις.
Πρέπει να τονιστεί ακόμα ότι κατά την προρηθείσσα  συνάντηση δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως 
θέμα περί μετατροπής του Ιδρύματος σε Ιερά Μονή.
Τέλος, γίνεται σαφές  προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, μέσα στο πλαίσιο  
του Κράτους Δικαίου, πλήρως εφαρμόζει  τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους του Κράτους, 
ελεγχομένη προς τούτου από την φυσική προϊσταμένη της Αρχή, που είναι η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, προς την οποία και λογοδοτεί αρμοδίως προσκαλουμένη. 

Εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον εαυτό του και  τη Μητρόπο-
λη, με την από 12-07-09 επιστολή του ο Μητροπολίτης Βέροι-
ας κ. Παντελεήμων, προβαίνοντας ουσιαστικά σε μία εσπευ-
σμένη, πρόχειρη και αγωνιώδη προσπάθεια να καθησυχάσει 
όσους έχουν «οχυρωθεί» πίσω από την παρούσα Διοίκηση του 
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, αρνούμενοι κάθε αλλαγή που 
μπορεί να θίξει τα υπάρχοντα συμφέροντα, τοποθετούμενος 
απροκάλυπτα απέναντι στις θέσεις τις ΠΟΕ …

Μάλιστα, είτε λόγω της βιασύνης του να υπερασπιστεί τις 
θέσεις του Ιδρύματος και  του Σωματείου Παναγία Σουμελά  
Θεσσαλονίκης, είτε λόγω της αντιπαλότητας  που έχει δημι-
ουργηθεί ανάμεσα στην ΠΟΠΣ και το Ίδρυμα από την μια και 
στην ΠΟΕ και την ΕΛΒέροιας από την άλλη, ο Σεβασμιώτα-
τος δεν πρόσεξε (;) ότι η ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες 
δεν ανήκε στην ΠΟΕ, αλλά στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, η 
οποία εκπροσωπήθηκε -όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο 
τύπου- από τον πρόεδρο της Λάζαρο Κουμπουλίδη, που κλή-
θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕ να συμμετάσχει 
ως το «επιχώριο» Ποντιακό Σωματείο, γνωστό για τις θέσεις 
και τη δράση του κατά του κατεστημένου της διοίκησης του 
Ιδρύματος.

Περισσότερο με «ομολογία πίστης» στη διοίκηση του 
Ιδρύματος, παρά με επιστολή για την επίσκεψη της ΠΟΕ μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Βέροι-
ας. Ο δε υπερβάλλον ζήλος του για το «θεάρεστο» αυτό έργο 
του, τον οδήγησε σε εξόφθαλμα «ατοπήματα» και τοποθετή-
σεις που προκαλούν την κοινή γνώμη και προσβάλλουν τα 
θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

Σημειωτέον  ότι, για ακόμη μία φορά το Ίδρυμα «απέφυγε» 
τη δημόσια τοποθέτηση του, προφανώς όμως καλύφθηκε από  
την ανακοίνωση της Μητρόπολης…

«Ο Σεβασμιώτατος αρνήθηκε να διατυπώσει –έστω και 
ως υπόνοια- διαπίστωση ύπαρξης προβλήματος στη διοίκηση 
του Ιδρύματος»… 

Με  την προκλητική αυτή τοποθέτησή του  ο Μητροπο-
λίτης –την οποία δεν  τόλμησε μέχρι σήμερα να διατυπώσει 
ούτε ο πρόεδρος του Ιδρύματος  Γ. Τανιμανίδης- αποδεικνύει 
ότι είτε η ενασχόλησή του με τα «θεία» τον έχουν αποκόψει 
από τα εγκόσμια της επισκοπής του, είτε υποτιμά τη νοημο-

σύνη του καθενός μας, καθώς είναι γνωστό στους «παροικού-
ντες την Ιερουσαλήμ» τι συμβαίνει εντός των τειχών της…

Πώς τολμά να ισχυρίζεται  ότι ΔΕΝ υπάρχει ΟΥΤΕ  
ΥΠΟΝΟΙΑ προβλήματος στη διοίκηση του Ιδρύματος;  

Μετά το ομόφωνο και διακομματικό ψήφισμα της Επι-
τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, 
που μιλά για ανάγκη αλλαγής του διοικητικού κατεστημέ-
νου του Ιδρύματος; 

Μετά την έκδοση κοινού ψηφίσματος όλων των Ποντια-
κών Σωματείων του Νομού Ημαθίας –μετά από πρωτοβου-
λία της ΕΛΒ- που αναφέρεται στην αρρωστημένη κατάστα-
ση στο διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος, και την ταύτισή 
του με το Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης και 
την ΠΟΠΣ; 

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση και στήριξη του ψηφίσμα-
τος αυτού και από τους βουλευτές του Νομού μας κ. Ηλία 
Φωτιάδη, κ. Μιχάλη Χαλκίδη και κ. Τάσο Σιδηρόπουλο; 

Μετά την συνυπογραφή του ψηφίσματος αυτού και την 
έκδοση ανάλογων ψηφισμάτων από τα 367 Ποντιακά Σω-
ματεία της ΠΟΕ σε όλη την Ελλάδα, του Παγκόσμιου Συνε-
δρίου του Ποντιακού Ελληνισμού, καθώς και από ενώσεις 
ποντίων φοιτητών και νεολαιών; 

Μετά την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (52/2009), σύμφωνα με την οποία 
υφίσταται πλήρης ακυρότητα της σύνθεσης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος; 

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότη-
ση της Ολομέλειας, του ανώτατου αυτού γνωμοδοτικού ορ-
γάνου της Χώρας, η Κανονιστική Διάταξη που εφαρμόζει το 
Ίδρυμα είναι πλήρως ανίσχυρη; Και ότι το Ίδρυμα δεν υπό-
κειται στον έλεγχο της Ιεράς Συνόδου, αλλά του Υπουργού 
Παιδείας & Θρησκευμάτων; 

Δεν γνωρίζει τάχα ο Μητροπολίτης ότι δεν δικαιού-
ται να συμμετέχει δια εκπροσώπου του στη διοίκηση του 
Ιδρύματος; 

Δεν γνωρίζει ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος πρέπει 
να εκλέγεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος και όχι να διορί-
ζεται ισοβίως από το Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσ-
σαλονίκης; 

Δεν γνωρίζει τάχα ότι το «Κοινό των Ποντίων», στο 

οποίο ο ίδιος ο Μητροπολίτης προεδρεύει, δικαιούται να 
εκλέξει τέσσερις (4) συμβούλους στη Διοίκηση και όχι 
τρεις (3) όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, συμπληρώνοντας 
τον τέταρτο με διορισμό ο ίδιος ο Μητροπολίτης εντελώς 
παράνομα; 

Πόσο «κανονικά» λειτουργεί το λεγόμενο «Κοινό των 
Ποντίων» όταν τα τελευταία πέντε (5) χρόνια απέχουν από 
τη λειτουργία τα 367 Ποντιακά Σωματεία της ΠΟΕ, που 
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ποντιακών Σω-
ματείων της Χώρας; Είναι σε θέση να δηοσιοποιήσει πόσα 
Ποντιακά Σωματεία συμμετείχαν στο τελευταίο «Κοινό των 
Ποντίων», που τόσο «κανονικά» κατά τα άλλα λειτουργεί; 

Τι νόημα είχε άραγε η επιστολή του Αρχιεπισκόπου κ. 
Ιερώνυμου προς το Μητροπολίτη Βεροίας (εάν δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα), με την οποία του κοινοποιεί την από-
φαση της Ιεράς Συνόδου να λάβει γνώση του υπομνήματος 
της ΠΟΕ σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά; 

Τέλος, καλούμε το Μητροπολίτη  Βέροιας, εάν δεν  τολμά 
να διατυπώσει δημοσίως την άποψή  του για επανίδρυση της 
Ιεράς Μονής  της Παναγίας Σουμελά  στον ιερό Ναό της  Πα-
ναγίας που βρίσκεται  στην Καστανιά Ημαθίας, μετατρέποντας 
τον  σε ανδρικό Μοναστήρι  (θέση στην οποία φυσικά εναντι-
ώνεται η Διοίκηση του Ιδρύματος), -και όχι βέβαια μετατρέπο-
ντας το Ίδρυμα σε Μοναστήρι- να μην προβαίνει σε ανάλογες 
δηλώσεις σε επίσημες συναντήσεις, όπως αυτή με την ΠΟΕ και 
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, κατά την οποία μάλιστα θέλοντας 
να υπερκεράσει την πρόταση του προέδρου της ΕΛΒ Λάζαρου 
Κουμπουλίδη, διεκδίκησε και την «πατρότητα» της πρότασης, 
δηλώνοντας ότι την έχει πρώτος διατυπώσει σε συζητήσεις με 
ανθρώπους του περιβάλλοντος του…

Άλλωστε η αποφυγή του -για ακόμη μία φορά- να τοποθε-
τηθεί επ’ αυτού δημόσια, καλυπτόμενος πίσω από τη διφορού-
μενη δήλωση ότι «δεν συζητήθηκε ιδιαιτέρως (;) το θέμα περί 
μετατροπής του Ιδρύματος σε Ιερά Μονή», δεν αφήνει περιθώ-
ρια για το τι πραγματικά ειπώθηκε…

Για το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λάζαρος Κουμπουλίδης               Νικόλαος Ξενιτόπουλος

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΑΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ…» 
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Σε άρθρο του ο κ. Ιωάννης Μιχαηλίδης που 
δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 21/5/09 στον τοπικό 

τύπο, το οποίο μάλιστα υπογράφει –όπως άλλωστε 
συνηθίζει- ως  «π. Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας», αναπτύσσει μία άκρως επικίνδυνη επιχει-
ρηματολογία, προκειμένου να πείσει για την ανα-
γκαιότητα διάλυσης των Ποντιακών Ομοσπονδιών, 
αφήνοντας το σύνολο των Ποντιακών σωματείων 
«ακέφαλα», δίχως εκπροσώπηση απέναντι στην 
Πολιτεία και στο εξωτερικό της Χώρας. 

Ζητά δηλαδή την κατάργηση της ΠΟΠΣ,  η οποία βέβαια 
ήδη έχει αποδυναμωθεί από το σύνολο σχεδόν των ιστορικών 
Ποντιακών Σωματείων, και της ΠΟΕ που διαρκώς γιγαντώνεται, 
εκπροσωπώντας και εκφράζοντας επάξια περισσότερα από 365 
Ποντιακά Σωματεία. Προτείνει λοιπόν τη διάλυση των Ποντια-
κών Ομοσπονδιών στην Ελλάδα, με την άρση κάθε αρωγής και 
οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία, και τη δημιουργία μίας 
νέας Πανπροσφυγικής Συνομοσπονδίας, τη ίδια στιγμή που έχουν 
δημιουργηθεί σε ολόκληρο των κόσμο, όπου βρίσκονται Πόντιοι, 
Ποντιακές Ομοσπονδίες με έντονη δράση (π.χ. Παμποντιακή 
Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά, Γερμανίας, Αυστραλίας κλπ.).  

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε ότι αυτό το όψιμο εν-
διαφέρον του «π. Προέδρου» για αναγνώριση της Γενοκτονίας 
του συνόλου των Ελλήνων της Ανατολής –αφού επί προεδρίας 
του στην Ε.Λ.Β. διαλαλούσε ότι μόνον οι Πόντιοι υπέστησαν 
Γενοκτονία- διατυπώνεται σκοπίμως στη συγκεκριμένη χρονι-
κή στιγμή: 
 μετά τις επανειλημμένες -πλην όμως αποτυχημένες- προσπά-

θειες του για παραμονή της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στην 
ΠΟΠΣ, αφού σε σχετική Γ.Σ. της Ε.Λ.Β. αποφασίστηκε με 
ψήφους 108 έναντι 17 η αποχώρηση από την ΠΟΠΣ.

 μετά τις μεθοδευμένες προσπάθειες του να αμαυρώσει την 
εικόνα των Διοικητικών Συμβουλίων που τον διαδέχτηκαν με 
την «δήθεν καταγγελία 79 μελών της Λέσχης» που -δυστυχώς 
για αυτόν- αποδείχτηκε ότι στάλθηκε από …το Ίδρυμα Πα-
ναγία Σουμελά!!! και υπό την «ενορχήστρωση» του Βασίλη 
Φωτιάδη («π. Διευθυντή του Ιδρύματος») αποκαλύπτοντας 

τη σκοπιμότητα του όλου εγχειρήματος…
 μετά την αποψίλωση από ενεργά Σωματεία της ΠΟΠΣ και 

την αδυναμία της ακόμη και να διοργανώσει εκδηλώσεις μνή-
μης για τη Γενοκτονία, καλώντας μάλιστα την ΠΟΕ σε κοινό 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ (ακόμη δυστυχώς δεν έχουν αντιληφθεί στην 
ΠΟΠΣ ότι στη Γενοκτονία ΤΕΛΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ και 
ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ) όταν η 
συντριπτική πλειονότητα των Ποντιακών Σωματείων έχουν 
αφήσει πίσω τους «μακράν» την ΠΟΠΣ και τις επιδιώξεις 
της…

 μετά τη μεγαλειώδη εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας (ΠΟΕ) στην Πλατεία Αγ. Σοφίας –μία μόλις 
ημέρα πριν το ανωτέρω δημοσίευμα- που κατέληξε στο ΜΟ-
ΝΑΔΙΚΟ ψήφισμα που εκδόθηκε και επιδόθηκε στο Τούρ-
κικο Προξενείο, εκδήλωση που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
σε συμμετοχή και παλμό, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην 
Τουρκία, η οποία μάλιστα θορυβήθηκε έντονα ώστε δημιουρ-
γήθηκε και διπλωματικό επεισόδιο, τόσο από το μέγεθος της 
εκδήλωσης, όσο και από το γεγονός ότι κεντρικός ομιλητής 
της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Νότιας 
Αυστραλίας Μ. Άτκινσον, χάρη στις ενέργειες του οποίου 
–μαζί με την ελληνική ομογένεια- επιτεύχθηκε η αναγνώριση 
ομόφωνα από τη Βουλή της Ν. Αυστραλίας της γενοκτονίας 
των Ποντίων –Αρμενίων και Ασσυρίων!      

Μετά λοιπόν από όλα αυτά, ο «π. Πρόεδρος» ουσιαστικά 
αποφάσισε να υπηρετήσει έναν «καινούργιο» σκοπό: Τη διάλυση 
της ΠΟΕ, για τη δημιουργία δήθεν μιας Πανπροσφυγικής 
Συνομοσπονδίας, λες και δεν μπορεί να ιδρυθεί Πανπροσφυγι-
κή Συνομοσπονδία που να αποτελείται από υγιείς και δυνατές 
Ομοσπονδίες Ποντίων, Μικρασιατών και Θρακών…

Ζητά λοιπόν στο εθνικά επικίνδυνο και καταστρεπτικό άρθρο 
του (ενδεικτικά «Μακεδονική» 21/5/09 σελ. 10), την αποχή των 
εκπροσώπων της Πολιτείας, των κομμάτων και της αυτοδιοί-
κησης: «…όταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι τιμούν με την πα-
ρουσία τους τις ξεχωριστές αυτές εκδηλώσεις, τότε είναι φανερό 
ότι νομιμοποιούν τις απαράδεκτα συνεχιζόμενες, παράλογες 
και εθνικά καταστρεπτικές πρωτοβουλίες των διοργανωτών» 
και συνεχίζει προτρέποντας ακόμα και να κοπούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις στις Ομοσπονδίες των Ποντιακών Σωματείων «Οι 
γενναίες αυτές επιχορηγήσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα…» 

«Με λίγα λόγια λοιπόν, το «χρυσό κλειδί» της περιβόητης ενότη-
τας το κρατά η Πολιτεία και είναι φρόνιμο να το χρησιμοποιήσει 
άμεσα»… Προτρέπει δηλαδή την Πολιτεία να κόψει άμεσα τις 
επιχορηγήσεις, οδηγώντας ουσιαστικά σε άμεση διάλυση τις 
Ομοσπονδίες!!! Φτάνει ακόμη και στο σημείο να ζητά την κα-
τάργηση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού!!!, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η 
19η Μαΐου, είναι αυτή που κυριολεκτικά «καίει» τους Τούρκους, 
αφού για αυτούς η ημέρα αυτή αποτελεί Εθνική Εορτή της Γεν-
νήσεως του νέου Εθνικού Κράτους του Κεμάλ Ατατούρκ!!! και 
ορίστηκε σκόπιμα από την Ελληνική Βουλή για να καταδείξει 
σημειολογικά ότι το Κεμαλικό Κράτος στηρίχθηκε πάνω στις 
γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών και τις αιματηρές 
«εθνοκαθάρσεις».

Εύλογη η αντίδραση και η αγανάκτηση κάθε Ποντίου, κάθε 
Μικρασιάτη, κάθε Θρακιώτη, κάθε Έλληνα, για τις ανιστόρητες 
και προκλητικές θέσεις του «π.Προέδρου» τις οποίες μονάχα 
ΕΝΑΣ θερμός υποστηρικτής τους δύναται να υπάρχει, ο οποίος 
μάλιστα δύο μόλις μέρες μετά το ανωτέρω άρθρο, τις επανέλαβε 
εγγράφως σε δικό του δημοσίευμα στον τύπο: Το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Τουρκίας!!!

Γράφει στην ανακοίνωσή του (αυτή τη φορά το Τούρκικο 
ΥΠΕΞ): «Ο χαρακτηρισμός της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνή-
μης της Γενοκτονίας των Ποντίων έχει ως στόχο τη χώρα μας 
(εννοεί εδώ την …Τουρκία)» «Η παρουσία στις σχετικές εκ-
δηλώσεις μελών της Βουλής των Ελλήνων, αξιωματούχων των 
πολιτικών κομμάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και 
εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης δείχνουν ότι υπάρχει 
υποστήριξη πίσω από αυτές τις δραστηριότητες» αναφέρει η 
ανακοίνωση της Τουρκίας…

Να γιατί δεν δικαιούται κανείς να αντιμετωπίζει τόσο καιρο-
σκοπικά, επιπόλαια και ανεύθυνα τέτοια ευαίσθητα θέματα  κ. 
Μιχαηλίδη. 

Διότι άλλο πράγμα είναι ο «κεμετζές» κι άλλο τα εθνικά 
θέματα και η προσπάθειες για ηθική δικαίωση των θυμάτων και 
της Ιστορίας μας…

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
Ο Γ. Γραμματέας                    Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ξενιτόπουλος      Λάζαρος Κουμπουλίδης

ΠΟΝΤΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Ο Ελληνισμός της Ανατολής και οι γενοκτονίες
Η Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου 1994 με απόφα-

ση της όρισε την 19η Μαΐου, ως ημέρα εθνικής μνήμης για τα θύ-
ματα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους 
στην περίοδο 1916-1923.

Ύστερα από μερικά χρό-
νια, με άλλη απόφασή της, 
όρισε την 14η Σεπτεμβρί-
ου, ως ημέρα Εθνικής μνή-
μης για τα θύματα γενο-
κτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας από τους 
Τούρκους.

Οπωσδήποτε με κάποια άλλη απόφασή της θα ορίσει μια ακό-
μη ημέρα μνήμης για τα θύματα των Ελλήνων της Θράκης από 
τους Τούρκους.

Μήπως όλα αυτά, έτσι που έγιναν και που θα γίνουν, είναι ένας 
έμμεσος τρόπος κατακερματισμού του προσφυγικού Ελληνι-
σμού και βολεύει την Ελληνική πολιτεία;

 Μήπως οι κ.κ. βουλευτές, στην πλειοψηφία τους, δεν γνωρί-
ζουν πολύ καλά την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής; Ίσως 
βέβαια να θεωρείται και φυσικό, αφού αυτή η ιστορία δεν είναι 
γραμμένη στα επίσημα βιβλία, εξ’ αιτίας όμως της αδιαφορίας 
των ιδίων.

Μήπως κάθε φορά που συζητούν τόσο σοβαρά θέματα, δεν 
συμβουλεύονται τους πολλούς και καταξιωμένους ιστορικούς 
νομικούς, Τουρκολόγους, διεθνολόγους και λαογράφους μας;

Μήπως οι αποφάσεις τους στηρίζονται στα διαφορετικά πά-

ντα αιτήματα των πολλών δυστυχώς ομοσπονδιών που υπάρ-
χουν, γιατί οι ομοσπονδίες αυτές, έχοντας τις συνεχείς διαμάχες 
μεταξύ τους, δεν βρίσκουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα πολύ 
σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ιστορία, την παράδοση και 
το Έθνος;

Ας έρθουμε όμως πιο κοντά στην πραγματικότητα δίνοντας 
ένα ζωντανό παράδειγμα που αφορά τις ομοσπονδίες στον πο-
ντιακό χώρο, οι οποίες δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, 
αλλά περισσότερες.

Όταν στην ίδια πόλη (την Θεσσαλονίκη) διοργανώνονται από 
δύο ή τρεις ομοσπονδίες ξεχωριστές εκδηλώσεις για το ίδιο ζή-
τημα, π.χ. της γενοκτονίας, και όταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι 
τιμούν με την παρουσία τους τις ξεχωριστές αυτές εκδηλώσεις, 
τότε είναι φανερό ότι νομιμοποιούν τις απαράδεκτα συνεχιζό-
μενες παράλογες και εθνικά καταστρεπτικές πρωτοβουλίες των 
διοργανωτών, με αποτέλεσμα ο θεσμός να υποβαθμίζεται και 
για πολλούς να μην έχει πλέον νόημα.

Ένα άλλο ζήτημα είναι οι ξεχωριστές επιχορηγήσεις των πολ-
λών ομοσπονδιών που προέκυψαν από τις ατελείωτες προσωπι-
κές διαφορές των ηγετικών τους στελεχών.

Οι γενναίες αυτές επιχορηγήσεις και μάλιστα από τον ίδιο φο-
ρέα, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, αντίθετα μάλιστα ενισχύουν 
την όξυνση των διαφορών μεταξύ των διοικούντων τις ομο-
σπονδίες, με αποτέλεσμα να εκθέτουν όχι μόνο τον προσφυγικό 
Ελληνισμό, αλλά τον απανταχού Ελληνισμό και τη χώρα μας.

Με λίγα λόγια λοιπόν, το χρυσό κλειδί της περιβόητης ενότη-
τας το κρατά η Πολιτεία και είναι φρόνιμο να το χρησιμοποιήσει 

άμεσα, αγνοώντας το φτηνό πολιτικό κόστος που σε ζητήματα 
εθνικά και πατριωτικά δεν έχει καμία θέση!

Καιρός είναι να αποκτήσει το ανάλογο θάρρος, να γυρίσει την 
πλάτη και να κλείσει την πόρτα στους σύγχρονους σκαμνοκέ-
νταυρους και καιροσκόπους.

Όμως, όπως και αν έχουν τα πράγματα, πρέπει τώρα να γί-
νουν βήματα απ’ όλες τις πλευρές, λογικά και κυρίως ωφέλιμα 
για τον Ελληνισμό.

Πρέπει λοιπόν από σήμερα και δεν είναι καθόλου αργά:
1.Να ιδρυθεί μία και μοναδική στον κόσμο Πανπροσφυγική συ-

νομοσπονδία, που θα χειρίζεται όλα τα σοβαρά θέματα του 
προσφυγικού Ελληνισμού.

2.Να καθοριστεί από κοινού μια εβδομάδα εκδηλώσεων εθνικής 
μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας του Πόντου, της Μ. Ασί-
ας και Θράκης, ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες που ορίστη-
καν με απόφαση της Βουλής (19 Μαΐου, 14 Σεπτεμβρίου κλπ).

3.Η πολιτεία να στηρίζει με κάθε τρόπο τις εκδηλώσεις αυτές.
Έτσι σύσσωμος ο προσφυγικός Ελληνισμός, οι Έλληνες όλης 

της γης και οι αρχές θα τιμήσουν την μνήμη των νεκρών με την 
αρμόζουσα σοβαρότητα, με το ανάλογο κύρος, παρουσιάζο-
ντας την πρέπουσα εικόνα, στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα 
προς κάθε κατεύθυνση και ενισχύοντας τον ουσιαστικό πόλο 
της Πανπροσφυγικής συνομοσπονδίας, η οποία με τη σειρά της 
να κάνει τους ανάλογους χειρισμούς για τα περαιτέρω.

Υ.Γ.: Ας με συγχωρήσουν οι αγαπητοί φίλοι Μικρασιάτες 
και Θράκες, αλλά το καμπανάκι χτυπά κυρίως για τις ηγεσίες 
των Ποντίων.

Γράφει ο
Γιάννης Μιχαηλίδης, 
π. Πρόεδρος Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας

Ο «π. Πρόεδρος» και... η ολοκλήρωση της Γενοκτονίας!!!

«Η ιστορία δεν παραχαράσσεται» απαντά 
το υπουργείο Εξωτερικών στις διαμαρ-

τυρίες της Αγκυρας για τον χαρακτηρισμό της 
19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτο-
νίας των Ποντίων». Για «αυθαίρετους ισχυρι-
σμούς» έκανε λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος. 

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με γραπτή ανακοίνωσή 
του, ανέφερε ότι «η απόφαση έχει στόχο τη χώρα μας».Στη φετινή 
ανακοίνωση προστίθεται ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται στην 
«εκστρατεία εχθρότητας των κύκλων, που στερούνται ιστορικής 

συνείδησης» και θέλει να «φθείρει το κλίμα φιλίας και εμπιστοσύ-
νης, που δημιουργείται μεταξύ των δύο λαών». 

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατέκρινε επίσης, την 
παρουσία, στις σχετικές εκδηλώσεις, μελών της Βουλής των 
Ελλήνων, αξιωματούχων των πολιτικών κομμάτων και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνη-
σης. «Αυτά δείχνουν ότι υπάρχει υποστήριξη πίσω από αυτές τις 
δραστηριότητες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, 
Γρηγόρης Δελαβέκουρας, δήλωσε: «Επαναλαμβάνουμε ότι η Ιστο-
ρία δεν παραχαράσσεται. Δεν παραγράφεται. Δεν ξαναγράφεται. 
Ανακοινώσεις όπως αυτή δεν την αλλάζουν».

«Επιδιώκουμε την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων προς όφελος της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε διμερές 
και περιφερειακό επίπεδο. Σταθερότητα και ανάπτυξη που μόνον 
ο πλήρης σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας μπορεί να 
διασφαλίσει» πρόσθεσε.

Σε δήλωση προέβη και ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανδρέας Λοβέρδος. «Η Τουρκία 
επαναφέρει προκλητικές αξιώσεις και αυθαίρετους ισχυρισμούς, 
προσβάλλοντας το κοινό αίσθημα των Ελλήνων, επειδή η ελληνι-
κή διπλωματία τούς αφήνει αυτό το περιθώριο. Η υποτονική και 
θολή αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει πως η 
γειτονική χώρα ‘βρίσκει και τα κάνει’» τόνισε.

Αντιδρά το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση  της Αγκυρας για την γενοκτονία των Ποντίων



 «Αυτονόητο και απαράγραπτο δικαίωμα κάθε ανθρώπου 
   να απευθύνεται ελεύθερα στον Θεό του»
    Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος
Σε μια εποχή όπου τα «αυτονόητα» είναι πλέον ανάγκη να πάψουνε να αποτελούν κούφιες 

διακηρύξεις, αλλά μέρος της καθημερινότητάς μας,
Όπου η θρησκευτική ελευθερία δεν αποτελεί δικαίωμα μόνο των δικών μας ομογενών στο 

εξωτερικό, αλλά και των μεταναστών στην Ελλάδα μας,
Όπου οι επιχειρήσεις «σκούπα» κατά των μεταναστών, απλώς κρύβουν «τα σκουπίδια κάτω 

από το χαλί»…
Όπου η κρατική βία έρχεται για να καλύψει μόνο το έλλειμμα της κρατικής πρόνοιας και 

πολιτικής,
Όπου η βία στο όνομα οποιασδήποτε θρησκείας, αποδεικνύεται ότι ουδεμία σχέση έχει με 

την θρησκεία την οποία επικαλείται, αλλά με τους αυτοδιοριζόμενους εκπροσώπους 
της και την προσπάθεια περιχαράκωσης των πιστών της από αυτούς,

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, παρά το γεγονός ότι έπαψε την επίκληση του 
προσδιορισμού της θέσης του ως «πάσης Ελλάδος», αποδεικνύει με τη σεμνότητα, την ταπει-
νοφροσύνη του και κυρίως με τη βαθιά του πνευματικότητα, ότι εκφράζει και αντιπροσωπεύει 
το σύνολο του πνευματικού κόσμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον με τις πρόσφατες δηλώσεις του 
αναφορικά με το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στη θρησκευτική ελευθερία. 

Δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια και αφοπλιστική ειλικρίνεια : «ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
προσεύχεται στον Θεό που πιστεύει. Να Τον τιμά και να Τον λατρεύει σε χώρους που Του πρέ-
πουν, χωρίς προσκόμματα. Το ευρύτερο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας είναι δικαίωμα 
θεμελιώδες σε κάθε ευνομούμενη και δημοκρατική Πολιτεία, όπως η ελληνική, και πρέπει να 
χαίρει πάντα αναγνώρισης και απόλυτου σεβασμού, όπως άλλωστε και το Σύνταγμά μας σαφώς 
επιτάσσει», τασσόμενος εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της ανέγερσης τζαμιού.

Καταδίκασε τις εκδηλώσεις βίας «στο όνομα της οποιασδήποτε θρησκείας, απ’ όπου κι αν 
προέρχεται», καθώς «πρωτίστως προσβάλλει βαθύτατα τον ίδιο τον πυρήνα της θρησκείας. Και 
μετατρέπει πιστούς ανθρώπους σε αθύρματα πάσης φύσεως φονταμενταλιστών και καιροσκό-
πων, που ουδόλως σέβονται την ελευθερία του προσώπου». 

Σε αυτούς που υπερασπίζονται την ιδέα ενός «αμιγώς Ορθόδοξου Ελληνικού Κράτους» με 

τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου και μέσου, επαναφέροντας στη μνήμη μας και στο πολιτικό 
προσκήνιο Κεμαλικές και φασιστικές πολιτικές περί «καθαρότητας του έθνους» οδηγώντας σε 
γενοκτονίες, όπως αυτές που έζησε ο Ελληνισμός της Ανατολής, δίδει τη σαφή απάντηση: «η 
ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά πιστεύω, στο πλαίσιο πάντα των νόμων της Πο-
λιτείας, αποτελεί άλλωστε βασική προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής και εκφράζει απόλυτα 
την μακραίωνη πολιτιστική και πνευματική μας παράδοση». 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

Λάζαρος Κουμπουλίδης            Νικόλαος Ξενιτόπουλος
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Με ιδιαίτερη χαρά και υπερη-
φάνεια πληροφορηθήκαμε 

τις επιτυχίες των μελών του τμήμα-
τος Νέων της Λέσχης, όσον αφορά 
τη συμμετοχή τους στα διοικητικά 
συμβούλια των Ποντιακών Συλλό-
γων των φοιτητών και σπουδαστών 
της χώρας μας.

Ο νέος πρόεδρος στο  Σύλλογο Ποντίων 
Φοιτητών Θεσ/νίκης είναι ο κ. Τσανασίδης 
Γιάννης του Φαίδωνα και το νέο μέλος της 
διοίκησης του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών 
Λάρισας η κ. Φωστηροπούλου Ηρώ του 
Δημητρίου.

Η επιτυχία αυτή ανήκει σ’ όλη την οικογέ-
νεια της Ε.Λ.Β. και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά 
που μέσα από την ενασχόλησή τους με την 
παράδοση και τον πολιτισμό, σε συνδυασμό 
με τη μόρφωση και την παιδεία προκαθορί-
ζουν το αίσιο μέλλον του τόπου. Οι αξίες και 
τα ιδανικά που αναπτύσσονται και καλλιερ-
γούνται μέσα στους πολιτιστικούς συλλό-
γους, όταν ενισχύονται παράλληλα με την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, συνθέτουν τις 
καταλληλότερες προϋποθέσεις μιας άρτια 
οργανωμένης κοινωνίας.
Στα νεοεκλεγέντα διοικητικά συμβούλια 
των πολιτιστικών φορέων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, η Ε.Λ.Β. εύχεται δύναμη και 
δημιουργικότητα.

«Τα παιδιά της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας συγκροτούν τις διοικήσεις των Ποντίων Φοιτητών»

Με δεντροφύτευση ξεκίνη-
σαν τα μέλη της Ευξείνου 

Λέσχης Βέροιας την Κυριακή 
(17-05-09) τις εκδηλώσεις για 
τη Γενοκτονία των Ποντίων με 
το συμβολισμό «φυτεύουμε μια 
ρίζα… για τη ρίζα μας». Αφού 
αποψιλώσανε αρχικά το χώρο 
μπροστά από το κτίριο της Λέ-
σχης, κατόπιν προχώρησαν σε 
φύτευση καλλωπιστικών δέντρων 
και θάμνων. 

Στόχος της Διοίκησης της ΕΛΒ είναι σε 
συνεργασία με το Δήμο Βέροιας να βρεθεί 
ο κατάλληλος χώρος, το πιθανότερο έξω 
από τα όρια της πόλης, σε ένα από τα κο-
ντινά δημοτικά διαμερίσματα, όπου με τη 
συμβολή όλων των Πολιτιστικών Συλλό-
γων αλλά και των σχολείων της Βέροιας 
θα δημιουργηθεί με την κατάλληλη τεχνι-

κή υποστήριξη και εφαρμογή «πράσινων 
πολιτικών» ένα άλσος, ένας νέος χώρος 
αναψυχής και πνεύμονας πρασίνου για 
όλους τους πολίτες.

Την Τρίτη 19 Μαΐου, ημέρα εθνικής επε-
τείου μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, 
η Εύξεινος Λέσχη πραγματοποίησε ΑΙΜΟ-
ΔΟΣΙΑ, έπειτα και από σχετικό ψήφισμα 
το οποίο υπέγραψαν όλα τα Ποντιακά Σω-
ματεία του Νομού Ημαθίας. «Δίνουμε αίμα 
για το αίμα που χάθηκε» δήλωσαν τα μέλη 
και οι φίλοι της Λέσχης που προσήλθαν στο 
τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροι-
ας από τις 09.00 μέχρι τη 13.00.

Τέλος το απόγευμα (6 μ.μ.) πραγμα-
τοποιήθηκε η μεγάλη συγκέντρωση όλων 
των Ποντίων με μέριμνα της Παμποντια-
κής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην πλατεία 
της Αγ. Σοφίας, όπου κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας και Υπουργός 
Δικαιοσύνης- Πολυπολιτισμικών Υποθέ-
σεων της Νοτίου Αυστραλίας Μάικλ Άτ-
κινσον.

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
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Τα θύματα μιας γενοκτονίας έχουν την τάση να 
τη θεωρούν ως τη μοναδική. Είναι γεγονός ότι 

η οδύνη και η φρίκη παίρνουν τέτοιες διαστάσεις, 
που δεν επιτρέπουν μια στρατηγική ανάλυση των 
μηχανισμών που ενεργοποιούνται για να επιτύχουν 
την εξόντωση ενός λαού. Όμως, έστω και αν πι-
στεύουμε ότι οι γενοκτονίες διαδέχονται η μία την 
άλλη χωρίς να μοιάζουν, εν τούτοις υπάρχουν κοινά 
σημεία. Και είναι, άλλωστε, αυτά τα κοινά σημεία, 
τα οποία...συνάδουν με τα κριτήρια των Ηνωμένων 
Εθνών, που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε 
αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ως 
γενοκτονίες. Αν προχωρήσουμε ακόμη πιο βαθιά 
σε αυτή την έννοια, μπορούμε να αναδείξουμε 
βαθύτερα νοητικά σχήματα. Στην πραγματικότητα, 
παρά τις γνώσεις μας όσον αφορά στο μέτρο της 
συστηματοποίησης, δεν αναλύουμε το μέτρο της 
αποτελεσματικότητάς της. Ενώ αποτελεί, χωρίς 
αμφιβολία, το σημαντικότερο σημείο για το γε-
νοκτόνο. Και είναι επίσης αυτό το σημείο που την 
εντάσσει στην ιστορία διότι είναι αλληλένδετη με 
την ιδέα της εμπειρίας.

Οι λαοί οι οποίοι υπέστησαν γενοκτονίες, εγκλωβισμένοι 
μέσα στον πόνο τους, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην 
προσπάθειά τους να απομονώσουν τη δική τους γενοκτονία, για 
να εντοπίσουν και να μελετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
της βάρβαρης συμπεριφοράς των γενοκτόνων. Διότι ακόμα και 
μέσα στη βαρβαρότητα, υπάρχει μέθοδος. Με άλλα λόγια, η 
συστηματοποίηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ιδέας 
της γενοκτονίας, ενώ η αποτελεσματικότητα είναι ο πυρήνας 
αυτής της μεθόδου.

Η λεπτομερής εξέταση των γενοκτονιών των Αρμενίων, των Ασ-
συροχαλδαίων, των Εβραίων, των Ουκρανών και των Ποντίων 
μάς δείχνει ότι ο συστηματικός τους χαρακτήρας γίνεται ολοένα 
αποτελεσματικότερος. Η γενοκτονία των Αρμενίων χωρίζεται η 
ίδια σε διάφορες φάσεις – χαμιντιανή, νεοτουρκική και κεμαλική 
– που η καθεμιά είναι πιο αποτελεσματική από την προηγούμε-
νη. Στηριγμένοι πάντα στον δήθεν κίνδυνο μιας εξέγερσης που 
θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις κρατικές δομές, οι 
γενοκτόνοι είναι αναγκασμένοι, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, να 
χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του. Γι’ αυτούς, δεν πρόκειται απλώς 
για εκκαθάριση, αλλά για πραγματική εκρίζωση. Σε αυτό εδώ 
το επίπεδο, πώς να μην αναφερθούμε στην μαζική χρήση της 

γερμανικής στρατιωτικής μεθοδολογίας εκ μέρους των Τούρκων 
προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους;

Το πρόσχημα του σχηματισμού οπλισμένων ομάδων μετατρέ-
πεται σταδιακά σε στρατηγικό τέχνασμα. Αρχικά, το πρόσχημα 
επιτρέπει την κινητοποίηση της κρατικής αντίδρασης. Μόνο 
που ο ασύμμετρος χαρακτήρας της προκαλεί τις αντιδράσεις 
της διεθνούς κοινότητας, αν και δεν είναι αρκετά ισχυρές για να 
σταματήσουν τη διαδικασία της γενοκτονίας. Έτσι ο γενοκτό-
νος, σ’ αυτή την περίπτωση η Τουρκία, θέτει σε εφαρμογή την 
τεχνική των μαζικών μετατοπίσεων και εκμεταλλεύεται τις 
κλιματικές συνθήκες, για να αυξήσει τις εσωτερικές τριβές όπως 
περιγράφονται από τον Clausewitz, στο πλαίσιο μιας μετακίνη-
σης στρατευμάτων σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές 
οι εσωτερικές τριβές, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει 
απόκλιση, επιφέρουν σημαντικές απώλειες χωρίς ωστόσο να 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως οι άμεσα υπαίτιες. Και είναι με 
αυτόν τον τρόπο που εμφανίζεται η ιδέα της διάκρισης, η οποία 
θα χρησιμοποιηθεί στο έπακρο στο «λευκό μακελειό» εναντίον 
των Ποντίων.

Το σταλινικό καθεστώς που ακολούθησε από κοντά την εξέ-
λιξη των Συνθηκών των Σεβρών, της Λωζάννης και του Καρς 
ήξερε πώς να αυξήσει την απόδοση αυτής της τεχνικής για να 
εξοντώσει τον ουκρανικό λαό. Δημιούργησε εξ ολοκλήρου τον 
κίνδυνο του σχηματισμού των οπλισμένων ομάδων, εφάρμοσε 
τις μαζικές κινητοποιήσεις, διαχώρισε τον πληθυσμό σε κατη-
γορίες για να προκαλέσει εσωτερικές τριβές, πολιτικοποίησε 
την εκκαθάριση για να αποφύγει κριτικές φυλετικού χαρακτήρα 
και απαγόρευσε κάθε αναφορά σ’ αυτή τη γενοκτονία χάρη στη 
διείσδυση, την ανθρωποφαγία και την κρατική μηχανή. Αυτή η 

γενοκτονία απέδειξε το ενδιαφέρον να ενσωματωθεί η φάση της 
άρνησης της γενοκτονίας στη φάση της εξολόθρευσης (βλ.opus 
2494-Οι οκτώ φάσεις του Stanton).

Αυτό το μάθημα υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμο στο ναζιστικό καθε-
στώς το οποίο από την αρχή εφάρμοσε ένα πραγματικό δίκτυο 
μαζικής καταστροφής για να δώσει οριστική λύση, σύμφωνα με 
τα ίδια του τα λόγια, στο εβραϊκό ζήτημα. Αυτή τη φορά, η γε-
νοκτονία δεν ήταν μόνο αποτελεσματική μέσω του επιστημονι-
κού χαρακτήρα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά επιπλέον ήταν 
και διακριτική, με την έννοια ότι δεν είχε ανακαλυφθεί παρά 
αρκετά χρόνια μετά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ναζιστικό κα-
θεστώς δεν χρειαζόταν να αρνηθεί τη γενοκτονία που διέπραξε, 
αφού είχε κάνει τα πάντα για να σβήσει κάθε ίχνος της ύπαρξής 
της σταδιακά κατά την υλοποίησή της.

Βλέπουμε μέσω αυτής της στρατηγικής ανάλυσης των γενοκτο-
νιών ότι οι γενοκτόνοι μαθαίνουν τις τεχνικές από τους προκα-
τόχους τους για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη 
διακριτικότητά τους, με στόχο να μην υποστούν τις συνέπειες 
των πράξεών τους. Αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα της 
στρατηγικής προσέγγισης των γενοκτονιών για να καταλά-
βουμε την ιστορική εφαρμογή του μηχανισμού συστηματικής 
καταστροφής. Η στρατηγική των γενοκτόνων χρησιμοποιεί 
την πείρα των προηγουμένων. Ενώ οι δίκαιοι και τα θύματα 
που αρκούνται να αγωνίζονται μόνο και μόνο στο πλαίσιο της 
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν ενσωματώνουν 
αυτά τα στοιχεία. Γι’ αυτό ο αγώνας τους είναι άνισος.

Πρέπει, λοιπόν, να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας να 
βρούμε τα κοινά σημεία των γενοκτονιών για να αγωνιζόμαστε 
αποτελεσματικά εναντίον των δημίων έτσι ώστε να θεσπιστεί 
νομοθεσία που να ενισχύει το νομικό μας οπλοστάσιο. Διότι 
οφείλουμε να διεξάγουμε τον αγώνα εναντίον των γενοκτονιών 
ως πραγματικοί πολεμιστές της ειρήνης, αν θέλουμε πραγματικά 
να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να μην υφίσταται αυτά τα 
εγκλήματα.

Για τους γενοκτόνους, η στρατηγική είναι μια πολυτέλεια η 
οποία διευκολύνει τα πράγματα. Για τα θύματα και τους δίκαιους 
είναι μία ανάγκη. Και αυτό αντιπροσωπεύει την ίδια τη φύση της 
στρατηγικής η οποία αποτελεί το μοναδικό μέσο που διαθέτουν 
οι αδύνατοι για να αμύνονται έναντι των δυνατών. Το να μην 
κατανοούμε αυτή την πραγματικότητα, είναι μια αυτοκτονία για 
την οποία η ανθρωπότητα δεν έχει να κάνει τίποτα. Η ανθρω-
πότητα βοηθά κάθε λαό-θύμα. Μόνο που αυτό δεν αρκεί. Κάθε 
λαός-θύμα οφείλει επίσης να τη βοηθά να βοηθά. Αυτό είναι 
το νοητικό σχήμα που μας διδάσκει η στρατηγική ανάλυση των 
γενοκτονιών.

Δρ. Νίκος Λυγερός 

Στρατηγική ανάλυση των γενοκτονιών 
H Γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους άνοιξε το δρόμο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Οι Γενοκτονίες αυτές λειτούργησαν ως πρότυπα για τη Γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί.

Από τη συμμετοχή της Ε.Λ.Β. στις εκδηλώσεις 
του Δήμου Βέροιας «Βέροια Εύηχη Πόλη»



Από αριστερά ο γ.γ. της ΠΟΕ Κώστας Γαβρίδης, ο πρόεδρος 
Γιώργος Παρχαρίδης και ο Μάικλ Άτκινσον Υπουργός 

Δικαιοσύνης της Νότιας Αυστραλίας
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ΨΗΦΙΣΜΑ 19ης  ΜΑΪΟΥ 2009

«Ευαίσθητοι πατριώτες και πατριώτισσες, 
Μαχητικοί νέοι και νέες των ποντιακών σωματείων,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. σας 

ευχαριστώ για την πρόθυμη ανταπόκρισή σας στο προ-
σκλητήριο μνήμης, τιμής και αγώνα.

Η δυναμική παρουσία σας είναι η εγγύηση για την επι-
τυχία της μεγάλης προσπάθειας που όλοι μαζί ξεκινήσαμε.

Σήμερα 90 χρόνια μετά την απόβαση του Μουσταφά 
Κεμάλ στη Σαμψούντα και την έναρξη της δεύτερης και 
πιο σκληρής φάσης της γενοκτονίας στον Πόντο, η Τουρκία 
επίμονα αρνείται να συμφιλιωθεί με την Ιστορία και επιδιώ-
κει να την υπαγορεύσει και να την επιβάλει διαστρεβλωμέ-
νη σύμφωνα με τις επιθυμίες της.

Αρνείται να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπρα-
ξαν κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής οι 
Νεότουρκοι και το Κεμαλικό καθεστώς με θύματα και τους 
353.000 Έλληνες του Πόντου.

Με την στάση της αυτή η σημερινή Τουρκία είναι υπαί-
τια της ηθικής αυτής εκκρεμότητας που δηλητηριάζει τις 
σχέσεις των δύο χωρών μας και εμποδίζει την επιδιωκόμενη 
ειλικρινή φιλία και συνεργασία των δύο λαών. 

Εμείς οι άμεσοι απόγονοι των θυμάτων της γενοκτονίας 
δεν επιτρέπεται να σιωπούμε ούτε μπορούμε να ανεχθούμε 
ανέντιμους συμβιβασμούς σκοπιμότητας. 

Ιερό προγονικό χρέος μας καλεί όχι μόνο να θυμόμαστε 
και να τιμούμε τα θύματα της γενοκτονίας αλλά και να 
διεκδικούμε αγωνιστικά την ηθική καταδίκη των θυτών και 

την διεθνή αναγνώρισή της μέχρι την τελική δικαίωση.
Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Για να διαδηλώσουμε όλοι 

μαζί ότι δεν ξεχνούμε. Ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγω-
νιστούμε μεθοδικά και σε συνεργασία με τις οργανώσεις 
των Ποντίων σε όλον τον κόσμο, που συντονίζει ήδη η Διε-
θνής Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων, να διεκδικήσουμε 
μια ηθική ικανοποίηση που μας την οφείλει η Τουρκία και 
την δικαιούμαστε από την διεθνή κοινότητα. 

Μία απροσδόκητη μεγάλη ηθική δικαίωση αισθανθή-
καμε οι Πόντιοι όλου του κόσμου στις 30 Απριλίου 2009 
από την έντιμη και γενναία πρωτοβουλία του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Νότιας 
Αυστραλίας κ. Michael Atkinson να εισηγηθεί στο Κοινο-

βούλιο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσυρίων και να προκαλέ-
σει ομόφωνη απόφασή του.

Ιδιαίτερη συγκίνηση νιώσαμε από τον ευαίσθητο και 
άξιο αυτό πολίτη του κόσμου, όταν μέσα στο Κοινοβούλιο 
και σε μια αποστροφή του λόγου του αναφερόμενος στα 
τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας δεν άντεξε και ένα δά-
κρυ ειλικρινούς συγκίνησης κύλησε στο πρόσωπό του.

Το Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας άνοιξε και 
δείχνει τον δρόμο της τιμής.   

Ζητούμε 
Από την Τουρκία να αναγνωρίσει το διαπραχθέν έγκλη-

μα των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής. 
Από την ελληνική κυβέρνηση να εντάξει την ποντιακή 

γενοκτονία στα προς συζήτηση και διευθέτηση εκκρεμή 
θέματα με την τουρκική κυβέρνηση. 

Από την Βουλή των Ελλήνων να ενημερώσει τα κοινο-
βούλια των ξένων χωρών και 

Από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας να 
υποστηρίξει ενεργά το αίτημα της διεθνούς καταδίκης και 
αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος οργανωμένος ποντιακός 
Ελληνισμός, ζωντανό και δραστήριο κομμάτι του οικουμε-
νικού Ελληνισμού, θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα 
και θα αγωνισθεί με όλα τα μέσα μέχρι την τελική δικαίωση 
των 353.000 θυμάτων προγόνων μας και την ηθική ικανο-
ποίηση όλων ημών των επιγόνων.»

Εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
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Χαιρετισμός Προέδρου Π.Ο.Ε. Γεωργίου Παρχαρίδη

Συμπληρώθηκαν σήμερα 90 
χρόνια από την αποφράδα ημέρα, 
που ο Μουσταφά Κεμάλ  απο-
βιβάσθηκε στην Σαμψούντα  
και αντί να προστατέψει τους 

Έλληνες κατοίκους από την δολοφονική μανία των Τσε-
τών, συμμάχησε με αυτούς και τον υποκινητή τους Τοπάλ 
Οσμάν και υιοθετώντας το σύνθημα η Τουρκία στους 
Τούρκους  έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο που εμπνεύ-
σθηκαν οι Νεότουρκοι για την ολοκληρωτική εξόντωση 
του ελληνικού πληθυσμού σε όλο τον Πόντο με θύματα  
353.000 Ελληνοποντίους.  

Η  σύγχρονη  Τουρκία αρνείται επίμονα  να συμφιλιωθεί  
με την ιστορία και με βεβαρυμένο το ηθικό της μητρώο 
τολμά και προκαλεί την διεθνή κοινότητα  αρνούμενη 
πεισματικά να αναγνωρίσει το έγκλημα της γενοκτονίας 
που διέπραξαν σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών 
της ανατολής οι Νεότουρκοι και Κεμαλικοί.   
Εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 19 Μαΐου 2009 στην 

Πλατεία Αγίας Σοφίας της προσφυγομάνας Θεσσαλονί-
κης, απαιτούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας 
που διαπράχθηκε σε βάρος του ελληνισμού του Πόντου 
και διαδηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγω-
νιστούμε μεθοδικά και σε συνεργασία με τις οργανώσεις 
Ποντίων σε όλο τον κόσμο μέχρι την τελική δικαίωση. 

Καλούμε την Τουρκία  να συμφιλιωθεί με την ιστορία  και 
κάνοντας ένα πρώτο βήμα συγγνώμης,  να απομακρύνει 
από τον λόφο της Κερασούντας το μνημείο του αγριότε-
ρου και αδίστακτου σφαγέα του ελληνισμού του Πό-
ντου Τοπάλ Οσμάν. Ζητούμε από τους συνταγματικούς 
θεσμούς της πατρίδας μας (Κυβέρνηση, Βουλή, Κόμματα) 
να κάνουν το ηθικό αίτημα και πολιτικό. Να θέσουν το 
ζήτημα και να κινήσουν τις διαδικασίες για την διεθνο-
ποίηση και διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. 
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και ο οικουμε-
νικός ποντιακός  ελληνισμός θα βρίσκονται συνεχώς 
σε ετοιμότητα και στην πρωτοπορία του αγώνα για την 
δικαίωση των θυμάτων της γενοκτονίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ομιλία του Hon Michael 
Atkinson MP Γενικού Εισαγγελέα Υπουργού, 
Δικαιοσύνης, Υπουργού Πολυπολιτισμικών 

Υποθέσεων, Υπουργού Ζητημάτων των 
Παλαιμάχων της ΝΟΤΙΑΣ ΑΣΥΤΡΑΛΙΑΣ 

στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β. 

www.elverias.gr 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Από την  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας ανακοινώνεται  ότι, κατά την κλήρωση της 
λαχειοφόρου  στις εκδηλώσεις του ΚΛΗΔΟΝΑ 2009, που  πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 4 Ιουλίου, οι αριθμοί που κερδίζουν είναι  οι παρακάτω: 
Νο 2815 κερδίζει ένα πλυντήριο ρούχων, προσφορά του καταστήματος EXPERT – Γ. 
Ιωαννίδης, Δ. Τσανασίδης & Σια Ο.Ε. 
Νο 2428 κερδίζει έναν φορητό Η/Υ + Πολυμηχάνημα, προσφορά των PRISMA Αφοί 
Τριανταφυλλίδη  και Παλασίδη Κυριάκου 
Νο 5273 κερδίζει ένα ταξίδι για 2 άτομα 4 ημερών στην Κων/πολη, προσφορά Αλατσί-
δου Ελένη & Σια Ε.Π.Ε. 
Νο 953 κερδίζει ένα ταξίδι για 2 άτομα 4 ημερών στην Κων/πολη, προσφορά του Ιδ. 
ΚΤΕΟ Βέροιας- Μακροχώρι & Νάουσα  



Στη Νάουσα πραγματοποιήθηκαν φέτος οι 
κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενο-

κτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η 
Μαΐου – Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας - που 
διοργανώνει κάθε χρόνο η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Ημαθίας στη Βέροια, μετά από απόφα-
ση του Σ.Πο.Σ. Κ. Μακεδονίας – Θεσσαλίας.

Στόχος ήταν η ανάδειξη του μεγάλου ζητήματος της διάσω-
σης-ψηφιοποίησης της ιστορικής βιβλιοθήκης της Αργυρούπο-
λης του Πόντου, τόμοι της οποίας φυλάσσονται σε ειδικό χώρο 
στη βιβλιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας. Οι εκδηλώσεις 
έγιναν την Κυριακή από την Εύξεινο Λέσχη Νάουσας, σε συ-
νεργασία με τα άλλα ποντιακά σωματεία του νομού μας και τον 
Δήμο Νάουσας και υπό την αιγίδα της Ν.Α. Ημαθίας. Την κυβέρ-
νηση και τον πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας 
του υπουργείου Εσωτερικών κ. Μαργαρίτης Μουζάς.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με Θεία Λειτουργία και 
μνημόσυνο για τους 353.000 άταφους νεκρούς στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου, που τέλεσε ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο σχολικός σύμβουλος 
Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Ιωάννης Καϊλάρης. Ακολούθησε 
επιμνημόσυνη δέηση, που τέλεσε ο Μητροπολίτης και κατάθε-
ση στεφάνων στο μνημείο των Ποντίων στο δημοτικό πάρκο 
Νάουσας. Στεφάνια κατέθεσαν ο κ. Μουζάς, εκ μέρους της κυ-
βέρνησης και του πρωθυπουργού, ο Βουλευτής Ηλ. Φωτιάδης 
εκ μέρους της Βουλής, ο Νομάρχης κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, ο 
υποδιοικητής του Β΄Σ.Σ., ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αν. Καραμπα-
τζός, ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης ως εκπρόσωπος 
της Δημάρχου Βέροιας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Νάουσας για 
την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, ο Διοικητής της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας κ. Δ. Ντόβας, εκπρόσωποι κομμά-
των, ποντιακών σωματείων και άλλων συλλόγων. Στις εκδηλώ-
σεις παραβρέθηκαν, επίσης, ο Βουλευτής κ. Αν. Σιδηρόπουλος, ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας κ. Ι. Γκαρνέτας, 
οι Αντινομάρχες κ.κ. Αντ. Χατζόπουλος και Γ. Σουμπέκας, Αντι-
δήμαρχοι, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων και πολύς κόσμος. Τιμές απέδωσε άγημα 
του στρατού και παιάνισε η μπάντα του Β΄Σ.Σ.

 Ακολούθησε δεξίωση στο ‘Κιόσκι’, με κεντρικό ομιλητή τον 
καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
κ. Νεοκλή Σαρρή. Χαιρετισμό του πρωθυπουργού μετέφερε ο κ. 
Μουζάς, διαβεβαιώνοντας για την ισχυρή θέληση της κυβέρνη-
σης και του πρωθυπουργού να μην σταματήσει ο αγώνας μέχρι να 
επιτευχθεί ο τελικός στόχος της αναγνώρισης και της συγνώμης 
αυτών που την οφείλουν για τη Γενοκτονία. Συγκίνησε ο Νομάρ-
χης με τις μνήμες του από την προσωπική ιστορία του ξεριζωμού 
της οικογένειάς του από τη Σεβάστεια του Πόντου. «Κι όμως, 
θα μπορούσα να συγχωρήσω αυτούς τους θύτες, αν οι απόγονοί 
τους ζητούσαν συγνώμη. Διότι λαός που αναγνωρίζει αυτά που 
έχουν πράξει οι προγονοί του, δεν θα κάνει άλλες. Η αναγνώριση 
της Γενοκτονίας δεν είναι υπόθεση μόνο των Ποντίων, είναι υπό-
θεση όλων των Ελλήνων και η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να 
παλέψει με κάθε τρόπο και μέσον να αναγνωριστεί και να ζητήσει 
η Τουρκία μια συγνώμη, ώστε να ζήσουμε ειρηνικά με τους γεί-
τονές μας από δω και πέρα», είπε. «Τιμούμε τα θύματα της Γενο-
κτονίας ζητώντας την αναγνώρισή τους απ’ όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς, από τα κράτη και από την ίδια την Τουρκία. Ζητάμε 

την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, των Αρμενίων, 
των Ασσυρίων και κάθε χριστιανικού λαού», είπε ο πρόεδρος 
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης. Και 
πρόσθεσε: «Ελπίζουμε να έχει επιτυχή κατάληξη η προσπάθειά 
μας για την ανάδειξη και προβολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Αργυρούπολης του Πόντου, έτσι ώστε να δικαιώσουμε αυτούς 
που, παραμερίζοντας υλικά αγαθά, προτίμησαν να μεταφέρουν 
στην Ελλάδα το μοναδικό αυτό θησαυρό. Έχουνε χρέος να τον 
διαφυλάξουμε και καλούμε την πολιτεία να συμβάλλει». Και 
διάβασε σχετικό ψήφισμα που συναποφάσισαν ομόφωνα όλα τα 
ποντιακά σωματεία της Ημαθίας. Το τελευταίο γράμμα ενός Πό-
ντιου κατάδικου στην οικογένειά του διάβασε η εκπαιδευτικός κ. 
Βούλα Φουδούλη, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Σαρρή που, με πάθος και επί-
κληση ιστορικών στοιχείων, αναφέρθηκε στους ιδεολογικούς 
μηχανισμούς του ελληνικού κράτους. Ο ομιλητής σημείωσε το 
ανακοινωθέν του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για τις 
εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία στην Ελλάδα χαρακτηρίζοντάς το 
«αναίσχυντο», καυτηριάζοντας και την προβολή του από ελλη-
νικές εφημερίδες. Μίλησε για την αντίδραση της Τουρκίας στην 
καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας, 
καθώς θεωρείται από την Τουρκία ως η ημέρα ίδρυσης του σύγ-
χρονου Τουρκικού κράτους. Μεταξύ άλλων, ο ομιλητής τόνισε 
ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση βασίζεται στην αποδοχή της 
τουρκικής θεώρησης για το θέμα (ότι Έλληνες και Τούρκοι ζού-
σαν ειρηνικά μέχρι που οι Έλληνες, επηρεασμένοι από τη Γαλλική 
επανάσταση ξεσηκώθηκαν κατά των Τούρκων). «Αυτό το ιδεο-
λόγημα αναπαράγει και το επαίσχυντο βιβλίο της Ιστορίας που 
αποσύρθηκε», τόνισε υποστηρίζοντας ότι είναι μια πολιτική που 
πρέπει να καταδικαστεί. Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του, κα-
τηγόρησε με σκληρή γλώσσα συντάκτες εφημερίδων πανελλα-
δικής κυκλοφορίας ότι επιχειρούν ανατροπή της ιστορίας, ισχυ-
ριζόμενοι ότι τα εγκλήματα του ελληνικού στρατού στη Μ. Ασία 
ήταν πιο ειδεχθή και από αυτά των Γερμανών, επισημαίνοντας ότι 
δεν μπορούν να εξισώνουν θύτες και θύματα. Απαντώντας στο 
ερώτημα αν έπρεπε ο Ελ. Βενιζέλος να στείλει στρατό στη Σμύρ-

νη, είπε ότι το έκανε για να προστατέψει τους Έλληνες από τις 
επιθέσεις των Τσέτων. «Ο αγώνας μας δεν τελείωσε, μόλις τώρα 
αρχίζει. Και είναι ευθύνη μας μεγάλη, και απέναντι στη γενιά των 
παιδιών μας, αλλά και απέναντι σ’ εκείνους τους αγέννητους που 
θα μπορούσαν να είχαν γεννηθεί», κατέληξε ο καθηγητής.

Ακολούθησε απαγγελία αποσπασμάτων από το ποίημα «Η 
Καμπάνα του Πόντου» του Φίλωνα Κτενίδη, υπό τους ήχους της 
μουσικής των Δ. Νικολαϊδη και Μιχ. Κιριτζίδη και οι εκδηλώσεις 
ολοκληρώθηκαν με ξενάγηση στην ιστορική βιβλιοθήκη του 
Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης του Πόντου στην Εύξεινο 
Λέσχη Νάουσας. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ

Πόσα τετραγωνικά είναι 
το όνειρό σας;

ΣΑΡΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Πωλούνται διαμερίσματα με απεριόριστη θέα από 70-110 τ.μ.

Τηλ.: 2331075757 - Κιν.: 6976555454-5
www.sarras.gr

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, το Σ.Πο.Σ. Κεντρικής 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας στην 10η Τακτι-
κή Συνεδρίασή του (1/2/2009), αποφάσισε, η 

κεντρική εκδήλωση μνήμης της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού που γίνεται κάθε 
χρόνο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ημαθίας στην πόλη της Βέροιας (Πλ. Καπε-

τανίδη), να γίνει φέτος στην πόλη της Νάου-
σας, για την ανάδειξη του μεγάλου ζητήματος 
της διάσωσης της Βιβλιοθήκης της Αργυρού-
πολης του Πόντου.

Εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία στη Νάουσα  
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ:
ΑΝΤΙ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ & ΕΥΧΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
«ΑΛΣΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Κάθε χρόνο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πό-

ντου, τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας προ-
βαίνουμε σε δεντροφύτευση με το συμβολισμό 
«φυτεύουμε μια ρίζα …για τη ρίζα μας», όπως 
στο πάρκο της Μπαρμπούτας, στην περιοχή 
«Βίλα Βικέλα» και στο Πανόραμα Βέροιας. 

Ο στόχος που έχει θέσει η Λέσχη για το Περιβάλλον, 
είναι σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας και το Δασαρχείο 
να καθορισθεί κατάλληλη έκταση (50-100 στρεμμάτων), 
στα όρια της πόλης ή σε ένα από τα κοντινά δημοτικά δια-
μερίσματα (Ραχιάς, Τριποτάμου, Γεωργιανών), όπου με τη 
συμβολή όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και των 
σχολείων της Βέροιας και απλών εθελοντών, θα δημιουρ-
γηθεί με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, (αρχιτεκτο-
νικό σχέδιο, μελέτη) και εφαρμογή «πράσινων πολιτικών» 
(π.χ. εκπαιδευτικές σχολικές εκδρομές δεντροφύτευσης) 
ένα «ΑΛΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», ένας νέος χώρος αναψυχής 
και πνεύμονας πρασίνου για όλους τους πολίτες, το οποίο 
θα αποτελέσει την οικολογική μας παρακαταθήκη στις 
επόμενες γενεές.

Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και φορείς, ώστε εντός του έτους να ξεκινήσει η 
δημιουργία του «ΑΛΣΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» το οποίο 
δικαιούμαστε και έχουμε ζωτική ανάγκη ΟΛΟΙ ΜΑΣ. 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. θα καταθέσει σχετικό αίτημα αρμο-
δίως και θα αναλάβει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλί-
ες για την υλοποίηση της πρότασης.
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Παρά  τα ασυνήθιστα για την 
εποχή καιρικά  φαινόμενα, 

πραγματοποιήθηκαν και  φέτος οι 
εκδηλώσεις αναβίωσης του εθίμου 
του ΚΛΗΔΟΝΑ από την Εύξεινο 
Λέσχη Βέροιας. Η τεράστια αποδο-
χή και η έκδηλη αγάπη των μελών 
και φίλων της Λέσχης παγιώνουν 
την καθιέρωση και θεσμοθέτηση 
τους. Με αισθήματα χαράς και 
ικανοποίησης από την αθρόα συμ-
μετοχή και παρουσία όλων, ατενί-
ζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και 
προσδοκούμε στην αναβάθμιση του 
πολιτιστικού μας τοπίου. 
     
Οφείλουμε για άλλη μία φορά να τονί-
σουμε ότι, η προσπάθεια της διοίκησης 
της Ε.Λ.Β., που φιλοδοξούσε στις αρχές 
του 2006 να ενταχθούν οι εκδηλώσεις 
του «Κλήδονα» σε ανάλογο Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα ( LEADER +), 
πήρε σάρκα και οστά με την καταλυτική 
συμβολή του Διευθυντή της Κ.Ε.Π.Α. του 
Δήμου Βέροιας κ. Γιάννη Καμπούρη, ο 
οποίος με την εμπειρία του οργάνωσε το 
φάκελο υποβολής της αίτησης προς την 
ΑΝ.ΗΜΑ.. Έχοντας δεδομένη την μέγιστη 
βοήθεια των στελεχών και υπαλλήλων της 
Αναπτυξιακής Ημαθίας και την αρωγή της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, 
μετά από συλλογική δουλειά των μελών 
της διοίκησης της Λέσχης, εξασφαλίσθη-

κε τελικώς η έγκριση και η ένταξη στο  
LEADER + και από τότε δημιουργήθηκε 
η αναγκαία υποδομή για την καθιέρωση 
πλέον του «Κλήδονα» ως θεσμού.    

     Με την αμέριστη συμπαράσταση  των 
μελών και φίλων της  Λέσχης και πλήθος 
άλλων συντελεστών,  το φετινό τριήμερο 
ξεκίνησε με την παράσταση του θεατρικού 
έργου του Φίλωνα Κτενίδη «Ο Κλήδονας» 
την Κυριακή 28 Ιουνίου στο θέατρο Ράχης 
από το θεατρικό τμήμα της Λέσχης σε σκη-
νοθεσία του κ. Λευτέρη Τσαχουρίδη και 
σε συνεργασία με το Φιλαθλητικό Όμιλο 
Ράχης.

      Εκτός των θεατών οι οποίοι τίμησαν 
την  παράσταση γεμίζοντας ασφυκτικά την 
αίθουσα του θεάτρου παρόντες ήταν και ο 
βουλευτής Ημαθίας κ. Τάσος Σιδηρόπου-
λος και η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου.

      Το  έθιμο του Κλήδονα άρχισε την  Πα-
ρασκευή 3 Ιουλίου στο Κουμανίτσι με το 
άναμμα της φωτιάς, η οποία παίρνει μέσα 
στις φλόγες της το κακό, το μολυσμένο, το 
παλιό, αφήνοντας τη φύση να δημιουργή-
σει το νέο, το γερό και το καλό  απαλλαγ-
μένη από τα δαιμόνια και τα ξωτικά.

      Μετά  το σύντομο χαιρετισμό του προ-
έδρου της Λέσχης κ. Λάζαρου Κουμπου-
λίδη τη σειρά είχαν τα χορευτικά της Ε. Λ. 
Β. όπου παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά 
η άρτια και ολοκληρωμένη δουλειά του 

χοροδιδασκάλου κ. Βασίλη Ασβεστά. 

      Στη συνέχεια ακολούθησε το παραδο-
σιακό  καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπου οι 
παρόντες απόλαυσαν ελάχιστα λόγω του 
καιρού, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη στη λύρα 
και το τραγούδι, τον Ηλία Μωυσιάδη στο 
ταούλ, τον Θανάση Καρατζά στο αρμόνιο, 
τον Γιάννη Τσανασίδη στο αγγείο και το 
γαβάλ και τον Θανάση Ελευθεριάδη στο 
ταούλ.

      Το  Σάββατο 4 Ιουλίου μετά τον εσπερι-
νό που τέλεσε ο Πατέρας Ιωσήφ Ανθού-
λας στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
της κοινότητας Κομνηνίου η εκδήλωση 
ξεκίνησε με το χορευτικό του Πολιτιστικού 
Ομίλου Ξηρολιβάδου το οποίο  παρουσί-
ασε ένα πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα. 
Ο χοροδιδάσκαλος του Π.Ο.Ξ. κ. Γιάννης 
Τσαμήτρος παρέλαβε το αναμνηστικό 
συμμετοχής από τον πρόεδρο της Λέσχης 
κ. Λάζαρο Κουμπουλίδη, ο οποίος δήλωσε 
με νόημα, ότι δεν υφίσταται καμία διά-
κριση ανάμεσα σε Πόντιους και Βλάχους, 
αντιθέτως τα μέλη της ΕΛΒ και του ΠΟΞ 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία ανθρώπων 
που αγαπούν και υπηρετούν τον Πολιτι-
σμό, ο οποίος αποτελεί σε κάθε περίπτωση 
την «γέφυρα» που τους ενώνει όλους.

      Μετά  την εμφάνιση και του μεγάλου  
χορευτικού της Λέσχης και μέσα σε μια 
καταπληκτική ατμόσφαιρα που  δημιουρ-
γήθηκε, ακολούθησε το παραδοσιακό  
ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουτα-

χίδη στη λύρα και το τραγούδι, τον Στέλιο 
Μωυσιάδη στο ταούλ, τον Γιάννη Τσανα-
σίδη στη λύρα και τον Μιχάλη Τσανασίδη 
στο ταούλ. 

      Τις εκδηλώσεις στο Κουμανίτσι τίμησαν  
με την παρουσία τους πλήθος κόσμου 
καθώς επίσης οι βουλευτές Ημαθίας, ο κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο κ. Αναστάσιος 
Σιδηρόπουλος, ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Κώστας Καραπαναγιωτίδης, η Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, 
ο Αντινομάρχης Ημαθίας κ. Αντώνης 
Χατζόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας, ο 
κ. Μιχάλης Σουμελίδης και ο κ. Νικόλαος 
Μαυροκεφαλίδης, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι ο κ. Γιάννης Ταρασίδης πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου Τριποτάμου και ο κ. 
Ηρακλής Σοφιανίδης πρόεδρος του τοπι-
κού συμβουλίου Γεωργιανών, ο πρόεδρος 
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας 
κ. Γεώργιος Παρχαρίδης, ο πρόεδρος κ. 
Λεωνίδας Σαρβανίδης και η Γραμματέας 
κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε., 
η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ο 
σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας και 
Περιχώρων, οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
του Κοπανού «Η Μίεζα», του Προμηθέα 
Βέροιας, της Πατρίδας « Ευστάθιος Χωρα-
φάς», της Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης», 
του Μακροχωρίου, και ο Φιλαθλητικός 
Όμιλος Ράχης. 
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Συνεχίζοντας την ενημέ-
ρωση και την προβολή 

της πολυποίκιλης δράσης 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροι-
ας, παραθέτουμε στη στήλη 
αυτή τα νέα της διοίκησης 
του τελευταίου διμήνου 
(Μάιος - Ιούνιος 2009).

1-5-2009
Συνάντηση με εκπροσώπους του 
Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Ποντί-
ων Νάουσας για την προετοιμασία 
του προγράμματος των εκδηλώσε-
ων μνήμης για τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 
της Νάουσας, μετά από πρόταση 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
για την ανάδειξη της ανάγκης 
διάσωσης – ψηφιοποίησης της 
Βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης 
του Πόντου που φυλάσσεται στο 
κτίριο της Ε.Λ.Π.Νάουσας.

2-5-2009
Έγγραφη αναφορά στη Α/βάθμια 
και Β/βάθμια εκπαίδευση για ανά-
λογη ενημέρωση των μαθητών και 
μαθητριών σχετικά με την επέτειο 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.

5-5-2009
Επιστολή προς τη Μητρόπολη 
Βέροιας Νάουσας για την αναφο-
ρά της επετείου της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού στο 
εκκλησίασμα.

6-5-2009
Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την 
προετοιμασία των τριήμερων 
εκδηλώσεων του ΚΛΗΔΟΝΑ στο 
Κομνήνιο.

7-5-2009
Αποστολή επιστολής προς τον κ. 
Αδάμ Θεοδωρίδη γνωστοποιώ-
ντας του τη δημιουργία ειδικής 
προθήκης για την τοποθέτηση 
των κειμηλίων, τα οποία οφεί-
λει να επιστρέψει στη Λέσχη 
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Γενάρη 2009.

8-5-2009
Συνάντηση των ποντιακών σωμα-
τείων του Νομού και εκπροσώπων 
της διοίκησης του  Σ.Π.Ο.Σ. Κε-
ντρικής Μακεδονίας και Θεσσα-
λίας στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων 
Νάουσας, με σκοπό τον τελικό 
προγραμματισμό και την συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης 
της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού.

11-5-2009
Παρακαθ’ στο Πνευματικό Πολι-
τιστικό Κέντρο της Λέσχης στο 
Πανόραμα.

13-5-2009
Παρουσίαση της πρότασης του 
ημερολογίου της Λέσχης για το 
έτος 2010.

14-6-2009
Λήψη απόφασης δημιουργίας 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για την 
κάλυψη των αναγκών σχετικά με 
τις ενέργειες για τη διεθνοποίηση 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου. Ταυτόχρονη έγκριση 
συμβολικού χρηματικού ποσού 
για το άνοιγμα λογαριασμού και 
προώθηση της απόφασης στην 
διοίκηση της Π.Ο.Ε..

16-5-2009
Προμήθεια διαφόρων αναμνηστι-
κών ειδών τα οποία θα πωλούνται 
στο μόνιμο περίπτερο της Λέσχης 
στο Πανόραμα.

17-5-2009
Τελετή λήξης των τμημάτων της 
Λέσχης στο Π.Π.Κ. στο Πανόρα-
μα.

17-5-2009
Δενδροφύτευση στο Πανόραμα σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Πρασίνου 
του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. «Μια ρίζα για τη ρίζα 
μας».

19-5-2009
Αιμοδοσία στο τμήμα αιμοδοσίας 
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσο-
κομείου Βέροιας. «δώσε αίμα για 
το αίμα που χάθηκε».

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 
κατέθεσε στην Περιφέρεια της 
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
μέσω κοινών ψηφισμάτων, αλλά 
και Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ε. 
(29 Νοεμβρίου 2008), οι πρωτο-
βουλίες της δενδροφύτευσης και 
της αιμοδοσίας να προωθηθούν 
αρχικά σε πανελλαδικό επίπε-
δο  και μετέπειτα σε παγκόσμιο 
προκειμένου να αποτελέσουν ένα 
κοινωνικό μήνυμα των απανταχού 
της γης Ποντίων.

19-5-2009
Περίπτερο ενημέρωσης στην πλα-
τεία Δημαρχείου για τη Γενοκτο-
νία του Ποντιακού Ελληνισμού

19-5-2009
Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλω-
ση της Π.Ο.Ε. στην πλατεία Αγίας 
Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

20-5-2009
Υποδοχή και φιλοξενία του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Υπουρ-
γού Πολυπολιτισμικών Σχέσεων, 
Υπουργού αποστράτων- βετε-

ράνων και Γενικού Εισαγγελέα 
της Νοτίου Αυστραλίας κ. M. 
Atkinson και της συνοδείας του 
στη Βέροια και ξενάγηση τους 
στη Παναγία Σουμελά και στους 
αρχαιολογικούς χώρους της 
Βεργίνας. 

20-5-2009
Παράσταση του κ. Αδάμ Θεο-
δωρίδη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
μετά από έγγραφη πρόσκληση 
για το ζήτημα της επιστροφής 
των κειμηλίων και την τοποθέτη-
ση τους σε ειδική προθήκη. Ο κ. 
Αδάμ Θεοδωρίδης ενημέρωσε το 
συμβούλιο ότι επιθυμεί την επι-
στροφή και παράλληλα έκθεση και 
των υπολοίπων αντικειμένων που 
έχουν παραδοθεί από τη Λέσχη 
στο Δήμο Βέροιας και κατόπιν 
να προβεί στην επιστροφή των 
κειμηλίων.

21-5-2009
Συνάντηση εκπροσώπων της 
διοίκησης με τον Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών του Δ. Βέροιας κ. Δ. 
Δάσκαλο για τις απαιτούμενες 
ενέργειες σχετικά με το έργο της 
στεγανοποίησης του Π.Π.Κ. της 
Λέσχης στο Πανόραμα.  
 
21-5-2009
Έγγραφες αιτήσεις στην Εύξεινο 
Λέσχη Ποντίων Νάουσας και στον 
Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου 
για την συμμετοχή των χορευτι-
κών τους συγκροτημάτων στις 
εκδηλώσεις του ΚΛΗΔΟΝΑ στο 
Κομνήνιο.

24-5-2009
Συμμετοχή στις κεντρικές εκδη-
λώσεις μνήμης του Νομού, για 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, στη πόλη της Νάου-
σας. Για πρώτη φορά μετά από 
πρόταση της Ευξείνου Λέσχης 

Βέροιας, πραγματοποιούνται σε 
άλλη πόλη πλην της έδρας του 
Νόμου. Μια πρόταση που στόχο 
είχε την ανάδειξη και προβολή της 
ανάγκης διάσωσης-ψηφιοποίησης 
της βιβλιοθήκης της Αργυρούπο-
λης του Πόντου που στεγάζεται 
στο κτίριο της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
έγιναν υπό την αιγίδα της Νομαρ-
χιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας σε 
συνεργασία με τους Ποντιακούς 
Συλλόγους του Νομού Ημαθίας 
και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονί-
ας και Θεσσαλίας της Παμποντια-
κής Ομοσπονδίας Ελλάδας.   

27-5-2009
Δωρεά της νέας έκδοσης των βι-
βλίων του «ΨΗΦΙΔΕΣ» από τον κ. 
Μανόλη Βαλσαμίδη στην Λέσχη, 
μέσω του προέδρου κ. Λάζαρου 
Κουμπουλίδη.

28-5-2009
Καταχώρηση του ιστορικού της 
Λέσχης στη Γαλλική γλώσσα στην 
ιστοσελίδα (www.elverias.gr).

29-5-2009
Έγγραφο αίτημα προς το Κ.Ε.Π.Α. 
του Δήμου Βέροιας για την 
παραλαβή των υπολοίπων αντι-
κειμένων-κειμηλίων που αναφέ-
ρονται στο έγγραφο του 1981 της 
πενταμελούς επιτροπής που τα 
παρέδωσε στη Λέσχη.

29-5-2009
Επίσκεψη των προγραμμάτων 
Μέριμνας της Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου 
και ενημέρωση τους για την 
ιματιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας.
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Για το φετινό τριήμερο, οφείλουμε  επίσης να 
ευχαριστήσουμε τους  συνεργάτες και συντε-
λεστές που  συνέδραμαν καταλυτικά στην επι-
τυχία  και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων: 
τη Νομαρχία Ημαθίας και το Νομάρχη κ. 
Κώστα Καραπαναγιωτίδη, 
το Δήμο Βέροιας και τη Δήμαρχο κ. Χαρούλα 
Ουλσουτζόγλου-Γεωργιάδη, 
το Δήμο Αποστόλου Παύλου και τον Δήμαρχο 
κ. Απόστολο Νεστορόπουλο, 
την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, 
την Πυροσβεστική Βέροιας, 
τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Πρασίνου, 
κ. Μιχάλη Σουμελίδη και όλους τους υπαλλή-
λους καθαριότητας, 
το Κοινοτικό Διαμέρισμα Τριποτάμου και τον 
πρόεδρο του συμβουλίου κ. Γιάννη Ταρασίδη, 
το Κοινοτικό Διαμέρισμα Ράχης και τον πρόε-
δρο του συμβουλίου κ. Βασίλειο Ρίσσου, 
την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας και ιδιαίτερα 
την παρουσιάστρια των εκδηλώσεων κ. Νανά 
Καραγιαννίδου, 
την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θεόφιλο Τεληγιαννίδη, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστά-
θιος Χωραφάς» και τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. 

Αντώνη Καγκελίδη, 
τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου και τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο   Βασιάδη, 
το Φιλαθλητικό Όμιλο Ράχης και τον πρόεδρο 
του Δ.Σ. κ. Διογένη Ακριβόπουλο, 
την EURO TV, 
την EUROPE 1 TV, 
το Ράδιο Ακρίτες 102,3FM, 
το Ράδιο Ημαθία 97,3FM, 
το Ράδιο Αλεξάνδρεια 97,8FM, 
το Ράδιο Αιχμή 102,8FM, 
την εφημερίδα Εύξεινος Πόντος, 
την εφημερίδα Ποντιακά Νέα, 
την εφημερίδα Ποντιακή Γνώμη, 
την εφημερίδα Μακεδονική, 
την εφημερίδα Ημερήσια, 
την εφημερίδα Επίκαιρα, 
την εφημερίδα Βέροια, 
Τον πατέρα Ιωσήφ Ανθούλα, τον κ. Γιάννη 
Σουμελίδη, τον κ. Χρήστο Μαυρίδη, την κ. 
Δέσποινα Μαυρίδου, την εκκλησιαστική επι-
τροπή και όλους τους κατοίκους του κοινοτι-
κού διαμερίσματος Κομνηνίου, 
τον κ. Αναστάσιο Τυφλίδη για την καλλιτεχνι-
κή δημιουργία των αναμνηστικών, 
την επιχείρηση Dsaloni Δεληδημητρίου, 
την επιχείρηση των Α. & Α. Αναστασιάδη Ο.Ε., 
ΜΑΡΜΑΡΟΝ, 

την επιχείρηση ALU-SYN Τσουφλίδης Νίκος 
& Υιοί, 
το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, 
το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Βέροιας, Α. Μαυρίδης-
Α.Ψαρράς Ο.Ε., 
την επιχείρηση ΣΑΡΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ, 
την επιχείρηση PRISMA STAR των Αφων 
Τριανταφυλλίδη, 
τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μακροχωρίου 
Ερμής, 
την HYUNDAI – KIA MOTORS Γ & Κ ΓΑ-
ΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, 
την επιχείρηση ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
εργαστ.έπιπλου κουζίνας, 
την οινοποιεία ΜΠΟΥΤΑΡΗ και τον Διευθυ-
ντή κ. Μάκη Εφραιμίδη, 
την επιχείρηση της κας Δώρας Μπαλτατζίδου, 
Λογιστικά Φοροτεχνικά, 
την επιχείρηση Τεχνικών του κου Α. Δημάδη, 
την επιχείρηση του κου Κοσμά Παναγιωτίδη, 
χαλί-μοκέτα-λευκά είδη, 
το τουριστικό γραφείο Αχιλλέα Αλατσίδη, 
την επιχείρηση του κου Κυριάκου Παλασίδη, 
την επιχείρηση Τσυφλίδης security, 
την επιχείρηση «Ήχος και Φως – Ζορμπάς», 
την βιοτεχνία επίπλων ΑΦΟΙ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗ, 
το Super Market ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
«CHEVROLET» του κ. Αποστόλη Κεσάνο-
γλου, 
την επιχείρηση ειδών υγιεινής-πλακιδίων των 
Αφων Ελευθεριάδη, 
την επιχείρηση χρώματα, σιδηρικά, είδη υγιει-
νής του κ. Ευθήμη Παπαιωάννου, 
τον κ. Σάκη Στεργιόπουλο για την βιντεοκάλυ-
ψη του τριημέρου, 
την επιχείρηση επίπλων Σάββας Κρεμλίδης, 
την επιχείρηση της κας Σοφίας Μουρατίδου,3ο 
μάτι, 
τις επιχειρήσεις των Λάζαρου Καγκελίδη και 
΄Έλσας Χατζηαθανασίου, 
τις επιχειρήσεις κρεάτων ΜΠΟΥΤΖΟΛΑ και 
Χ΄ΜΑΣΟΥΡΑ, 
τις επιχειρήσεις ποτών αναψυκτικών  των 
ΠΡΑΠΑ, ΤΣΙΚΙΝΑ και ΧΑΛΚΙΔΗ, 
τις επιχειρήσεις τυπογραφικών ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ και Πάϊκος, 
τα μέλη και μας συντελεστές μας θεατρικής 
ομάδας μας Λέσχης μας, 
τα μέλη και μας συντελεστές του χορευτικού 
τμήματος μας Λέσχης μας, 
τα μέλη και μας φίλους μας Λέσχης μας που 
συνέβαλαν τα μέγιστα στην προετοιμασία και 
βοήθησαν στην εξυπηρέτηση και λειτουργία 
των εργασιών του τριημέρου. 

ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2009 – 4ος χρόνος
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29-5-2009
Δημοσίευση της απάντησης του 
Δ.Σ. στην επιστολή του π. Προ-
έδρου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
κ. Γιάννη Μιχαηλίδη με τίτλο «Ο 
Ελληνισμός της Ανατολής και οι 
γενοκτονίες».
 
31-5-2009
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση-
μνημόσυνο των Κυπρίων Νομού 
Ημαθίας στο Άλσος Μαρτύρων 
στη Βεργίνα.

31-5-2009
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
των Κρητικών για τα 68 χρόνια 
από τη Μάχη της Κρήτης.

1-6-2009
Αρχική διαμόρφωση και καθαρι-
σμός του κάτω διαζώματος του 
οικοπέδου της Λέσχης στο Πανό-
ραμα με τη καταλυτική συμβολή 
της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας 
και του δημοτικού υπαλλήλου κ. 
Χρήστου Καρσανίδη

2-6-2009
Συμμετοχή στη δημαρχιακή επι-
τροπή για την ίδρυση κοινωνικού 
ταμείου.

2-6-2009
Έγγραφο αίτημα οικονομικής 
ενίσχυσης προς τον βουλευτή 
Ημαθίας κ. Μιχάλη Χαλκίδη για 
την κάλυψη των εξόδων της απο-
στολής του Καναδά.

3-6-2009
Προμήθεια αναμνηστικών με το 
λογότυπο της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας (μπλουζάκια, καπέλα, 
στυλό, μπρελόκ κ.α.).

3-6-2009
Κάλεσμα δημιουργίας «Άλσους 
Πολιτισμού» με πρωτοβουλία της 
Λέσχης και κατάθεση σχετικού 
αιτήματος στους αρμόδιους φορείς 
για την υλοποίηση της πρότασης.

4-6-2009
Προμήθεια του βιβλίου της κ. 
Χρυσάνθης Χειμωνίδου- Χάλαρη 
με θέμα το παραμύθι.

5-6-2009
Συνάντηση εκπροσώπων της 
διοίκησης με τον πρόεδρο του Φ. 
Ο. Ράχης κ. Διογένη Ακριβόπουλο 
για την προετοιμασία της θεατρι-
κής παράστασης του ΚΛΗΔΟΝΑ 
της 28 Ιουνίου που ανέβηκε στο 
θέατρο Ράχης στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2009.

6-6-2009
Παραλαβή των αναμνηστικών του 
ΚΛΗΔΟΝΑ για το 2009. Μια δη-
μιουργία που φιλοτέχνησε δωρεάν 
το μέλος της Λέσχης, κ. Αναστάσι-
ος Τυφλίδης.

8-6-2009
Τακτικός έλεγχος 1ου εξαμήνου 
από την Ελεγκτική Επιτροπή στα 
οικονομικά της Λέσχης.

10-6-2009
Λήψη απόφασης στήριξης της 
θέσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Ιερώνυμου υπέρ της θρησκευτικής 
ελευθερίας.

10-6-2009
Γενική αναφορά εργασιών και 
αρμοδιοτήτων για την οργάνωση 
των εκδηλώσεων ΚΛΗΔΟΝΑΣ 
2009.

12-6-2009
Δανεισμός καθισμάτων στο Δήμο 
Βέροιας κατόπιν έγγραφου αιτή-
ματος για την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης στο Σχολείο Ειδικής 
Αγωγής στο Λαζοχώρι.

13-6-2009
Εκπροσώπηση στη θεατρική παρά-
σταση του Συλλόγου Πολιτισμού 
και Παράδοσης του Τριποτάμου 
«Σειράν κι χαλάνω», στο Χώρο 
Τεχνών.

14-6-2009
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας- 
Ναούσης και Καμπανίας, «μικροί 
σολίστες», για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της κακομεταχείρισης 
ηλικιωμένων, σε συνεργασία με το 
Σύλλογο κοινωνικής παρέμβασης 
«Έρασμος», στα πλαίσια των ΙΕ’ 
ΠΑΥΛΕΙΩΝ.

14-6-2009
Δημοσίευμα – Δελτίο Τύπου της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σχετικά 
με την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδό-
τη (14 Ιουνίου).
 
15-6-2009
Τοποθέτηση παροχής ύδρευσης 
στο κάτω διάζωμα του οικοπέδου 
της Λέσχης στο Πανόραμα από 
συνεργείο του Δήμου Βέροιας.

17-6-2009
Εκπροσώπηση στα εγκαίνια του 
Δημοτικού Ιατρείου του Δήμου 
Βέροιας.

19-6-2009
Συμμετοχή του μεγάλου χορευ-
τικού τμήματος της Λέσχης στα 
Καβάσιλα.
«ΚΑΒΑΣΙΛΕΙΑ 2009».

 20-6-2009
Συμμετοχή του τμήματος ταουλιού 
της Λέσχης στις εκδηλώσεις με 
τίτλο «Βέροια εύηχη πόλη» της 
Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου Βέροιας. 

20-6-2009
Έγγραφο αίτημα προς το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), για τη 
λήψη ειδικής άδειας επίσκεψης του 
χορευτικού τμήματος της Λέσχης 
στο υποβρύχιο του Ελληνικού 
Ναυτικού «Ο ΠΟΝΤΟΣ».
 
20/21-6-2009
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις 
της Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου Βέροιας 
«Βέροια εύηχη πόλη».

23-6-2009
Λήψη απόφασης αναβολής λόγω 
προβλεπόμενης κακοκαιρίας, των 
εκδηλώσεων του Κλήδονα 2009 
για την Παρασκευή και το Σάββα-
το στις 3 και 4 Ιουλίου, σε έκτακτη 
συνεδρίαση του Δ.Σ.. 
 
23/24-6-2009
Συμμετοχή- εκπροσώπηση στην 
κοινή διοργάνωση-σεμινάριο, με-
ταξύ των δύο συλλόγων της πόλης 
μας, «Πρωτοβουλία για το παιδί», 
«Έρασμος», για τα κοινωνικά ζη-
τήματα της εποχής μας, που έχουν 
να κάνουν με το παιδί σε κίνδυνο 
και την κακοποιημένη γυναίκα.

25-6-2009
Θετική απάντηση στο αίτημά μας 
προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
για την επίσκεψη του χορευτικού 
τμήματός μας στο Ελληνικό υπο-
βρύχιο «Ο ΠΟΝΤΟΣ».

26-6-2009
Αναδιοργάνωση εργασιών- αρ-
μοδιοτήτων του Δ.Σ. λόγω της 

αναβολής των εκδηλώσεων του 
Κλήδονα.

26-6-2009
Άνοιγμα των προσφορών των του-
ριστικών γραφείων για το κόστος 
των εισιτηρίων του ταξιδιού στον 
Καναδά κατά το μήνα Οκτώβριο.

28-6-2009
Παράσταση του θεατρικού τμή-
ματος της Ε.Λ.Β. με το έργο του 
Φίλωνα Κτενίδη «Ο Κλήδονας» 
στη Ραχιά, σε συνεργασία με το 
Φιλαθλητικό Όμιλο Ράχης, στα 
πλαίσια των τριήμερων εκδηλώσε-
ων της αναβίωσης του εθίμου του 
Κλήδονα.  

Εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε 
στα «διοικητικά νέα» του Ιανου-
αρίου – Φεβρουαρίου του 2009, 
η αναφορά της υπογραφής και 
αποδοχής του ψηφίσματος των 
Ποντιακών Σωματείων του Νομού 
Ημαθίας, που αφορά το διοικητικό 
καθεστώς του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά, από τον βουλευτή κ. 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη.
Για την αποκατάσταση της ορθής 
πληροφόρησης το Δ.Σ. της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας σας ενημε-
ρώνει ότι ο βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης ουδέποτε 
προσυπέγραψε το σχετικό ψή-
φισμα, σε αντίθεση με τους τρεις 
βουλευτές του Νομού (Μιχάλης 
Χαλκίδης, Ηλίας Φωτιάδης, Ανα-
στάσιος Σιδηρόπουλος), οι οποίοι 
και υποστήριξαν τις θέσεις του 
συνόλου των Ποντιακών Σωματεί-
ων του Νομού Ημαθίας. 

3η Εφορία Τύπου & Δ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
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Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Παρούσα ήταν η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 
κατά τη συζήτηση στη Δημαρχιακή Επιτρο-

πή (Τρίτη 2/6) για τη λειτουργία του «Κοινωνικού 
Ταμείου» του Δήμου Βέροιας.

Ο υπεύθυνος για το Κοινωνικό Ταμείο δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου παρουσίασε συνοπτικά τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του και αναφέρθηκε στις αντικειμενι-
κές προϋποθέσεις που έχουν προβλεφθεί για τη στήριξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας (ανάπηροι, άνεργοι, 
πολύτεκνοι με χαμηλό εισόδημα κ.α.) δηλώνοντας την αισιοδοξία 
του για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Ταμείου.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, έχοντας αναπτύξει ήδη στο παρελθόν 
ανάλογη κοινωνική δράση, με μοίρασμα ειδών τροφής, ένδυ-
σης-υπόδησης και παιχνιδιών κατά την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων, δηλώνουμε τη βούληση μας για παροχή κάθε 
αρωγής στην ελπιδοφόρα και κοινωνικά απαραίτητη αυτή πρω-
τοβουλία του Δήμου Βέροιας και θα παρέχουμε κάθε βοήθεια με 
τα μέλη μας για τη ευόδωσή της, πάντοτε με στόχο την ανακού-
φιση των συμπολιτών μας και την κοινωνική συνοχή.
Φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η συνεργασία όλων των 
κοινωνικών φορέων, Συλλόγων και εθελοντών-πολιτών, καθώς 
τέτοιες προσπάθειες χρήζουν καθολικής υποστήριξης, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια διαφύλαξης της λειτουργίας του Κοινωνικού 
Ταμείου από τον κομματισμό και τον «παραγοντισμό». 

«Αγαπητέ Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Π.Ο.Ε.

Η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας προτείνει τη δη-
μιουργία ειδικού ταμείου 
για την προώθηση της 
αναγνώρισης της Γενο-
κτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού. Για το σκο-
πό αυτό προτείνουμε να 
ανοιχθεί τραπεζικός Λο-
γαριασμός με ευθύνη της 
Π.Ο.Ε., η οποία και θα 
ορίσει επιτροπή για τον 
έλεγχο του λογαριασμού. 
Ήδη σας ενημερώνουμε 
ότι με την υπ’ αριθ. 10/1-
4-09 απόφαση, το Δ.Σ. 
της Ε.Λ.Β. αποφάσισε να 

διαθέσει συμβολικά για το σκοπό αυτό το ποσό των 100€ και 
καλούμε κάθε ποντιακό Σωματείο και κάθε συμπατριώτη να 
πράξει αναλόγως.

Με την ανάλογη προβολή καλούνται όλα τα ποντιακά σω-
ματεία, καθώς και οι απανταχού Πόντιοι, να βοηθήσουν.
Πιστεύουμε ότι αν υπάρξει οικονομική ευρωστία, το θέμα 
της Γενοκτονίας θα προωθηθεί με αποτελεσματικότερο 
τρόπο, καθώς θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι και 
αποτελεσματικοί και θα εισχωρήσουμε σε χώρους που ήταν 
απροσπέλαστοι μέχρι τώρα ή η παρουσία μας ήταν περιορι-
σμένη- όπως τα Πανεπιστήμια και η Γερουσία των Η.Π.Α-. 
Στη χώρα αυτή πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι έχει την 
μεγαλύτερη επιρροή και επιπλέον υπάρχει ισχυρή Ελληνική 
παροικία.
Όπως όμως γνωρίζετε πολύ καλά, βασικός παράγοντας στη 
χώρα αυτή είναι η οικονομική ισχύς.
Με ένα εύρωστο ταμείο, θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε 
παράγοντες και Ιδρύματα που μπορούν να επηρεάσουν 
καταστάσεις.
Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας

Λάζαρος Κουμπουλίδης          Νικόλαος Ξενιτόπουλος»

Δημιουργία ειδικού ταμείου για 
την προώθηση αναγνώρισης 

της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού



Η Οινόη είναι μια από τις ωραιότερες 
πόλεις του Πόντου, με αρκετά από τα 

νεοκλασικά σπίτια των Ελλήνων να διασώ-
ζονται μέχρι τις μέρες μας.

Ιστορία της πόλης
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές ιδρύθηκε τον 5ο αι. 

π.Χ., κατ’ άλλους ιδρύθηκε μετά την κατάκτηση της Μικράς 
Ασίας από το Μέγα Αλέξανδρο, ενώ ο Παυσανίας θέλει την 

Οινόη αποικία της Οινόης Ατ-
τικής. Κατά μια εκδοχή μάλιστα 
οφείλει την ονομασία της στην 
ομώνυμη νύμφη της Αρκαδίας 
που ανέθρεψε το νεαρό Δία.

Η γεωγραφική θέση της πό-
λης την κατέστησε φυσικό επίνειο 
της Νεοκαισάρειας, αλλά και κύ-
ριο λιμάνι για αρκετές πόλεις της 
ενδοχώρας.

Στην Οινόη είχε εξοριστεί 
ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ο 
οποίος το 1182 αναχώρησε από 
την ποντιακή πόλη με τους οπα-
δούς του για να καταλάβει την 

Κωνσταντινούπολη και να αναγορευτεί αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου.

Η πόλη απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στα χρόνια των 
Μεγάλων Κομνηνών, όταν για ένα διάστημα αποτέλεσε 
σχεδόν ανεξάρτητη ηγεμονία.

Το 1394 η Οινόη και τα 13 κάστρα των Λιμνίων δίδο-
νται ως προίκα από τον Αλέξιο Γ΄ τον Μεγάλο Κομνηνό 
στη θυγατέρα του Ευδοκία. Η Ευδοκία όταν χήρεψε ξανα-
παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Ε΄ 
Παλαιολόγο.

Στην Οινόη τοποθετήθηκε από τους Κομνηνούς της 
Τραπεζούντας σαν δούκας ο Γρηγόριος Μελισσηνός, ο οποί-
ος διοίκησε την πόλη από το 1402 μέχρι το 1421, οπότε το-
ποθετήθηκεδούκας της Οινόης ο πρίγκηπας του Βυζαντίου 
Κωνσταντίνος Δραγάτσης. Ο Δραγάτσης πολέμησε εναντί-
ων των Αράβων και των Τούρκων και απέκτησε πολεμική 
και διοικητική εμπειρία. Το 1424 εγκατέλειψε την Οινόη και 
μετέβη στην Πελοπόννησο, για να ανακυρηχθεί αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου ως Κωνσταντίνος 11ος Παλαιολόγος, 
διαδεχθείς τον αδελφό του Θωμά Παλαιολόγο.

Η Οινόη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών στα μέσα του 
16ου αι. Οι κάτοικοι της υπέφεραν πολλά κατά την τουρκο-
κρατία. Το 1806 η Οινόη καταστράφηκε ολοσχερώς και οι 
κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους. 
Με επικεφαλής τον επίσκοπο Μελέτιο βρήκαν καταφύ-
γιο στη Σινώπη και σε πόλεις της Νότιας Ρωσίας και του 
Καυκάσου. Όσοι κατέφυγαν στη Σινώπη επέστρεψαν μετά 
από μερικά χρόνια, για να ακμάσει και πάλι η πόλη, μέχρι 
το 1838, οπότε μεγάλη πυρκαγιά την κατέστρεψε σχεδόν 
ολοκληρωτικά.

Η Οινόη ευημερούσε και κατά το δεύτερο μισό του 
19ου αι., όταν ήκμαζε η ναυτιλία.

Οινόη και ναυτιλία

Η ιστορία της Οινόης είναι διαχρονικά συνυφασμένη 
με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Ιδιαίτερα κατά την οθωμα-
νική περίοδο η Οινόη είχε αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό τη 
ναυτιλία, που το οθωμανικό κράτος είχε παραχωρήσει προ-
νόμια στους Οινοείς, το κυριότερο από τα οποία ήταν η το-
ποθέτηση χριστιανού διοικητή στην πόλη. Να σημειωθεί ότι 
παρόμοιο δικαίωμα δεν είχε καμιά άλλη πόλη του Πόντου.

Οι Οινοείς τους 17-18ο αι. κυριαρχούσαν στον Εύξει-

νο Πόντο και με τον πλούτο που εξασφάλιζαν ανέδειξαν 
την Οινόη σε μια από τις πλέον σημαντικές και ακμάζου-
σες ελληνικές πόλεις του Πόντου. Στην Οινόη διατηρούσαν 
γραφεία η Οθωμανική, η Ρωσική, η Γαλλική, η Ιταλική και η 
Αυστριακή Ατμοπλοϊκή Εταιρεία.

Στα τέλη του 19ου αι. από τα 80 πλοία που είχε στο «νη-
ολόγιό» της η Οινόη τα 60 ήταν τουρκικής και μόνο τα 20 
ελληνικής πλοιοκτησίας, με μια υποσημείωση: τα πληρώμα-
τα ήταν όλα ελληνικά.

Η ελληνική κοινότητα της Οινόης

 Η Οινόη, σημαντικό λιμάνι της περιοχής, διατηρούσε 
ανέκαθεν ελληνική κοινότητα, η οποία, μέσα από τους κα-
πεταναίους και τους ναυτικούς της, είχε πάντα επαφές και 
επικοινωνία με τους Έλληνες των παραθαλάσσιων πόλεων 
του Εύξεινου Πόντου και του Αιγαίου.

Παρά την οθωμανική κατοχή, οι 17ος και 18ος αι. ήταν 
περίοδος ακμής για την Οινόη. Σταθμοί στην ιστορία της 
ήταν η πειρατεία του 1806, που κατέστρεψε την πόλη και 
υποχρέωσε τους Νιώτες σε εξορία, και η βιβλική καταστρο-
φή που προήλθε από την πυρκαγιά του 1838, όταν αποτε-
φρώθηκαν 1500 ελληνικά σπίτια της Οινόης. Μετά τις κα-
ταστροφές αυτές η ελληνική Οινόη προσπάθησε να ανασυ-
γκροτηθεί, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσειστην αίγλη 
και παντοδυναμία που είχε τα τέλη του 18ου και τις αρχές 
του 19ου αι.

Τις αρχές του 20ου αι. η Οινόη διατηρεί μια ανθηρή ελ-
ληνική κοινότητα, με 1500 περίπου κατοίκους, ενώ κατά το 
1914 οι Έλληνες ήταν 2500, οι Αρμένιοι 1000 και οι Τούρκοι 
6500. Το ελληνικό τμήμα της Οινόης αποτελούσαν οι συ-
νοικίες Περγιάλι, Κάστρος, Κουρκουλέντζα, Μάλι, Πούντα 
και Εγκρεμός. Στην προκυμαία της πόλης υπήρχαν ανάκτο-
ρα των Κομνηνών με 20 κύρια και βοηθητικά κτίρια.

Η ελληνική κοινότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αι. δια-
τηρούσε στην πόλη μια αστική σχολή, ένα παρθεναγωγείο 
και δύο ενοριακούς ναούς: τη διπλή εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου και του Αγίου Δημητρίου, που οι Οινοείς αποκα-
λούσαν τ’ απουκά η εγκλεσία, και το ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, τ’ απάν η εγκλεσία. 

Από το 1909 δρούσε στην Οινόη ο σύλλογος «Ανα-
γέννηση», με φιλολογικό, καλλιτεχνικό και γυμναστικό 
τμήμα, ενώ λειτουργούσε στην πόλη μια λέσχη με αναγνω-
στήριο και πλούσια βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ήταν δωρεά 
των αδελφών Κοντόπουλων, οι οποίοι ήταν καθηγητές στη 
Σμύρνη και την Αθήνα και δεν παρέλειπαν να μεριμνούν για 
τη γενέτειρά τους.

Η Οινόη, παρά τις συμφορές που τη βρήκαν κατά και-
ρούς, με χειρότερη τη Γενοκτονία του 1916-1923, και ανε-
ξάρτητα από το ποσοστό των Ελλήνων στο σύνολο του 
πληθυσμού της, μέχρι την Ανταλλαγή παρέμεινε μια πόλη 
που απέπνεε χρώμα ελληνικό.

Οι Οινοείς μετά την Ανταλλαγή εγκαταστάθηκαν στην 
Οινόη Καστοριάς, στην Κατερίνη, στη Δράμα, στην Αθήνα 
και σε χωριά της Πιερίας και της Πέλλας.

Το Γλωσσικό Ιδίωμα της Οινόης
Οι Οινοείς ή Νιώτες, όπως αυτοαποκαλούνταν, μιλού-

σαν ένα μοναδικό ιδίωμα, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, 
αναπτύχθηκε με βάση την ποντιακή και επιρροές από την 
καθομιλουμένη ελληνική σε διάφορες παραθαλάσσιες πό-
λεις του Εύξεινου Πόντου, του Μαρμαρά και του Αιγαίου. 
Προφανώς, οι ναυτικοί ήταν αυτοί που «έφερναν» στην Οι-
νόη τις νέες λέξεις και φράσεις, οι οποίες σταδιακά ενσωμα-
τώθηκαν στην καθομιλουμένη της Οινόης.

Παρακάτω παρατίθεται κείμενο στο ιδίωμα της Οινό-
ης, το οποίο αναφέρεται σε έθιμα των Νιωτών που σχετίζο-
νται με τη θάλασσα και τους ναυτικούς.

Είχανε έναν ατέτιν οι νιώτοι, σαν εγινίσκουτουνε μεγάλο 
φουρτούνα και εκινδύνευανε τα καράβια τουνα και τα βάρ-
κες ‘ατουνα ‘ς σο πέλαγος. Για να εσταμάτεινεν η φουρτούνα, 
επάγεινανε ‘ς σον Άη-Νικόλαν ‘ς σην εγκλεσία και επαίρεινα-
νε τα’ Άη-Νικολάου την καντήλα και επάγεινανε εξύνισκαν 
ατο ‘ς ση θάλασσαν απέσου και –«μέγαν τα’ όνομαν ατου και 
μέγαν η χαρ’ ατου του Παπ’ Άγη-Νικόλα»- εσταματάνισκεν 
τη φουρτούνα και εγλύτωνανε και οι κεμιτζίδες και οι καπι-
ταναίοι και τα καράβια.

Ο Σαρίγιαννες και οι Αντάρτες της Οινόης
Οι Νιώτες έγιναν μάρτυρες της γενοκτονίας των Αρ-

μενίων της Οινόης και των γύρω χωριών το 1915. Το αμέ-
σως επόμενο διάστημα μερικοί οξυδερκείς άνδρες, προ-
βλέποντας ότι θα ακολουθήσει η γενοκτονία των Ποντίων, 
οργάνωσαν το αντάρτικο της Οινόης, για να προστατευ-
θούν από τους υποτιθέμενους άτακτους, που από το 1916 
άρχισαν να επιτίθενται συστηματικά εναντίων των Ελλή-
νων. Επικεφαλής των αντάρτικων ομάδων που οργανώθη-
καν στην περιοχή της Οινόης τέθηκε μια σπουδαία φυσιο-
γνωμία, ο Σαρίγιαννες ή Σαρούγιαννες. Τα ελληνικά χωριά 
της περιοχής Οινόης-Θέρμης Τσάγκερις, Κερίς, Κιρέτζεπε, 
Τσιουλάρ, Μεέλμποχου και Τσοράκ, από τα μέσα του 1916, 
οργάνωσαν το κάθε ένα τη δική του ομάδα ανταρτών με ξε-
χωριστό αρχηγό, οι οποίοι τέθηκαν υπό τη γενική διοίκηση 
του Σαρίγιαννε. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο τουρκικός 
στρατός προσπάθησε να εξουδετερώσει τις ομάδες ανταρ-
τών της Οινόης. Οι Τούρκοι συνέλαβαν 520 γυναικόπαιδα 
ως ομήρους και με δύναμη συντάγματος πολιόρκησαν τον 
Σαρίγιαννε με τους αντάρτες του, που είχαν οχυρωθεί στο 
χωριό Κερίς. Ο Σαρίγιαννες κατάφερε να σπάσει τον κλοιό 
και να διαφύγει με τους άντρες του, ενώ οι Τούρκοι σκότω-
σαν τους ομήρους και έκαψαν όλα τα ελληνικά χωριά των 
ανταρτών. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 1917, οι οθω-
μανικές αρχές εκκένωσαν την Οινόη και τα γύρω ελληνικά 
χωριά και εκτόπισαν τον ελληνικό πληθυσμό στην Τοκάτη, 
τη Σεβάστεια, την Αμάσεια κ.α. Σε αυτό το δρομολόγιο του 
θανάτου πέθαναν οι περισσότεροι Νιώτες.

Ελληνικά χωριά της Οινόης
Στην περιοχή της Οινόης υπήρχαν εννιά ελληνικά χω-

ριά, που ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία και τη 
γεωργία, ενώ αρκετοί από τους κατοίκους είχαν εγκαταστα-
θεί στην Οινόη. Τα χωριά της Οινόης ήταν: Το Κερίς, Κιρέζ-
τεπε, Τσιουλάρ, Τουζλούσουγιου, Μεέλμποχου, Μπογμα-
λίκ, Ντίζμεσε, Τσιοκτσέ και Χινιάρ.

Πηγή: «Ανατολικός Πόντος» Σάββα Καλεντερίδη
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Επιμέλεια:
Χωραφαΐδης Αβραάμ

Αφιέρωμα στην Οινόη



Πρόκειται  για  αντικριστό  χορό  μεταξύ  δύο  
ανδρών  οι  οποίοι  φέρουν  στα  χέρια  τους  

μαχαίρια.  Ο  ρυθμός  του  χορού  είναι  γρήγορος  
(δίσημος  2/4)  και  μοιάζει  με  το  χορό  τρο-
μαχτόν.  Δυστυχώς  δεν  έχει  σωθεί  η  ακριβής   
μορφή  του  χορού  όπως  χορεύονταν  από  τους  
ποντίους  α΄ γενιάς.

Στην  ουσία  πρόκειται  για  ανδρικό  
πολεμικό  χορό  απόγονο  του  πυρρί-
χιου  χορού,  όπως  τον  περιγράφει  ο  
Ξενοφώντας  στην ‘Κύρου  ανάβαση’
Οι  χορευτές  χορεύουν  κυκλικά,  αυ-
τοσχεδιάζοντας  φιγούρες,  ενώ σε  συ-
γκεκριμένη  στιγμή  συγκλίνουν  προς  
το  κέντρο  του  κύκλου,  εκτελώντας  
κτυπήματα  με  τα  μαχαίρια  τους  με  
περίτεχνο  τρόπο. Στη  συνέχεια  απο-
μακρύνονται  προς  την  περιφέρεια  
του  κύκλου,  για  να  συγκλίνουν  και  
πάλι  εκ  νέου.
Παλαιότερα  (τις  δεκαετίες  1950-
1960)  συνήθιζαν  να  πετάνε  τα  μα-
χαίρια  στον  αέρα  και  να  τα  πιάνουν  
με  τα  στόμα.  Πιθανότατα  να  ήταν  
επηρεασμένοι  από  τα  ρωσικά  χορευ-

τικά  συγκροτήματα  της  εποχής,  που  επιδίδονταν  σε  αντίστοιχες  
χορευτικές  φιγούρες. 
 Πολλοί  θεωρούν  το  πιτσάκ  οίν  συνέχεια  του  Σέρα  χορού,  όπου,  
αμέσως  μετά  το  Σέρα  χορό,  συνέχιζαν  οι  δύο  καλύτεροι  χορευ-
τές,  ξεδιπλώνοντας  τις  χορευτικές  τους  ικανότητες.
Επίσης  κάποιοι  υποστηρίζουν  την  άποψη  ότι  ο  χορός  μπορεί  
να  χορευτεί  και  από  έναν  μόνον  χορευτή,  εφόσον  αναπαριστά   
ασκήσεις  άμυνας  και  επίθεσης.
Όλες  αυτές  είναι  απόψεις  που  δεν  μπορούν  να  τεκμηριωθούν,  
διότι  δεν  υπάρχουν  καταγεγραμμένα  ντοκουμέντα.
Δυστυχώς  το  φαινόμενο  της  παραποίησης  και  της  προσθήκης  
νεωτεριστικών  στοιχείων,  που  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  την  
παράδοση,  είναι  παρών  και  σ’  αυτό  το  χορό,  σε  υψηλό  βαθμό.
Είναι  θεμιτό  και  αποδεκτό  να  αλλάζει  ένας  χορός  ή  ένα  έθιμο  
(βλέπε  Μωμόγεροι,  Κλήδονας,  κ.α.),  όταν  οι  συνθήκες  της  
εποχής  μιας  κοινωνίας  συντελούν  στην  αλλαγή  κάποιων  κα-
ταστάσεων.  
Όταν  όμως  παρεμβαίνει  ο  κάθε  χοροδιδάσκαλος,  αυτοδίδακτος  
ή  πτυχιούχος  και  δίνει  ένα  έντεχνο  ύφος  στις  λαϊκές  παρα-
δόσεις  και  συνήθειες  αιώνων,  τότε  διαπράττει  το  μεγαλύτερο  
έγκλημα  στην  ίδια  του  την  παράδοση  και  μετά  λύπης  μου  
διαπιστώνω  ότι  τις  περισσότερες  φορές  δεν  αναγνωρίζουν  το  
μέγεθος  της  βλάβης  που  προκαλούν.
Παρατηρούμε  λοιπόν  τις  τρεις  τελευταίες  δεκαετίες  την  αλλαγή  
του  χαρακτήρα  του  χορού  από  καθαρά  πολεμικό, να  τον  έχουν  
μετατρέψει  σε  ερωτικό.  Παρακολουθούμε  συχνά την  εξής  χορο-
γραφία  με  άπειρες  παραλλαγές,  τόσες-όσες  και  οι  χοροδιδάσκα-
λοι  που  τις  εμπνέονται. Βγαίνει  στη  σκηνή  ένα  ζευγάρι  (άνδρας 

-  γυναίκα)  χορεύοντας  με  πάθος  αντικριστά,  όταν  ξαφνικά  
πετάγεται  -στην  κυριολεξία-  στη  σκηνή  ο  εταίρος  αγαπητικός  
και  αντίζηλος.  Η  κοπέλα  τραβιέται  κατατρομαγμένη  σε  κάποια  
άκρη  και  αρχίζει  το  άγριο  ξεκαθάρισμα.  Πάλη  σώμα  με  σώμα,  
θανατηφόρα  κτυπήματα,  άγρια  βλέμματα  και  στο  τέλος, όπως  
και  στις  ταινίες  κερδίζει  το  καλό,  έτσι  και  στον  πανάρχαιο  
χορό  μας  θριαμβεύει  το  καλό.  Σκοτώνεται  ο  αντίζηλος  από  το  
παλικάρι  μας,  το  οποίο  δεν  ξεχνάει  ότι  είναι  και  χριστιανός  και  
αφού  μόλις  έχει  σκοτώσει  έναν  άνθρωπο  κάνει  και  τον  σταυρό  
του.  Άμα  θέλει  πάλι  αγκαλιάζει  και  τον  νεκρό  και  κλαίει  γιατί  
τον  σκότωσε,  ενώ   πολλές  φορές  πάλι  τον  ανασταίνει  από  
μόνος  του  και  ξαφνικά  βλέπουμε  τον  νεκρό  να  ίπταται  και  να  
ξαναχορεύει  και  άλλα  τέτοια  ευτράπελα.
Ας  ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ .  Δεν  χρειάζεται  τόσος  κόπος  για  το  
ΤΙΠΟΤΑ.
Ας  δώσουμε  μια  εκδοχή,  σύμφωνα  πάντα  με  τις  περιγραφές  
των  παλαιοτέρων.  Δεν  υπάρχει  πιο  όμορφο  θέαμα  από  δύο  
προικισμένους  -  έμπειρους  χορευτές  με  το  ανάλογο  ύφος  να  
εκτελούν  δύο  τρεις  ασκήσεις – φιγούρες  και  να  κλείνουν  το  
χορό,  χορεύοντας  πιασμένοι,  τη  βάση  του  χορού,  που  δεν  είναι  
άλλη  από  το  τικ  τρομαχτόν.  ΕΤΣΙ  ΑΠΛΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ  
 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,  ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑ
2.ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ,  Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
3.ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΙ  
 ΤΟΥ  ΠΟΝΤΟΥ,  Ν.  ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ
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Γράφει ο 
Βασίλης Ασβεστάς
Χοροδιδάσκαλος 
της Ε.Λ.Β.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟΥ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

(www.elverias.gr)
ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

Πληροφορίες στη γραμματεία της Λέσχης καθημερινά 10.00-
02.00 στα τηλέφωνα 23310-72060 και φαξ 23310-28356. 
Καταβολές συνδρομών (χωρίς προμήθεια) στις Τράπεζες:

MILLENIUM BANK: 605-7639034 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ: GR02-0110-3250-0000-3254-8052-409
EUROBANK: GR9802600770000150101169825

MARFIN: GR89-0280-4250-0000-0011-6548-429

 ΠΙΤΣΑΚ  ΟΙΝ  ή  ΧΟΡΟΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΑ (Μέρος 7ο)

ΤΩΡΑ! στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β. 
www.elverias.gr

διαβάστε τον «Αργοναύτη» 
σε αρχείο 

Acrobat PDF
όπως ακριβώς 

τυπώνεται 
στο χαρτί...

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στις αρχές του περασμένου Φλεβάρη με λύπη διαπιστώ-
σαμε ότι, κατά τις εργασίες εκσκαφής για να αναγερθεί «το 
Μελισανίδειο Αρχονταρίκι» από το Ίδρυμα Παναγία Σουμε-
λά –κατόπιν της δωρεάς για το σκοπό αυτό από το γνωστό 
επιχειρηματία κ. Μελισσανίδη- ο εργολάβος βρήκε ως εύκο-
λη λύση για να ξεφορτωθεί τα «μπάζα» της εκσκαφής, το ξε-
φόρτωμά τους εντός του δάσους της Καστανιάς –εν γνώσει 
του Ιδρύματος-, αδειάζοντας δεκάδες φορτία από το δρόμο 
που οδηγεί στον εκχιονιστικό σταθμό Καστανιάς, με τρόπο 
προκλητικότατο, καταστρέφοντας παρθένο δάσος οξιάς, το 
οποίο μετατράπηκε ουσιαστικά σε «μπαζότοπο» προκαλώ-
ντας δικαίως την αγανάκτησή μας, αλλά και την παρέμβαση 
του ΤΕΕ Ημαθίας, με δημόσια μάλιστα τοποθέτηση.

«ΑΜΕΣΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ» τιτ-
λοφορούνταν το δημοσίευμα στον τοπικό τύπο της 18 Μαρ-
τίου ’09, αξιώνοντας «δάφνες» για τα αυτονόητα, και νου-
θετώντας αντί τον εργολάβο και το Ίδρυμα Σουμελά, εμάς 
τους καταγγέλοντες «την επόμενη φορά (!!!) η καταγγελία 
να γίνεται πρωτίστως στις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι μόνο 
στον Τύπο»…

Καταρχήν κύριοι «υπεύθυνοι», εάν ρωτούσατε την αρμό-
δια υπηρεσία του Δασαρχείου Βέροιας, θα είχατε πληροφο-

ρηθεί ότι έγινε αρμοδίως –προφορική- καταγγελία , κατόπιν 
της οποίας διενεργήθηκε και  αυτοψία  από το Δασαρχείο, 
πλην όμως, λόγω της «αδυναμίας» εξεύρεσης λύσης, αλλά 
και τη συνέχιση της ρίψης μπαζών από τον εργολάβο υπό 
τα βλέμματα των εκπροσώπων του Ιδρύματος Π. Σουμελά, η 
καταγγελία δημοσιεύτηκε στον Τύπο.

Κατά δεύτερον, με τη «φόρα» που είχε πάρει το δημο-
σίευμά σας, πιστέψαμε προς στιγμήν ότι θα προβείτε «στις 
επόμενες μέρες» όπως δηλώσατε, στα «νόμιμα», ή έστω του-
λάχιστον στην επιβολή προστίμων και την αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος.

Δυστυχώς όμως, ούτε η υπηρεσία Περιβάλλοντος της 
Νομαρχίας, ούτε το Δασαρχείο, ούτε το Ίδρυμα Παναγία 
Σουμελά «συγκινήθηκαν», ενώ αυτή η πλήρης αδιαφορία 

γεννά ερωτηματικά για τη συγκάλυψη αυτού του οικολογι-
κού εγκλήματος σε ένα παρθένο δάσος οξιάς, που μάλιστα 
δέχεται την επίσκεψη χιλιάδων επισκεπτών κατά την περί-
οδο του 15Αύγουστου, ώστε εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα, 
εκτός των άλλων, κινδυνεύουν οι εικόνες της αυτής της  «οι-
κολογικής …αναισθησίας» να κάνουν μέσω των τηλεοπτι-
κών καναλιών το γύρο της Ελλάδας!!!

Ο Τουριστικός Όμιλος Καστανιάς δεν μπορεί να ανεχτεί 
αυτήν την απροκάλυπτη καταστροφή του δάσους και τη συ-
γκάλυψη της από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που μάλιστα αντί 
να πράξουν το καθήκον τους, όχι μόνο το παραβαίνουν, αλλά 
προβαίνουν και σε νουθεσίες των καταγγελόντων.

Δηλώνουμε τη βούλησή μας να διαφυλάξουμε με κάθε 
τρόπο το φυσικό μας πλούτο και τη φυσική μας κληρονομιά, 
από οποιαδήποτε παρόμοια παρέμβαση, όπως πράξαμε και 
στο παρελθόν για το ζήτημα των ανεξέλεγκτων λυμάτων του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά.

Για το λόγο αυτό καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες ΑΜΕ-
ΣΑ να εφαρμόσουν το Νόμο έναντι παντός υπευθύνου και 
να μας κοινοποιήσουν κάθε σχετικό έγγραφο, διαφορετικά 
θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, προκει-
μένου να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.

Επισυνάπτουμε πρόσφατες φωτογραφίες από την περιο-
χή όπου έγινε η ρίψη των μπαζών.   

Καστανιά 5 Ιουνίου 2009
Για το Δ.Σ. του Τ.Ο.Κ.
Χρήστος Χειμωνίδης

Ο Πρόεδρος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
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ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ 

ΒΡΑΔΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
21 - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλο-
γος Πατρίδας Ημαθίας « Ευστά-

θιος Χωραφάς», διοργανώνει ενόψει 
της πανήγυρης της πολιούχου Αγίας 
Παρασκευής, Εξαήμερο Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων από την Τρίτη 21 έως και 
την Κυριακή 26 Ιουλίου στο γήπεδο 
της Πατρίδας με συμμετοχή  πολλών 
και σπουδαίων καλλιτεχνών:

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009     

Κρητικό γλέντι με το μοναδικό Νίκο Ζωϊδάκη και 
την πενταμελή ορχήστρα του

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009    

 Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χο-
ρευτικά τμήματα του Συλλόγου:
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»
Θα ακολουθήσει Ποντιακό γλέντι – Βραδιά νέων 
Καλλιτεχνών από την Πατρίδα και την ευρύτερη 
περιοχή
Τραγούδι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δαμιανός 
Χωραφαϊδης, Γιώτης Κωνσταντινίδης, Νίκος 
Λύρα: Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Σιδηρόπου-
λος, Γιάννης Τσανασίδης 
Δαμιανός Χωραφαϊδης
Νταούλι: Παναγιώτης Ζιώγας, Ιορδάνης Σιδηρό-
πουλος

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009    

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Μπάμπης Ιορδανίδης, Ανέστης Μωϋσής 
Λύρα: Ανδρέας Κουγιουμτσίδης, Ανέστης Μωϋσής 
Κλαρίνο: Μπάμπης Κεμανατσίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009   

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Σταύρος Σαββίδης, Γιώργος Σιαμλίδης
Λύρα: Ανδρέας Μαυρόπουλος, Θόδωρος Κοτίδης
Κλαρίνο: Κώστας Σιώπης

ΣΑΒΒΑΤΟ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009   

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Δημήτρης Καρασαββίδης, Γιώργος 
Σιδηρόπουλος, Θόδωρος Βεροιώτης 
Λύρα: Φόρης Αμπατσίδης, Θόδωρος Βεροιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ  26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009   

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Στέλιος Χαλκίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης
Λύρα: Στέλιος Χαλκίδης, Μπάμπης Κεμανατσίδης
Κλαρίνο: Μπάμπης Κεμανατσίδης

Στη λαϊκή ώρα, για όλες τις βραδιές, Τσίλης Βαλά-
ντης. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 9:30 μ. μ.

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς» σας καλεί να διασκεδά-
σετε και σας υπόσχεται αξέχαστες ποντιακές 
βραδιές με πολύ χορό και γλέντι μέχρι το πρωί. 
(Στο γήπεδο της Πατρίδας Ημαθίας, από τη 
Τρίτη 21 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας, Το Δ.Σ. της Ευ-
ξείνου Λέσχης Βέροιας, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
όλους τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στην αιμοδο-
σία που διοργάνωσε η Ε.Λ.Β. τη Τρίτη 19 Μαΐου 2009, στο Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας, στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων της «μαύρης» επετείου της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου, που τίμησαν και φέτος τη συγκεκριμένη εκδήλωση 
αιμοδοσίας και προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας.
Συγκεκριμένα τους εθελοντές αιμοδότες:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  επιχείρηση «MAΡΜΑΡΟΝ»  
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  επιχείρηση «ΜΑΡΜΑΡΟΝ»
3. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Χοροδιδάσκαλος Ε.Λ.Β.
4. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Εφ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΒ
5. ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Πρόεδρος ΕΛΒ
6. ΜΙΝΑΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, από το Δήμο Βέροιας
7. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ, από την Παμποντιακή Ομοσπ. Ελλάδος (ΠΟΕ)
8. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, μέλος ΕΛΒ
9. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, μέλος ΕΛΒ
10. ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ επιχείρηση «Ζ - Κ» Επαγγελματικοί Εξοπλισμοί
11. ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γραμματέας ΕΛΒ
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Έφ. Τμημάτων ΕΛΒ
13. ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ- ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΚΙΚΗ, από το Τμήμα Θεάτρου ΕΛΒ

14. ΣΑΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, επιχείρηση «ΣΑΡΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»
15. ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, μέλος ΕΛΒ
16. ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος Νεολαίας ΕΛΒ
17. ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ από τη Νομαρχία Ημαθίας
18. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος ΕΛΒ
19. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δημοτική Αστυνομία
20. ΦΙΛΙΚΑ ΕΛΠΙΔΑ, μέλος ΕΛΒ

Επίσης, ευχαριστούμε όλους όσους προσήλθαν για αιμοδοσία, 
αλλά τελικά κρίθηκε σκόπιμο να μην προβούν σε αυτήν, καθώς 
και όλους τους ιδιώτες, εκπροσώπους και φορείς που τίμησαν 
με την παρουσία τους την εκδήλωση και ιδιαίτερα το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέροιας. Ενημερώνουμε όσους 
επιθυμούν να δώσουν αίμα και δεν πρόλαβαν να το πράξουν 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αιμοληψίας, ότι μπορούν να 
προσέρχονται τις καθημερινές πρωί 09.00 -13.00 και απόγευμα 
18.00-20.00 (Σάββατο και Κυριακή μόνο πρωί) στο Νοσοκομείο 
Βέροιας και να δηλώνουν ότι προορίζεται για την Τράπεζα Αίμα-
τος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας (τηλ. Αιμοδοσίας 2331029600).
Τέλος ευχόμαστε η αιμοδοσία, ως πράξη ανθρωπιάς και αγά-
πης, να βρει στο μέλλον όλο και περισσότερους μιμητές, για να 
πληθύνουν τα χαμόγελα συνανθρώπων μας, για τους οποίους 
αποτελεί ζωτική ανάγκη.

Ευχαριστήριο για την αιμοδοσία

Την Τετάρτη στις 20 Μαΐου η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας υποδέχτηκε στην πόλη μας τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, Υπουργό Πολυπολιτισμικών Υποθέσε-
ων και Υπουργό για θέματα αποστράτων-βετεράνων 
και Γενικό Εισαγγελέα της Νοτίου Αυστραλίας κ. 
MICHAEL ATKINSON, ως επίσημο προσκεκλημένο 
της στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. M. Atkinson ήταν ο κεντρικός ομιλητής των εκδηλώσεων 
για τη επέτειο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που διορ-
γάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Αγίας 
Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη στις 19 Μαΐου 2009. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι με ενέργειες του η βουλή της Νότιας Αυστραλίας με 
ομόφωνη απόφαση της, αναγνώρισε την Γενοκτονία των χριστιανι-
κών πλυθησμών (Ασσυρίων, Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου), από 
την Τουρκία, παρά την έντονη αντίδραση της, πετυχαίνοντας με τον 
τρόπο αυτό την απαρχή της θετικής πορείας της διεθνοποίησης του 
ζητήματος. 

Ο κ. M. Atkinson συνοδευμένος από τον Πρόεδρο της Π. Ο. Ε. κ. 
Γεώργιο Παρχαρίδη, καθηγητή Ιατρικής Α. Π. Θ., τον Γ. Γραμματέα 
της Π. Ο. Ε. νομικό κ. Κωνσταντίνο Γαβρίδη, τον Πρόεδρο της Pontic 
Foundation Παναγίας Σουμελά της Αυστραλίας κ. Ονούφριο Γορο-
ζίδη και τη Γραμματέα του Υπουργικού του γραφείου κ. Βίκη Αντωνί-
ου, κατέφθασε το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΟΥΜΕΛΑ στην Καστανιά της Βέροιας, όπου τον υποδέχθηκε ο 
Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης 
με τον Αντιπρόεδρο κ. Σπύρο Σάρρα, τον Ταμία κ. Αρχιμήδη Ιντζε-

βίδη και τον Έφορο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κ. Λάζαρο Ζευ-
γαρόπουλο. Με την ευκαιρία της επίσκεψης ο Πρόεδρος κ. Λάζαρος 
Κουμπουλίδης  απένειμε στον Υπουργό χειροποίητο αναμνηστικό 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, το οποίο φιλοτέχνησε ο Αναστάσιος 
Τυφλίδης, με τις προτομές του Πόντιου αντάρτη και της Πόντιας γυ-
ναίκας-μάνας, μέσα από μια παραδοσιακή οπτική, καθόλα γνώριμη 
στον Υπουργό λόγω της πρωτοβουλίας του να εμφανισθεί με την πο-
ντιακή φορεσιά στην ομογένεια της Αδελαίδας της Αυστραλίας.   

Εκπληρώνοντας την επιθυμία του προσκύνησε τη προστάτιδα 
Παναγία των απανταχού της γης Ποντίων και όλων των Χριστιανι-
κών πλυθησμών μέσα σε ρίγη συγκίνησης και θρησκευτικής ευλά-
βειας. Κατόπιν, συνοδευόμενος επισκέφθηκε τους Αρχαιολογικούς 
χώρους της Βεργίνας, όπου τον υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του 
Δήμου Βεργίνας αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού 
κ. Ανδρέα Παπαναστασίου και τον Δ. Σύμβουλο κ. Χρήστο Κοντο-
γουλίδη, οι οποίοι και του απένειμαν αναμνηστικό σε μινιατούρα της 
χρυσής λάρνακας του Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου.  

Κατενθουσιασμένος από την άριστη ξενάγηση που του επιφύ-
λαξαν οι υπεύθυνοι του  Μουσείου και γοητευμένος από το μέγεθος 
της ιστορικής αξίας των εκθεμάτων, διαβεβαίωσε για το αδιαμφισβή-
τητο των αποδείξεων της ελληνικότητας της Μακεδονίας και απο-
χώρησε με την υπόσχεση της επανάληψης της επίσκεψης σε επόμενο 
ταξίδι του.     

Κλείνοντας να επισημάνουμε την αξιέπαινη πρωτοβουλία της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας της Ελλάδας, διότι με την παρουσία του 
κ. Michael Atkinson στην Ελλάδα δημιουργούνται οι καλύτερες προ-
ϋποθέσεις, για την επίτευξη φιλελληνικών πόλων σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της οικουμένης μέσα από πολιτικές ειρήνης και ανθρωπισμού.

Επιμέλεια: Λάζαρος Ζευγαρόπουλος, Εφ. Δημ. Σχέσεων Ε.Λ.Β.     

Ο ΜΑΪΚΛ ΑΤΚΙΝΣΟΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μ. ΑΤΚΙΝΣΟΝ  
από τη  Νότια Αυστραλία υποδέχθηκε 
η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 

ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 28291

2. ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

7ο χλμ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, τηλ. 23310- 98188

3. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 1 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 6974817153

4. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΣ, τηλ. 23310 62060

5. CAFÉ- BAR CENTRAL ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΗΑΣ 14 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71727

6. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΕΣΩΠΟΡΤΕΣ- ΝΤΟΥ-

ΛΑΠΕΣ, Β΄ΠΑΡ. ΜΕΛΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 26466

7. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 134 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 27380                

8. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71419

9. GRAMMI ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΕΣΩΤ. ΠΟΡΤΕΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩ-

ΣΤΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310-23539

10. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 73323      

11. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΚΑΠΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ DELICATESSEN

ΠΡ. ΗΛΙΑ & ΒΙΚΕΛΑ (ΓΩΝΙΑ) ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310-27322    

12. ΚΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 63639

13. ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

(ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ) 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΚΟΖΑΝΗΣ, τηλ. 23310- 28070

14. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΗ- ΦΥΤΑ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 64100 

15. ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 21703

16. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

Μητροπόλεως 3 Βέροια, 2331 - 60011

17. ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΠΛΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 179 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 20149

18. ΛΕΞΙΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14, τηλ. 23310- 73777, 73701

19. ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 22 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24484

20. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΚΛΙΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24855   

21. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΄΄ΝΙΚΟΣ΄΄

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24344

22. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΄΄ΟΜΙΚΡΟΝ΄΄

ΠΙΕΡΙΩΝ 51 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 28950

23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΙΑ- ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 61680

24. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ

ΠΙΕΡΙΩΝ 54 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310 - 25009

25. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 45 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 65865, 22566

26. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ- ΤΑΠΕ-

ΤΣΑΡΙΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 26723 

27. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ & ΕΛΣΑ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-

ΜΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ Ν.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  τηλ. 23310- 71120

28. SYSTEM DOOR (ΤΖΕΤΖΙΟΣ Α.) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΙΕΡΙΩΝ 131 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 2331060310

29. ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ- ΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 100 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 24725

30. ΤΣΟΥΛΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31. ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΕΙΑ

32. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α ΒΕΡΟΙΑ,  τηλ. 23310- 61565

33. HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

N. Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 62006, 71575, 23769 (fax)

34. ΨΙΨΙΚΑΣ- ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΗΣ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18, τηλ. 23310- 64261  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟΝ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ”
 Οι στήλες του «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» είναι στη 

διάθεση όλων των αναγνωστών του.

 Όλα τα κείμενα πρέπει να στέλνονται σε 
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft
Word ή Acrobat PDF) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Ε.Λ.Β.

560.000
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Β. 
www.elverias.gr

Η 100χρονη Σάνο Χάλο, και η κόρη της 
Θία απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια 
Μια 100χρονη Πόντια που κατάφερε να 

διασωθεί από τη γενοκτονία, καθώς και 
η κόρη της, η οποία με συγγραφική δουλειά 
ανέδειξε και πρόβαλε την πολιτιστική κληρονο-
μιά του Ποντιακού Ελληνισμού, απέκτησαν την 
ελληνική ιθαγένεια.

Η «Γιαγιά του Πόντου», η Σάνο Χάλο, και η κόρη της 
Θία Χάλο ορκίστηκαν κατά τη διάρκεια τελετής στο Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη από τη Γενική Πρό-
ξενο, Άγη Μπαλτά, ότι «θα φυλάττουν πίστη στην πατρίδα, 
υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και θα εκπληρώ-
νουν ευσυνείδητα τα καθήκοντα ως Ελληνίδες υπήκοοι», 
υπογράφοντας το πρωτόκολλο πολιτογράφησης.

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου», 
ανέφερε συγκινημένη η Σάνο Χάλο, η οποία τον περασμένο 
μήνα συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Έχοντας στο πλευρό 
της παιδιά, εγγόνια και δισέγγονά τόνισε: «Δεν πήγα ποτέ 
σχολείο, δούλεψα σκληρά όλη μου τη ζωή για να μεγαλώσω 
10 παιδιά».

Η Σάνο Χάλο είναι η ηρωίδα του βιβλίου «Ούτε το 
όνομά μου», συγγραφέας του οποίου είναι η κόρη της Θία 
Χάλο, που κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού και το περιπετειώδες ταξίδι της 
μητέρας της προς την ελευθερία.

Η Θία Χάλο εξέφρασε το θαυμασμό και την περηφάνια 
της για τους κατατρεγμένους Πόντιους, ενώ ευχαρίστησε 
τους Έλληνες αξιωματούχους και διπλωμάτες, το ελληνικό 
κράτος και ιδιαίτερα τα μέλη της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας Αμερικής και Καναδά, που με δική τους πρωτοβουλία 
προωθήθηκε το σχετικό αίτημα για να αποκτήσει μαζί με τη 
μητέρα της την ελληνική ιθαγένεια.

«Είναι μια από τις ιστορικότερες στιγμές του Ποντιακού 
Ελληνισμού της Αμερικής», τόνισε ο αναπληρωτής πρόε-
δρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Γιώργος Τσιλφίδης, 
επισημαίνοντας ότι «μέσα από δύο θρυλικές μορφές, από 
δύο θρυλικές γυναίκες, μέσα από τη Σάνο και τη Θία Χάλο 
προβάλλουμε μια πτυχή της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους 

που για χρόνια παρέμενε στα αζήτητα της ιστορίας. Τιμούμε 
δύο γυναίκες, δύο σύμβολα για την ανθρωπότητα και ταυ-
τόχρονα τα 353,000 θύματα της γενοκτονίας μας, αλλά και 
τις χιλιάδες ηρωικές μορφές του Πόντου».

Η τελετή ορκωμοσίας ήταν προγραμματισμένη πριν μια 
εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας της 
100χρονης κ. Χάλο, η οποία ανάρρωσε και τελικά παρέστη 
στην τελετή στο Γενικό Προξενείο. Ο κ. Τσιλφίδης εξέφρα-
σε ευχαριστίες στη Γενική Πρόξενο της χώρας μας στη Νέα 
Υόρκη κ. Μπαλτά, η οποία πριν λίγες μέρες είχε ορκίσει τη 
«Γιαγιά του Πόντου» σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοση-
λευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά Πο-
ντίων Αμερικής και Καναδά, Δρ. Χαράλαμπος Βασιλειάδης, 
δήλωσε ότι «αυτές οι δύο γυναίκες είναι θρυλικές, είναι ορό-
σημο στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού γιατί κατά-
φεραν να προωθήσουν το θέμα όσο κανένας σύλλογος και 
άτομο».

Ο Δημήτρης Κοσμίδης, στέλεχος του Συλλόγου Πανα-
γία Σουμελά της Βοστώνης ανέφερε ότι «αυτή η τελετή ση-
μαίνει πάρα πολλά για εμάς τους Πόντιους, ειδικά γι’ αυτούς 
που έχουν γεννηθεί στον Πόντο. Η κ. Σάνο αντιπροσωπεύει 
εμάς τους Ποντίους τους ξεριζωμένους και τον αγώνα τον 
οποίο κάνουμε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας».

Απόσυρση της «ομολογίας» για τις μειονότητες 
ζητούν από τον Ερντογάν οι εθνικιστές
Τη συγγνώμη του Ταγίπ Ερντογάν προς το 

τουρκικό έθνος ζητά το ακροδεξιό Κόμμα 
Εθνικής Δράσης (MHP) αναφορικά με τη δή-
λωσή του περί εκδίωξης από την Τουρκία όσων 
είχαν διαφορετική εθνική ταυτότητα, γεγονός 
το οποίο ο Τούρκος πρωθυπουργός χαρακτήρι-
σε αποτέλεσμα φασιστοειδούς αντίληψης. 

Μιλώντας την Τρίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του 
κόμματός του, ο αρχηγός του ακροδεξιού MHP Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί είπε ότι «η ανάρμοστη αυτή συμπεριφορά, που χειρο-
κροτήθηκε από τον ελληνικό Τύπο, ως ιστορική αυτοκριτική 
και ομολογία, είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθεί και στην Αρμενία».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός επι-
χειρεί να καταδικάσει το τουρκικό έθνος και την ένδοξη ιστο-
ρία του με μία βαριά συκοφαντία και κατηγορία περί φασισμού 
και για το λόγο αυτό πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το τουρ-
κικό έθνος, λέγοντας ότι πρόκειται για κάτι που είπε άθελά του 
και κατά λάθος».

Και συνέχισε: «Εάν δεν το κάνει, πρέπει να ξεκαθαρίσει σε 
ποια περίοδο της ιστορίας μας και σε ποιες εθνικές ταυτότη-
τες αναφέρεται, αν εννοεί τους Έλληνες που εγκατέλειψαν την 
Τουρκία στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών και της σχε-

τικής συμφωνίας του 1923 και τέλος, αν επεκτείνεται και υιοθε-
τεί τα ψεύδη των Αρμενίων για τα γεγονότα του 1915».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «εάν δεν τα κάνει αυτά, αν σιωπήσει 
ή αλλάξει τα λόγια του, το τουρκικό έθνος θα τον καταδικάσει 
για πάντα ενώπιον της εθνικής συνείδησης, ως πρωθυπουργό, 
που υιοθετεί το σύνολο των ψευδών και των ισχυρισμών των 
Αρμενίων και των Ελλήνων».

Η δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίστηκε ως «ιστο-
ρική αυτοκριτική» και επικροτήθηκε από πολλές τουρκικές 
εφημερίδες. Επικριτική, αντίθετα, ήταν η στάση της αντιπολί-
τευσης.

Ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμμα-
τος, πρέσβης επί τιμή Ονούρ Οϊμέν, σχολίασε: «Δεν γνωρίζω 
κάποιον που έχει εκδιωχθεί λόγω της εθνικής του καταγωγής. 
Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο πρωθυπουργός. Μπορεί να έχουν 
γίνει λάθη στο παρελθόν της Τουρκίας, αλλά δεν είναι σωστό 
να κατηγορείται για φασισμό η χώρα». 



Λόγω καιρικών συνθη-
κών ανεβλήθησαν οι εκ-
δηλώσεις της Ε.Λ.Β. για 
τον Κλήδονα στις 26- 27 
Ιουνίου και μεταφέρθη-
καν για τις 3- 4 Ιουλίου. 
Η θεατρική παράσταση 
έγινε κανονικά όπως 
είχε προγραμματιστεί 
αρχικά, την Κυριακή 28 
Ιουνίου στο Θέατρο Ρά-
χης. Η παράσταση είχε 
πολλή μεγάλη επιτυχία 
και ο κόσμος που γέμισε 
ασφυκτικά το Θέατρο 
έμεινε κατενθουσιασμέ-
νος. Την παράσταση 
τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Βουλευτής 
Ημαθίας Σιδηρόπουλος 
Αναστάσιος και η Δή-
μαρχος Βέροιας Χαρού-
λα Ουσουλτζόγλου.
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Το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου στις 8.00 
πραγματοποιήθηκε για 2η χρονιά η τελετή 

λήξης των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροι-
ας για την περίοδο 2008-2009.

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης κατέκλυσαν το Πολιτι-
στικό-Πνευματικό Κέντρο για να παρακολουθήσουν τους 
μικρούς και μεγάλους μουσικούς, μαθητές και χορευτές, οι 
οποίοι παρουσίασαν τις επιδόσεις τους  στη λύρα, στο ταούλι 

, στο χορό και στη διάλεκτο.
Ο Έφορος Τύπου και Δ. Σχέσεων κ. Λάζαρος Ζευγα-

ρόπουλος αφού καλωσόρισε τον κόσμο παρουσίασε την 
εκδήλωση την οποία χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ε. Λ. Β. 
κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης τονίζοντας ότι μέσα από την 
συλλογική προσπάθεια όλων των τμημάτων αναδεικνύεται ο 
πλούτος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και επίσης ότι εί-
ναι αναγκαίο όσοι δραστηριοποιούνται στους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους να προτάσσουν το «εμείς» από το «εγώ».

Μέσα σε μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, η αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων της Λέσχης ντύθηκε στα γιορτινά 
της και γέμισε με χορούς, τραγούδια, έθιμα παιχνίδια και 
διαλόγους στην ποντιακή διάλεκτο. Το κοινό με την ευκαιρία 
της τελετής επισκέφθηκε τη μόνιμη έκθεση των παραδοσια-
κών μουσικών οργάνων, των πιστών αντιγράφων ποντιακών 
φορεσιών, των παραδοσιακών αντικειμένων αλλά και του 
μόνιμου περιπτέρου αναμνηστικών της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας.

Ο Πρόεδρος κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης απένειμε τιμη-
τικά ενθυμήματα-βεβαιώσεις, στους Θεόδωρο Ζαμπάκα και 
Παναγιώτη Ζιώγα με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλή-
ρωσης των μαθημάτων παραδοσιακού ποντιακού ταουλιού, 
καθώς επίσης στους Ελένη Γκαμπράνη, Θεόδωρο Ζαμπάκα, 
Σοφία Ιωαννίδου, Γιώργο Ιωσηφίδη Λαμπρινή Καβζαλί-
δου, Ευδοξία Κρεμλίδου, Κώστα Κωνσταντινίδη, Γιώργο 
Ρουκά, Μιχάλη Τσανασίδη και Δέσποινα Φωστηροπούλου 
για την πετυχημένη ολοκλήρωση των μαθημάτων χορού του 
εφηβικού τμήματος και την ένταξή τους στο τμήμα χορού 
εκπροσώπησης-παραστάσεων της Λέσχης.

Αναμνηστικό συμμετοχής περιόδου 2008-09 παρέλαβαν 
όλα τα μέλη του τμήματος χορού από τον χοροδιδάσκαλο 
κ. Βασίλη Ασβεστά, του τμήματος παραδοσιακού ταουλιού 
από τον δάσκαλο κ. Δημήτρη Ουσταμπασίδη, του τμήματος 

ποντιακής λύρας από τον δάσκαλο κ. Θεόδωρο Βεροιώτη και 
του τμήματος διαλέκτου από τη δασκάλα κ. Ελένη Πιπερί-
δου-Λαφαζάνη.

Το Δ. Σ. συγχαίρει όλους τους υπευθύνους των τμημάτων, 
-χορευτικού κ. Έφη Αμοιρίδου-Πασχαλίδου,
-ταουλιού κ. Βασίλη Ζαμπάκα,
-λύρας κ. Ανδρέα Τσανασίδη,
-διαλέκτου κ. Βασίλη Ζαμπάκα καθώς επίσης και των άλ-
λων τμημάτων της Λέσχης, όπως,
-ιστοσελίδας κ. Κυριάκο Παλασίδη,
-Αργοναύτη κ. Αβραάμ Χωραφαίδη,
-θεάτρου κ. Χάρη Δεμερτζίδη,
-νέων κ. Βαγγελιώ Τογκουσίδου,
-ραδιοφώνου κ. Μελέτη Σισμανίδη,
-κατασκευών κ. Αφροδίτη Σπανίδου,
-καταγραφών κ. Ηλία Ορφανίδη,
 αλλά και του νεοσύστατου τμήματος παρακαθιού  κ. Νίκο 
Ξενιτόπουλο.

Επιβεβλημένη όμως και η επισήμανση της καταλυτικής 
συμβολής των υπευθύνων της αρτιότατης ιματιοθήκης της 
Ευξείνου Λέσχης κ. Λένας Μιχαηλίδου και κ. Κικής Μπουζί-
νη-Πουλτίδου.

Καθομολογούμενη η σοβαρή δουλειά όλων των υπευθύ-
νων, με μεγάλη συμμετοχή φορέων, συντελεστών, καλλιτε-
χνών, δασκάλων, παιδιών και φυσικά γονέων. Γονείς με μεράκι 
και αγάπη για την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα και με 
έκδηλο το ενδιαφέρον της διάσωσης και διάδοσης των αρχών 
και αξιών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Διοίκηση 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας απευθύνει ένα μεγάλο «ΕΥΓΕ» 
στους γονείς αυτούς, οι οποίοι με τη στάση τους συντελούν 
τα μέγιστα στο έργο της και στηρίζουν την προσπάθειά της.

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

Θεατρική παράσταση στη Ραχιά

Άμεση ήταν η ανταπόκριση 
του Υπουργού Πολιτισμού κ. 
Αντώνη Σαμαρά στο αίτημα του 
βουλευτή Ημαθίας (και μέλος 
της ΕΛΒ) Λάζαρου Τσαβδαρί-
δη, προκειμένου να δεχτεί τη 
Διοίκηση της Λέσχης. Έτσι, την 
Πέμπτη (2-7-09) συναντήθηκαν 
με τον Υπουργό ο πρόεδρος της 
Λέσχης Λάζαρος Κουμπουλίδης, 
ο Έφορος Δημ. Σχέσεων Λά-
ζαρος Ζευγαρόπουλος και …ο 
έτερος «Λάζαρος», ο  βουλευτής 
μας Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Η 
υποδοχή ήταν ομολογουμένως 

θερμή και η συζήτηση ιδιαίτερα γόνιμη και σε πολύ φιλικό κλίμα. Συγκεκριμένα εκτέθηκαν στον 
Υπουργό δύο αιτήματα: Η απαλλαγή της Λέσχης από την υποχρέωση καταβολής ΕΤΑΚ, ύψους 
ήδη 15.000€, λόγω λειτουργίας στο Πολιτιστικό Κέντρο πτέρυγας λαογραφικού μουσείου και αί-
τημα επιχορήγησης ύψους 60.000€ για τις υλικοτεχνικές ανάγκες του Λαογραφικού Ποντιακού 
Μουσείου, ώστε να καταστεί πόλος έλξης και πηγή γνώσης για όλους τους Ποντίους (και μη) 
που επισκέπτονται τον τόπο μας με αφορμή το μουσείο της Βεργίνας ή το Ιερό προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά. 

Η παρότρυνση του βουλευτή κ. Τσαβδαρίδη, ο οποίος δήλωσε και με την ιδιότητά του ως 
μέλος της Λέσχης ότι έχει πειστεί για την αναγκαιότητα ικανοποίησης αυτών των αιτημάτων, σε 
συνδυασμό με την άρτια παρουσίαση τους από τον Πρόεδρο της Λέσχης, ο οποίος κατέθεσε και 
σχετικό φάκελο προς τον Υπουργό, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση παρέμβασή του Υπουργού για 
την απαλλαγή από τον ΕΤΑΚ, αλλά και τη δέσμευση του για εκταμίευση ολόκληρου του αιτη-
θέντος ποσού των 60.000€ κατά το μήνα Οκτώβριο, εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία του 
να  τελέσει ο ίδιος τα  εγκαίνια ενός τόσο σημαντικού για την περιοχή μας Πολιτιστικού έργου, 
καθώς η Βόρεια Ελλάδα, η οποία κατοικείται σε μεγάλο ποσοστό από Ποντίους, στερείται ενός 
Ποντιακού Λαογραφικού Μουσείου.   

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. 
με τον υπουργό Πολιτισμού 
Αντώνη Σαμαρά


