ΕΤΟΣ 22ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182

ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ìåãáëþíåé ôï «ôáîßäé»
ôïõ Áñãïíáýôç
óôá Óùìáôåßá ìÝëç
ôùí Ïìïóðïíäéþí
ÇÐÁ - ÊÁÍÁÄÁ
êáé ÁÕÓÔÑÁËÉÁÓ.

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
(ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΣ 2010)

ÓÅËÉÄÁ 5

«ÊËÇÄÏÍÁÓ» 2010
5oò ×ÑÏÍÏÓ

ÐáñáóêåõÞ 25/6
ÁëÝîçò Ðáñ÷áñßäçò – Ìáêïýëçò Ôóá÷ïõñßäçò
ÓÜââáôï 26/6
ÄçìÞôñçò Êáñáóáââßäçò – ×ñéóôüöïñïò Áðáôóßäçò

«Ô’ Üãå – ëïõôñüðé ô´ Áãåííß åîÝâáí
óïí ðáñ÷Üñ óï Êïõìáíßôò ìåñÝá»

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
Σελίδα 7

Αναγνώριση
γενοκτονιών
από ΗΠΑ
και Σουηδία

«Íáéëëïß åóÜò ðïõëüðá ìïõ,ÔñáíôÝëëåíùí ãåíÝá
Åðüôóåôåí ôçí ¢ãéáí ÃÞí ìå ìõñùìÝíïí áßìáí.»

Σελίδα 3

Σελίδα 10

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

marmaron
ANAΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.& Α. Ο.Ε.
ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
3ο χλμ. Βέροιας- Μακροχωρίου
Τηλ.: 2331062816 - Fax: 2331024533
Email: marmaron@otenet.gr
www.marmaron.gr

ΩΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ
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Ανέκδοτα
Γράφει ο Καρσανίδης Παύλος

ΓΝΩΜΙΚΑ

Γράφει ο Μαυροκεφαλίδης Πολυχρόνης

Τ’ άψιμον όθεν κακά πτάν ή καίει, εκείνο τ’ εκαικά καίει.
Η φωτιά εκεί που πέφτει εκεί καίει.
Σο ξένον την ράχαν όσα στουρακέας θέλτς ντός, εσύ τιδέν ’κ’ εγροικάς.
Στου ξένου την πλάτη όσες ραβδιές θέλεις χτύπα, εσύ τίποτα δε θα νοιώσεις.
Κυρ. Αυτός που έχει το μεγάλο βάρος των ευθυνών του ξέρει και την μεγάλη αξία.
Τον ποπάν έλεγαν ’κ’ έχομεν τόπον να μονάζομε σεν κ’ εκείνος ’έλεεν “πού θα κρεμάνω τα ράσαμ”
Κυρ. Του παπά έλεγαν δεν έχουμε χώρο να διανυκτερεύσεις και εκείνος έλεγε “πού θα κρεμάσω τα ράσα μου”

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Είδες ‘μεν αλευρωμένον κ΄ εθάρρεσες, χαμελετσής είμαι.
Κυρ.: Με είδες αλευρωμένο και νόμισες πως είμαι μυλωνάς.
Τα φαινόμενα, μερικές φορές απατούν, και ο χλευασμός πολλές φορές αποβαίνει εις βάρος του υποσθέντα.
Ο σκύλον που υλάζ’ καμίαν κι δάκ’ ή πάντα κι δάκ’.
Κυρ.: Ο σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Πιο επικίνδυνοι είναι όχι όσοι φραστικά μας απειλούν αλλά εκείνοι
που στα κρυφά, ύπουλα και δόλια λειτουργούν.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4447/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.elverias.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λάμπρου Πορφύρα 1 – Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356
Βέροια – Τ.Κ. 59100
Email: info@elverias.gr

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ
horafaidis@gmail.com
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ο Κουτμήρτς ο Μίμης ας σην
Τσερκόβιαν με τον Χαράλαμπον
τον Σπυριδωνίδην, σην Καλλιθέα
έτανε γειτονάδες. Τ’ οσπίτα έσαν
τ’ έναν δίπλα σ’ άλλο. Τη Μίμη η
γαρή έτονε ας σην Οινόη Κοζάνης.
Έναν ημέρα ο Μίμης ετάβιξεν με
τη γαρήν ατ κι ύβριζεν το κουνίν ντ’ εκουνίεν. Ο Χαράλαμπος εθύμωσεν και εποίκεν ατον παρατήρησην.
<< πρόσεξον πως καλατεύ΄ς τη γαρή σ’>> και ελέπατον ο Μίμης είπεν <<εσένα τι σε ενδιαφέρει;>>.
Ο Χαράλαμπος λέει ατον <<σο χωρίον ΄εμουν , σην
Οινόη, όλ’ σε έναν κουνίν εκουνίγαμε…>>
Ένας σιδηροδρομικός εξέρνεν ολίγα γράμματα κι
εθέλνεν να γίνεται γιατρός. Εσέγκεν μέσον κι επέρεν το
δίπλωμα τη γιατρού-Παθολόγου.
Μίαν, είνας γαρή, που είxεν ευκοίλιαν, εσέβεν σο
ιατρείον ατ’ .
- Γιατρέ, έχω ευκοίλιαν.
Ο γιατρόν λέει ατεν΄ ‘έλα κάθ’κα και θέκ’ ατεν απάν σο
κρεβάτ΄.
Ατός εργαλεία γιατρού ΄κ΄είxεν.
Είχεν έναν φενέρ’, που εστερίενεν τα τρένα κι έναν
συριχτέραν. Επήεν οπίσ’ ας σην γαρήν με το φενέρ’
αφτιγμένον. Λέει ατον η γαρή: « Εγώ ευκοίλιαν έχω, με
το φενέρ΄ θα στερέντς ατο;»
Εκείνος πα, ούτε εδέκεν ούτε επαίρεν, λέει ατεν:
«Νέκουτση, εγώ με τ’ αβούτο το φενέρ’ χιλιάδες
τρένα εστάλτσα, τ’ εσόν τον κώλον ΄κί θα επορώ να
σταλίζω;».

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ (19η ΜΑΪΟΥ)
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Την Κυριακή 21-3-2010, κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ.
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της
Ε.Λ.Β., τα παρακάτω υπογράφοντα Ποντιακά Σωματεία
του Νομού Ημαθίας αποφασίζουμε:
1. Εισηγούμαστε προς την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας (ΠΟΕ) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να κηρυχθεί η ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (19η Μαΐου) ως επίσημη
ημιαργία, κατά την οποία θα διενεργούνται και ανάλογες
εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό να μεριμνήσει η ΠΟΕ για την προώθηση στις ανωτέρω διευθύνσεις
και τα Ποντιακά Σωματεία κατάλληλου υλικού (κειμένου,
DVD).
2. Να καταθέσουμε την ημέρα της 19ης Μαίου -αντί
στεφάνου- συμβολικό χρηματικό ποσό στην ΠΟΕ, για να
δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο για τις ανάγκες χρηματοδότησης του αγώνα για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ποντίων, σε συνέχεια της με αριθμό 10/1-4-2009
απόφασης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, καλώντας όλα
τα Ποντικά Σωματεία να πράξουν αναλόγως.
3. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ικανοποίηση για την ιστορική
απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου αναγνώρισης της
Γενοκτονίας όλων των χριστιανικών πληθυσμών (Αρμενίων-Ποντίων-Ασσυρίων–Χαλδαίων) από το κεμαλικό
καθεστώς, που αποτελεί και το πρώτο κοινοβούλιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέληξε σε τέτοια απόφαση,
καθώς και για την απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων των Η.Π.Α. για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, και συγχαίρουμε θερμά όσους
προσπάθησαν σκληρά και συστηματικά για την επίτευξη
του δύσκολου αυτού στόχου, ανοίγοντας το δρόμο της
αναγνώρισης των Ποντίων από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια κοινότητα.
Πεποίθηση όλων μας είναι ότι η αναγνώριση της ιστορικής
αλήθειας, πέρα από ηθική δικαίωση των θυμάτων, μπορεί
πραγματικά να αποτελέσει εφαλτήριο συνεργασίας των
λαών στα πλαίσια ειρηνικής και παραγωγικής συνύπαρξης.
Βέροια 21 Μαρτίου 2010
ΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
2. Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας
3. Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων
4. Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»
5. Μ. Π. Σύλλογος Νέας Νικομήδειας
6. Σύλλογος Κιβωτιανών Βέροιας
7. Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»
8. Μ. Σύλλογος Ποντίων Ν. Προδρόμου «Ο ΑΚΡΙΤΑΣ»
9. Ε. Μ. Σύλλογος «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ» Α. Ζερβοχωρίου
10. Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ»
11. Σύλλογος Ποντίων Αράχου
12. Εύξεινος Λέσχη Μακροχωρίου
13. Τ.Ο. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

10,00 ευρώ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 194 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. / FAX 23310 72236
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Λ. Πορφύρα 1
59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 4447

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Αρμενική Γενοκτονία - Πώς η πολιτική εκπορνεύει την Ιστορία
Γράφει ο Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής Κυπριακού Κέντρου
Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.)
Η απόφαση της επιτροπής εξωτερικών
υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής να
στείλει στην ολομέλεια του σώματος την
πρόταση για αναγνώριση της Αρμενικής
Γενοκτονίας έχει φέρει, εκ νέου, στην επιφάνεια το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο
αντιμετωπίζονται στις ΗΠΑ ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την πολιτικοποίηση
της Ιστορίας.
Κατά το παρελθόν, το ζήτημα της Αρμενικής Γενοκτονίας απασχόλησε ακόμη τρεις
φορές την Αμερικανική βουλή. Το 1975 και το
1985, παρόμοια ψηφίσματα της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων για αναγνώριση της
Γενοκτονίας απερρίφθησαν από την ολομέλεια, ενώ το 2000 η πρόταση (Η.Res.596) απεσύρθη αιφνιδίως από τον τότε πρόεδρο της
Βουλής, Ντένις Χάστερτ, για να αποκαλυφθεί
αργότερα (2005) από την πρώην υπάλληλο
του FBI, Σιμπέλ Έντμοντς, μέσω ηχητικών
ντοκουμέντων που προήλθαν από παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ότι
ο πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής έλαβε
το ποσό των 500.000 δολαρίων, υπό τη μορφή της εισφοράς για την προεκλογική του
εκστρατεία, προτού προχωρήσει στην απόσυρση της πρότασης.
Αυτή η αλυσίδα πολιτικοδιπλωματικής συμπεριφοράς από τις Αμερικανικές
κυβερνήσεις είναι στενά συνυφασμένη με
την, από δεκαετίες, συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να αποτρέψει, τη μοιραία
για την ίδια, αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από την Ουάσιγκτον.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960,
η δεύτερη γενιά των Αρμενίων που επεβίωσαν της γενοκτονίας του 1915 άρχισε
μία συντονισμένη προσπάθεια σε δύο κυρίως πεδία: στην συστηματική οργάνωση
κάθε Απρίλιο ανοιχτών εκδηλώσεων, που
δεν περιορίζονταν μόνο στους κύκλους
των Αρμενίων, (πολιτικών μνημόσυνων,
διαλέξεων κτλ.) για τη Γενοκτονία και στην
προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της (με
την επανέκδοση παλαιότερων έργων ή την
κυκλοφορία νέων).
Η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ολοκλη-

Yπογραφή συμφωνίας Τουρκίας-Ναζιστικής Γερμανίας, τον Ιούνιο του 1941.
Ο Χίτλερ, μαθητής του σφαγέα Μουσταφά Κεμάλ, πήρε ως παράδειγμα την ατιμωρησία
των Τούρκων, όταν σχεδίαζε τη Γενοκτονία των Εβραίων. Δυστυχώς, η ατιμωρησία συνεχίζεται,
ενώ Ελληνες πολιτικοί και καθηγητές καθαγιάζουν τον Κεμάλ.

ρώθηκε ο εξοβελισμός από τα σχολικά βιβλία της χώρας της αρμενικής παρουσίας
από την ιστορία της Μικράς Ασίας, ακόμη
και της βυζαντινής περιόδου. Από την άλλη,
γενικεύτηκε η ηρωοποίηση των Νεότουρκων που ενέχονταν στη Γενοκτονία, ιδιαίτερα του πρωτεργάτη της Ταλαάτ Πασά. Στο
εξωτερικό οι τουρκικές αντιδράσεις αρχικά
απέβλεπαν στη ματαίωση του επίσημου
χαρακτήρα των αρμενικών εκδηλώσεων
του Απριλίου, ώστε να επανέλθουν στην
προγενέστερη περιθωριοποίησή τους
στον μικρόκοσμο των παροικιών.
Το πιο σημαντικό βήμα που επεχειρήθη
από την Άγκυρα ήταν η τακτική των κατευθυνόμενων κρατικών ιστορικών εκδόσεων
που διοχετεύονταν σε δημοσιογραφικούς
και πανεπιστημιακούς κύκλους προκειμένου να εξουδετερωθεί η ευρεία γνωστοποίηση των τεκμηρίων της Γενοκτονίας. Επίσης,
μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το
1974, οι αρμενικές πρωτοβουλίες χαρακτηρίσθηκαν «ελληνικές μηχανορραφίες» που

απέβλεπαν να πλήξουν την διεθνή εικόνα
της Τουρκίας. Η ιστοριογραφική αντεπίθεση
συνεχίστηκε τη δεκαετία του ‘70 με «ανεπίσημες» πια εκδόσεις τούρκων ιστορικών
(Karal, Uras, Sonyel κ.ά.), που συνδυάζουν
τις διαθέσιμες σε αυτούς οθωμανικές πηγές
με σαφώς επιλεγμένες δυτικοευρωπαϊκές
αρχειακές μαρτυρίες. Στηριζόμενη η Άγκυρα
στην επιχειρηματολογία των έργων αυτών ¬
σε συνδυασμό βέβαια με άλλες διπλωματικές μεθοδεύσεις της ¬ κατάφερε να επιτύχει
το 1978 την τελική απάλειψη μιας καθαρά
ιστορικής αναφοράς στις αρμενικές σφαγές
που είχε περάσει στις εισηγήσεις της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ το 1973 και το 1975. Σε αντιστάθμισμα, οι Αρμένιοι προσέφυγαν στο Διαρκές
Δικαστήριο των Λαών, το οποίο, ύστερα από
καταθέσεις ιστορικών και νομικών, κατέληξε
το 1984 σε μια απόφαση που δικαιώνει τους
«ενάγοντες». Η απόφαση αυτή είχε συμβολικό μόνο χαρακτήρα.
Οι πιο συστηματικές προσπάθειες τις

Άγκυρας, προκειμένου να επιβάλει την
τουρκική εκδοχή όσον αφορά την ιστορία
της Γενοκτονίας, έγιναν στις ΗΠΑ. Θεωρώντας ότι η εγχώρια ιστοριογραφία επέφερε κορεσμό και άρχισε να γελοιοποιείται,
στράφηκε σε δαπανηρότερες αλλά λυσιτελέστερες μεθοδεύσεις: με γενναιόδωρες χορηγίες ¬ μέσω του ιδρυμένου για
τον σκοπό αυτό, από το 1982, Ινστιτούτου
Τουρκικών Σπουδών της Ουάσιγκτον ¬ επιχορήγησαν πολλά ερευνητικά προγράμματα και «υπηρεσίες» δεκάδων καθηγητών
της οθωμανικής και σύγχρονης τουρκικής
και Ιστορίας σε αμερικανικά πανεπιστήμια.
Τα κέρδη της επένδυσης αυτής δεν
άργησαν να φανούν: όταν τον Απρίλιο
του 1985 οι Αρμένιοι προσπάθησαν να
επιτύχουν απόφαση του αμερικανικού
Κογκρέσου η οποία να καθιέρωνε την 24η
Απριλίου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων
της αρμενικής γενοκτονίας, 69 επιστήμονες, που εκπροσωπούσαν 47 ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, απηύθυναν ¬ με
πληρωμένες καταχωρίσεις στους «New
York Times» και στη «Washington Post» ¬
ανοιχτή δήλωση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητώντας την απόρριψη μιας
τέτοιας απόφασης. Το βασικό επιχείρημά
τους ήταν ότι τα γεγονότα της «υποτιθέμενης» Γενοκτονίας (alleged genocide) ήταν
αμφιλεγόμενα· συνεπώς η εκτίμησή τους
ανήκε μόνο στους αρμόδιους ιστορικούς,
δηλαδή στους ίδιους, που αυτοαναγορεύονταν σε καθαυτό ειδικούς για το θέμα.
Με άλλα λόγια υποστήριζαν ότι η απόφαση του Κογκρέσου θα ήταν καθαρώς
πολιτική για ένα θέμα που μόνο επιστήμονες θα μπορούσαν να αποφασίσουν.
Στην τελική απόρριψη του αρμενικού αιτήματος (που επαναλήφθηκε και το 1987)
συνετέλεσε βέβαια η παρέμβαση της τότε
κυβέρνησης Ρήγκαν και των μανδαρίνων
του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών,
που αιτιολογήθηκε με τις πασίγνωστες πια
και στερεότυπες αναφορές στην προστασία των αμερικανικών συμφερόντων, στον
γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή κ.ά. Ωστόσο τα δημοσιεύματα εκείνα
λειτούργησαν ως άλλοθι πολλών μελών του
Κογκρέσου που απέσυραν την υποστήριξή
προς τη φιλοαρμενική πρόταση.
Πηγή: Geopolitics

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η συμφιλίωση με το παρελθόν αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε ένα ειρηνικό μέλλον συνεργασίας και ανάπτυξης. Η οριακή αναγνώριση
από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής της γενοκτονίας των Αρμενίων αλλά
και από το Κοινοβούλιο της Σουηδίας της Γενοκτονίας
όλων των χριστιανικών πληθυσμών από το Κεμαλικό
καθεστώς της Τουρκίας, δηλαδή των Αρμενίων, Ποντίων, Χαλδαίων Συρίων, Ασσυρίων, αποτελεί σπουδαία
νίκη των αξιών του Διεθνούς Δικαίου και ξεκάθαρη
καταδίκη κάθε γενοκτονίας, έναντι διεφθαρμένων και ανήθικων κέντρων εξουσίας, που επιθυμούν
το ξεθώριασμα της Ιστορικής Μνήμης και την επιβολή των γεωπολιτικών τους συμφερόντων,
ακόμη και με εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών και μεθόδων γενοκτονίας.
Οι ανωτέρω αποφάσεις -και όσες ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν- αντί της όξυνσης των
σχέσεων και τη δημιουργία άσκοπων εντάσεων, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο συμφιλίωσης
και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γυρίζοντας αυτή τη μαύρη σελίδα του παρελθόντος
και αξιοποιώντας από κοινού τις προκλήσεις του μέλλοντος. Με την αποδοχή από τη γείτονα χώρα
της Ιστορικής Αλήθειας, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο για την ανθρωπότητα
μέλλον, ώστε να κλείσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος της στείρας αντιπαράθεσης και να ανοίξουν
δρόμοι φιλίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και διακρατικής οικονομικής συνεργασίας, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποστρατικοποίηση της περιοχής και την ευημερία των λαών μας.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός
χαιρετίζει με ιδιαίτερη ηθική
ικανοποίηση την γενναία απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου της 11.3.2010 να αναγνωρίσει την γενοκτονία των
χριστιανικών πληθυσμών της
Ανατολής (Αρμενίων, Ασσυρίων
και Ποντίων), που διαπράχθηκε
από τους Νεότουρκους και το
κεμαλικό καθεστώς.
Η απόφαση αυτή, αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών του τοπικού ποντιακού σωματείου «Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης», του ποντιακής καταγωγής
βουλευτού του Σουηδικού Κοινοβουλίου Νίκου Παπαδόπουλου και του πολιτευτή Τάσου Σταφυλίδη, επιβεβαιώνει για τρίτη φορά τις δυνατότητες που έχει ο Ελληνισμός της Διασποράς.
Προηγήθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
τον Σεπτέμβριο του 2006 και η απόφαση της Πολιτειακής Βουλής της Ν. Ουαλίας Αυστραλίας τον
Απρίλιο του 2009.
Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας προς τους βουλευτές του Σουηδικού Κοινοβουλίου που
υπερψήφισαν την σχετική πρόταση, ιδιαίτερα δε προς τους Σοσιαλδημοκράτες και Οικολόγους
που είχαν και την πρωτοβουλία της πρότασης.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΒ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λάζαρος Κουμπουλίδης
Νικόλαος Ξενιτόπουλος

Τηλ. Επικοινωνίας 2310227822
6974882087, 697372889
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Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
στην έκθεση φωτογραφίας
για τη Μελίνα Μερκούρη
O

Τομέας Πολιτισμού της
ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ημαθίας και το
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ημαθίαςσε συνεργασία με το Ίδρυμα
Μελίνα Μερκούρη, με αφορμή τη
συμπλήρωση των 16 ετών από το
θάνατο της Μελίνας Μερκούρη,
πραγματοποίησαν έκθεση φωτογραφικού υλικού με θέμα τη ζωή
και τη δράση της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού και πολιτικού.
Η Μελίνα Μερκούρη, η απόλυτη γυναίκα,
η απόλυτη Ελληνίδα, ένα σύμβολο διαχρονικό για τον ελληνισμό.
Γιατί η Μελίνα για όσους τη γνώρισαν
και για όσους την έζησαν, γιατί οι νέες γενιές που τη βλέπουν και τη ζουν μέσα από
την ιστορία της, δεν ήταν κοινός άνθρωπος.
Η Μελίνα δε θύμιζε τίποτε από αυτό που ξέρουμε γύρω μας. Η Μελίνα ήταν μια δύναμη
της φύσης. Ήταν ένας άνθρωπος με τελείως
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των

κοινών ανθρώπων. Έγραψε ιστορία στο χώρο της τέχνης.
Έγραψε ιστορία στο χώρο της αντίστασης. Έγραψε ιστορία
στην πολιτική, έγραψε ιστορία στον πολιτισμό. Τη θυμόμαστε
για τα μεγάλα οράματα που δεν ήταν οράματα χωρίς βάση
και θεμέλια. Γιατί όλα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται. Το Μουσείο της Ακρόπολης, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων,
τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα,ο θεσμός “της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης”, το πρόγραμμα που άλλαζε
τη λογική των σχολείων, το μεγάλο όραμα για την επιστροφή
των μαρμάρων του Παρθενώνα. Όλα έγιναν οράματα του ελληνικού λαού. Ο πολιτισμός μας είναι το ατομικό, το δημιουργικό εργαλείο της Ελλάδας. Το πυρηνικό όπλο της Ελλάδας.
Το είχε αναλύσει και το είχε θέσει με όλους τους τρόπους. Η
Μελίνα δεν είχε σύνθετο λόγο ούτε διανοουμενίστικο. Ήταν
μια ενεργή μια διανοούμενη της πράξης. Αυτά που οραματιζόταν μπορούσε να τα κάνει απλά και να τα κάνει όλα για τον
κάθε Έλληνα. Τι ποιο σημαντικό αυτό που θέτεις ως στόχο να
γίνεται στόχος του κάθε Έλληνα. Η Μελίνα αυτό το πέτυχε. Και
είναι ζωντανά όλα αυτά τα οράματα σήμερα.
Ήταν μία γυναίκα σύμβολο του Ελληνισμού.Η Μελίνα
Μερκούρη αγάπησε την Ελλάδα όσο τίποτα άλλο. Ακόμα και
όταν οι συνταγματάρχες της Χούντας της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκοότητα απάντησε: “Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα
πεθάνω Ελληνίδα” ο “Παττακός γεννήθηκε φασίστας και θα
πεθάνει φασίστας”.

«ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΓΑΠΗΣ» Ετήσιος χορός του Συλλόγου
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

«ΦΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ»
Σ

Με γνώμονα την προσφορά στο συνάνθρωπο και συμπολίτη μας και στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας
απέναντι στις ευπαθείς ομάδες και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ανήμερα του
Πάσχα «Τραπέζι Αγάπης», στο φιλόξενο Πολιτιστικό Κέντρο
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα. Η εκδήλωση
έγινε ύστερα από πρωτοβουλία και προσφορά πλούσιων
εδεσμάτων και ποτών από την γνωστή Βεροιώτικη οικογένεια Αρβανιτίδη (επιχείρηση Σούπερ μάρκετ), εις μνήμην της
αποβιωσάσης κας Μαρίκας Αρβανιτίδη, σε συνεργασία με
την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Βέροιας και την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.
Βούληση και ευχή όλων είναι τέτοιες προσπάθειες να αγκαλιαστούν από την τοπική κοινωνία, να αποτελέσουν θεσμό και
να βρουν μιμητές που θα συμβάλουν στην άμβλυνση του
κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.

τις 7/3/2010 πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα δεξιώσεων «ΕΡΩΣ» στην Θεσσαλονίκη συνάντηση μελών και φίλων (και όχι
απλά ένας χορός με τα συνήθη δεδομένα) του
ιστορικού αυτού Συλλόγου που ιδρυτή έχει
τον κορυφαίο Λαογράφο Στάθη Ευσταθιάδη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από τα μέλη του
Δ.Σ. της Εύξεινου Λέσχης Βέροιας (πρόεδρο Λάζαρο Κουμπουλίδη – Α΄ Αντιπρόεδρο Καπουρτίδη Χαράλαμπο και
τον Γραμματέα Νίκο Ξενιτόπουλο) ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.
Γιώργος Παρχαρίδης, ο Γραμματέας Κώστας Γαβρίδης και
αρκετά μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., εκπρόσωποι και άλλων συλλόγων και τα μέλη της αποστολής στην Λιβερά όπου αναβίωσαν χωρίς φορεσιές βέβαια το δρώμενο των Μωμό΄ερων
(οι δε κοπέλες του χορευτικού χόρευαν χωρίς φορεσιές χορούς που χορεύουν έως και σήμερα οι μαυροθαλασσίτισες
στην ιστορική πατρίδα μας).
Επίσης προβλήθηκαν και οι δύο επισκέψεις των
Μωμό΄ερων στην Λιβερά με αρχηγό της ομάδας τον Πιλα-

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 10.0002.00 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
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Ìåãáëþíåé ôï «ôáîßäé»
ôïõ Áñãïíáýôç
óôá Óùìáôåßá ìÝëç
ôùí Ïìïóðïíäéþí
ÇÐÁ - ÊÁÍÁÄÁ
êáé ÁÕÓÔÑÁËÉÁÓ.

λίδη Θόδωρο ο οποίος και τιμήθηκε από την πρόεδρο του
Φάρου Ευσταθιάδου Μυροφόρα και τον ακούραστο πρόεδρο του συλλόγου ¨Οι Μωμόγεροι¨ Κώστα Αλεξανδρίδη ο
οποίος κατόρθωσε να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο
των Λιβερικών που ζουν στα χωριά της Κοζάνης.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκτός από τους αξιολογότατους νεαρούς μουσικούς, ο μεγάλος Γιώργος Αμαραντίδης.
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ΤΩΡΑ! στην ιστοσελίδα
της Ε.Λ.Β.

www.elverias.gr
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«ÊËÇÄÏÍÁÓ» 2010
5oò ×ÑÏÍÏÓ

ÐáñáóêåõÞ 25/6
ÁëÝîçò Ðáñ÷áñßäçò – Ìáêïýëçò Ôóá÷ïõñßäçò
ÓÜââáôï 26/6
ÄçìÞôñçò Êáñáóáââßäçò – ×ñéóôüöïñïò Áðáôóßäçò

«Ô’ Üãå – ëïõôñüðé ô´ Áãåííß åîÝâáí
óïí ðáñ÷Üñ óï Êïõìáíßôò ìåñÝá»
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
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«Íáéëëïß åóÜò ðïõëüðá ìïõ,ÔñáíôÝëëåíùí ãåíÝá
Åðüôóåôåí ôçí ¢ãéáí ÃÞí ìå ìõñùìÝíïí áßìáí.»
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διαβάστε τον
«Αργοναύτη»
σε αρχείο Acrobat PDF
όπως ακριβώς
τυπώνεται στο χαρτί...
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Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που
διοργάνωσε η εκκλησιαστική επιτροπή του
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Γεωργιανών την
Πέμπτη στις 22 Απριλίου του 2010 με αφορμή
τον εορτασμό της εκκλησίας του χωριού.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε πλήθος κόσμου και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα από την περιοχή αλλά
και από την Θεσσαλονίκη. Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με το εφηβικό χορευτικό τμήμα, όπου με την καθοδήγηση του βοηθού χοροδιδασκάλου κ. Γεώργιου Ρουκά παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς του Πόντου.
Στην ιστορία του χωριού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος κ. Ηρακλής Σοφιανίδης στον χαιρετισμό
του, τονίζοντας και τους άρρηκτους δεσμούς των κατοίκων με
το θρησκευτική παράδοση. Με τη σειρά του ο πρόεδρος της
Λέσχης κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης τόνισε την μεγάλη συμβολή του χωριού στην ιστορία της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αρκετά μέλη της Λέσχης είναι από
τους Γεωργιανούς και ορισμένοι από αυτούς διετέλεσαν σημαντικό έργο και διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ιστορία της όπως,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ
Ο «ΒΑΣΙΛΕΑΣ» της παράδοσης. Γνήσιος και παραδοσιακός λυράρης και τραγουδοποιός. Ένα αστείρευτο ταλέντο
με τεράστιο λαογραφικό πλούτο.
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο «ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗΣ» της ποντιακής λύρας. Πληθωρική
παρουσία με πολύχρονη προσφορά στην Λέσχη ως ο λυράρης του χορευτικού και όχι μόνο.
+ ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
Ο επί χρόνια «ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ» της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας. Άοκνος εργάτης με πολύχρονη παρουσία στο ποντιακό στοιχείο από χορευτής ακόμα.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
Αδελφός του Σάββα. Σημαντική μορφή του ποντιακού χώρου. Ικανότατος χοροδιδάσκαλος και χορευτής. Μεγάλη
υποστήριξη στο έργο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
ΚΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Παλιό μέλος του Δ.Σ. Με συμμετοχή και στα χορευτικά
τμήματα της Λέσχης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αντιδήμαρχος του Δήμου Βέροιας. Επάξια εκπροσώπηση
στην πολιτική ζωή του τόπου. Ένα από τα νέα μέλη της Λέσχης με ικανότητα δυναμική και διάθεση προσφοράς.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος. Ένα ακόμα από τα
νέα μέλη της Λέσχης με ενεργή παρουσία στο χώρο του
πολιτισμού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ένας από τους Προέδρους της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Επίσης αρκετές οικογένειες ήταν και είναι μέλη της Λέσχης
οι οποίες στήριξαν και ανέδειξαν το έργο της, όπως οικ.
Αδαμίδη, Ακριτόπουλου, Αποστολίδη, Γεωργιάδη, Ζευγαρόπουλου, Θεοδωρίδη, Καλαϊτζίδη, Σοφιανίδη, Τσαρτιλίδη, Χαραλαμπίδη.
Το Δ. Σ. εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές
και ιδιαίτερα στον ιερέα των Γεωργιανών πατήρ Σάββα και
τους εύχεται η πετυχημένη πρωτοβουλία τους να αποτελέσει
θεσμό ο οποίος και να καθιερωθεί.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΧΟΡΟΣ, Ο ΑΕΝΑΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
Α

πό την αρχαιότητα ο χορός
αποτέλεσε βασικό στοιχείο
του πολιτισμού κάθε λαού. Στο
πέρασμα των αιώνων άλλαξε και
εξακολουθεί να αλλάζει ύφος και
μορφή συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της κάθε περιόδου εκφράζοντας πάντα τα συναισθήματα των
ανθρώπων. Ποιος θα μπορούσε
άραγε να αμφισβητήσει την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των
έμβιων όντων βάσει του ρητού «
ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό όν»!

Η ανάγκη για ψυχολογική τόνωση και
ηθική ανύψωση, λειτουργούν καταλυτικά
στη δημιουργία αρχικά και στην εξέλιξη
μετέπειτα των χορευτικών κινήσεων παγκοσμίως! Στη διαμόρφωση του ύφους
κάθε χορού σημαντικό ρόλο παίζει το στοιχείο του αυθορμητισμού καθώς αποτελεί
ανεξάντλητη πηγή έκφρασης και στιγμιαίας χαράς του ανθρώπου.
Υπάρχουν κάποιοι χοροί όπως το ταγκό που χαρακτηρίζονται από αισθησιασμό δημιουργώντας έναν λεπτό διάλογο
ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα που
απαιτεί αμοιβαία συγκέντρωση αλλά και

ζες…Το σήμερα τρέφεται από τα περασμένα και τα μελλούμενα από το σήμερα. Από
την παράδοση αντλούμε τους χυμούς του
πολιτισμού μας και συνειδητοποιούμε την
εθνική μας υπόσταση.

ταυτόχρονη διείσδυση στο «είναι» του
άλλου. Είναι μία «ρομαντική σκέψη που
χορεύεται», αντίθετα με άλλους παραδοσιακούς χορούς που είναι εξωστρεφείς και
χαρωποί.
Τέτοιους, συναντάμε σε όλη την ελληνική επικράτεια, από την πανέμορφη Κρήτη
ως την Ακριτική Θράκη αλλά και από την

Ανατολική Ρωμυλία ως τον ηρωικό Πόντο.
Συνοδεύουν όλα τα έθιμα που στιγματίζουν τη ζωή μας δίνοντας έτσι χρώμα στις
σχεδόν «άχρωμες» καθημερινές μας καταστάσεις.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι λαός που
δεν έχει παράδοση είναι σαν τον άνθρωπο χωρίς μνήμη, σαν το δέντρο χωρίς ρί-

Ο χορός αποτελεί συνδετικό κρίκο
στην εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Έχοντας τη δική του
πλήρη γλώσσα με την οποία αποπειράται
κάθε φορά να προσελκύσει και να αγγίξει
την ευαισθησία του καθενός, ξυπνώντας
του μνήμες από το παρελθόν και δίνοντάς
του την ευκαιρία για όνειρα στο μέλλον,
ερεθίζει όλες μας τις αισθήσεις ανάγοντας
μας σε μία απελεύθερη κατάσταση από τα
εκάστοτε δεσμά της κοινωνίας μας. Σε μια
εποχή που η καθημερινή μας γλώσσα έχει
σε μεγάλο βαθμό φθαρεί, η γλώσσα των
χορών παραμένει ζωντανή και αναλλοίωτη. Είναι ένα μήνυμα ότι κάτι παραμένει
σταθερό μέσα στις κοσμογονικές αλλαγές,
μια διαχρονική ομορφιά στη ζωή μας! Άλλωστε κάποιο λόγο θα είχαν και θα έχουν
εκατομμύρια άνθρωποι που μυήθηκαν στο
«μυστικιστικό» του πνεύμα! Εσείς; Ακόμα
αντιστέκεστε;
Κιατικίδου Ευφροσύνη
Σιγγιρίδης Κωνσταντίνος
Χορευτές της Ε.Λ.Β.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας διοργάνωσε με επιτυχία
την ετήσια ημερήσια εκδρομή
των τμημάτων της.

11/4/2010, 9.30 π.μ. οπότε και η αποστολή των 73 παιδιών-συνοδών-μελών της
λέσχης αναχωρεί με προορισμό το δήμο
Ελλησπόντου του Ν. Κοζάνης. 1η στάση το
εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στον Αγ. Δημήτριο,
το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Ελλάδας.
Φτάνοντας εκεί μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι κ. Μπουχάρας Γιώργος(εργοδηγόςμηχανολόγος) και κ. Κουτσουμπίδης Νίκος(τεχνολόγος σταθμών παραγωγής). Στη
συνέχεια, αφού μας προσφέρθηκε ένα γευστικό πρωινό ξεκίνησε η ξενάγηση. Αρχικά
είχαμε τη δυνατότητα να δούμε εικονικά την
όλη διαδικασία λειτουργίας του εργοστασίου
και έπειτα οδηγηθήκαμε από τους υπεύθυνους μέσα στο εργοστάσιο και μηχανοστάσιο όπου είδαμε και στην πράξη όλα όσα μας
έδειξαν οι υπεύθυνοι κατά την παρουσίαση.
Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Ακόμα και για
τα μικρά παιδιά που ίσως δεν καταλάβαιναν
και πολλά πράγματα από τους τεράστιους
αριθμούς ή τις μονάδες μέτρησης κατά την
παρουσίαση, σίγουρα η εικόνα του εργοστασίου με τις μηχανές και εκείνου του δωματίου «με τα πολλά κουμπιά»(μηχανοστάσιο) θα
τους μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους.
Η ώρα όμως περνούσε και αφού ευχαριστήσαμε τους κυρίους Μπουχάρα και
Κουτσουμπίδη για τα πολύ ενδιαφέροντα
πράγματα που μας είπαν, επιβιβαστήκαμε
στα λεωφορεία για τη δεύτερη και τελευταία στάση της φετινής μας εκδρομής, για
το χωριό Τετράλοφο λίγα χιλιόμετρα δίπλα
από τον Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου. Σε κάποιους
ίσως είναι γνωστό από τα Κοτσαμάνια του, τα
οποία την πρωτοχρονιά του 2009 με τη συνοδεία και υποστήριξη του κ. Κώστα Αλεξανδρίδη, αναβίωσαν το έθιμο των Κοτσαμάνων
ή Μωμόερων στο χωριό των προγόνων τους,
τη Λιβερά του Πόντου.
Πάρα ταύτα, φτάνοντας στον Τετράλοφο
τα μέλη του Δ.Σ. και τα παιδιά του Μορφωτικού και Λαογραφικού Συλλόγου του χωριού
είχαν ετοιμάσει για εμάς ένα πλούσιο μπου-

φέ με διάφορες λιχουδιές. Αφού γευτήκαμε
τα νόστιμα φαγητά, ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Χρήστος Πιλαλίδης έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του χωριού αλλά
και στην εικόνα την οποία φυλάσσετε στην
εκκλησία του χωριού. Ο λόγος για την εικόνα
της Παναγίας Βλαχέρνας την οποία έφεραν
από την Πάνιδο της Αν. Θράκης το 1922 οι
Θρακιώτες κάτοικοι του χωριού. Στην πορεία
μάλιστα ανακαλύφθηκε ότι η εικόνα έχει δυο
όψεις, στο πίσω μέρος είναι ζωγραφισμένη
και η Σταύρωση του Ιησού. Αφού προσκυνήσαμε και πήραμε την ευλογία της σειρά είχε
το παιχνίδι για τα μικρά παιδιά στο σχολείο
του χωριού και το Παρακάθ’ για τα «μεγάλα»
παιδιά στο χώρο του συλλόγου όπου έπαιξαν
και τραγούδησαν νεαρά παιδιά του χωριού
με επικεφαλή τον Στάθη Παρχαρίδη.
Η αλήθεια είναι πως η ώρα πέρασε
τόσο ευχάριστα που δεν το καταλάβαμε
πότε έφθασε η ώρα της αναχώρησης. Αφού
αντάλλαξαν αναμνηστικά και δώρα ο πρόεδρος του συλλόγου του Τετραλόφου κ. Χρήστος Πιλαλίδης και ο αρχηγός της αποστολής
μας κ. Κώστας Παπαδόπουλος μέλος του Δ.Σ.
και υπεύθυνος τμημάτων της Ε.Λ.Β., επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία για να πάρουμε το
δρόμο της επιστροφής. Τέλος ανανεώσαμε
το ραντεβού μας για το καλοκαίρι στο πανηγύρι της Αγ. Κυριακής στο παρχάρ Τετραλόφου και στο πανηγύρι στο εξωκκλήσι του
χωριού στις 6 Αυγούστου.
Η εκδρομή αυτή ήταν σίγουρα από τις
ωραιότερες αποστολές της Ε.Λ.Β. δεδομένου
ότι όλοι περάσαμε πολύ όμορφα . Από τον
πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Για το λόγο
αυτό αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα
απ’ όλα οι οδηγοί των λεωφορείων που μας
μετέφεραν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια
της εκδρομής και έπειτα οι κύριου Κουτσουμπίδης Ν., Μπουχάρας Γ., ο διευθυντής και
το προσωπικό της Δ.Ε.Η. που μας καλωσόρισαν και μας ξενάγησαν στο εργοστάσιο.
Επιπλέον ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον
πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα παιδιά του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου
που μας υποδέχτηκαν ολόθερμα, μας πρόσφεραν τα νόστιμα εδέσματα και κυρίως την
παρέα και το κέφι τους για ένα παραδοσιακό
Παρακάθ’. Τέλος, ένα θερμό ευχαριστώ στον
αρχηγό αποστολής κ. Κώστα Παπαδόπουλο,
τον χοροδιδάσκαλο μας Βασίλη Ασβεστά

και στους ακούραστους συνοδούς-μέλη
του Δ.Σ. κυρίους Ζευγαρόπουλο Λάζαρο(
υπεύθ. δημοσίων σχέσεων), Καπουρτίδη
Χαράλαμπο(αντιπρόεδρο α’) και Σάρρα Σπύ-

ρο(αντιπρόεδρο β’), που κόπιασαν για την
οργάνωση και διεξαγωγή της εκδρομής.
Ηρώ Φωστηροπούλου
Γραμματέας Δ.Σ. Νέων

Τα «χελιδονίσματα» στην Πατρίδα
Με μεγάλη επιτυχία συνδιοργάνωσαν και πραγματοποίησαν τα «χελιδονίσματα» στην Πατρίδα, οι δυο
Σύλλογοι, «Ευστάθιος Χωραφάς» Πατρίδας και η Ε.Λ.Βέροιας, την Κυριακή 21 Μαρτίου.
Περισσότερα από 50 παιδιά, μέλη χορευτικών και
άλλων τμημάτων των δυο Συλλόγων, περιπλανήθηκαν
σε δρόμους της Πατρίδας, «ζωντάνεψαν» τις γειτονιές με
τα τραγούδια τους, ομόρφυναν ακόμη περισσότερο την
ωραία ανοιξιάτικη μέρα και προανήγγειλαν με τον καλύτερο τρόπο τον ερχομό της άνοιξης και των χελιδονιών.
Τα παιδιά με τον αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό
τους κατάφεραν να βγάλουν στο δρόμο τις νοικοκυρές, απ’ όποια σπίτια περνούσαν, καθώς επίσης τους
καταστηματάρχες και τους θαμώνες των καφενείων ή
μαγαζιών κοντά στην κεντρική πλατεία της Πατρίδας,
«κερδίζοντας» έτσι επάξια κάποιο κέρασμα.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους υπευθύνους
χοροδιδασκάλους της ΕΛΒ Βασίλη Ασβεστά, της Πατρίδας Αμανατίδου Μαρία και την υπεύθυνη από την
ΕΛΒ Βασιλική Ανανιάδη, για την άψογη συνεργασία και
οργάνωση της εκδήλωσης.
Ελπίζουμε να υπάρξουν παρόμοιες συνεργασίες και
στο μέλλον…
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη των Δ.Σ των
δυο Συλλόγων και πολλοί γονείς που συνόδευαν τα
παιδιά τους.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr
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Η Γενοκτονία των Ποντίων
Έ

να εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού
ζούσε στα βόρεια της Μικράς
Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά
τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το
1461 από τους Οθωμανούς δεν τους
αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν
αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό.
Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του
πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά
κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη
δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865
οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές,
το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον
Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσα
τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.
Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά,
εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό
τους πνευματικό επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων,
που έθεσε στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν
οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.
Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι
Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών
στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να
ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.
Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πλη-

θυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω
των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό.
Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι
πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών
τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν
δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1916,
οι τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν
πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο
Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την
πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου
προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από
τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός
για να προχωρήσουν στην «τελική λύση».
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και
πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την
καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων
του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους
200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό
τους στις 350.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν
ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000
ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν
τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.
Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα
Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ
AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 184 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.: 2331073737, 2331024080

ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
ÇÌÁÈÉÁÓ
ÔÇË.& FAX:
2331042142
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Αφιέρωμα στα Πλάτανα
«σα Πλάτανα ελείβωσεν, σην Ταπεζούντα βρέχει
Κι εμένα το καρδόπον μου, παρηγορίαν κι έχει»

Επιμέλεια:
Χωραφαΐδης Αβραάμ

Η αρχαία Ερμώνασσα, το βυζαντινό Πλατάνιον, ήταν από τις
πόλεις του Πόντου με πολύ ισχυρή
και συνεχή ελληνική παρουσία από
το Β΄ Ελληνικό Αποικισμό μέχρι την
Ανταλλαγή. Είναι στα παράλια του
Ευξείνου, 15 χιλιόμετρα Δυτικά της
Τραπεζούντας. Σύμφωνα με τους
μελετητές στη θέση των Πλάτανων
ήταν χτισμένη η αρχαία Ερμώνασσα η οποία στους χρόνους του
βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Α’
μετονομάστηκε Φαρνάκια.

Το ελληνικό όνομα της πόλης
οφείλεται στο ιερό άλσος με πλατάνια που υπήρχε εκεί παλιότερα. Κατά την περίοδο της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων
Κομνηνών αποτελούσε πρωτεύουσα του Βάνδου Τρικωμίας
και μετά την οθωμανική κατοχή πρωτεύουσα ναχιγιέ (δήμου).
Η πόλη, παρά τους εξισλαμισμούς που παρατηρήθηκαν στα

γύρω χωριά, μέχρι το 1923 κράτησε τον ελληνικό χαρακτήρα
της, αφού κατά την απογραφή του 1914 στις δύο ελληνικές
συνοικίες των Πλατάνων καταγράφηκαν 2.000 κάτοικοι όλοι
Έλληνες.
Στην ενδοχώρα των Πλατάνων, κατά μήκος του ποταμού Καλάνεμα, εκτεινόταν το Βάνδον Τρικωμίας, με μεγάλο
αριθμό ελληνικών χωριών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
κατά την απογραφή του 1521 στο οθωμανικό ναχιγιέ (δήμο)
Ακτσάαμπατ, υπήρχαν 4.500 χριστιανικά νοικοκυριά και μόλις
400 μουσουλμανικά.
Στην κωμόπολη εκτός από τους ναούς των Ταξιαρχών
και του Αγίου Γρηγορίου, υπήρχε και μια άλλη εκκλησία του
Αγ. Γεωργίου. Κοντά στο ναό του Αγ Γεωργίου βρισκόταν το
7τάξιο σχολείο (Φροντιστήριον) των Πλατάνων. Το νέο κτήριο
το οποίο είχε εγκαινιαστεί στα 1909.

Δίπλα στο σχολείο ήταν η κύρια πλατεία της κωμόπολης
το Μαγκάν, όπου στήνονταν οι χοροί και οι γιορτές. Στα Πλάτανα πριν την Ανταλλαγή λειτουργούσε ο ελληνικός σύλλογος
«Ερμώνασσα», με αξιόλογη πολιτιστική δράση.
Στην υποδιοίκηση Πλατάνων υπάγονταν
τα Χριστιανικά χωριά:
Ασόρ (90 οικ, 1 εκκλησία, 1 σχολείο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
3-3-2010 Έγκριση δωρεάν αποστολής της εφημερίδας της
Λέσχης «Αργοναύτης», στα σωματεία μέλη των Ομοσπονδιών ΗΠΑ – Καναδά, Αυστραλίας και Ευρώπης.
3-3-2010 Ανανέωση των ετήσιων συνδρομών των τοπικών εφημερίδων, αλλά και αυτών που αναφέρονται
στα ποντιακά δρώμενα με πανελλαδική κυκλοφορία.
3-3-2010 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του
υπευθύνου του τμήματος ταουλιού και αγγείου – γαβάλ της Λέσχης κ. Βασίλη Ζαμπάκα, με το μέλος κ.
Σπύρο Θεοδωρίδη.
3-3-2010 Παρουσία στη συνεδρίαση του Δ. Σ., της αρχισυντάκτριας κ. Φλιάταρης Νικολλέτας και του υπευθύνου του διαφημιστικού τμήματος κ. Μπαραλιάκου
Ξενοφώντα της καθημερινής εφημερίδας της Κ. Μακεδονίας Επίκαιρα, για την ανάπτυξη συνεργασίας
στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.
5-3-2010 Κατάθεση αιτήματος στη Νομαρχία Ημαθίας για
τη συμμετοχή ενστόλων παραστατών στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2010, ως εκπροσώπηση της
Προεδρικής Φρουράς (Πόντιος, Τσολιάς, Κρητικός).
6-3-2010 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων στο κέντρο διασκέδασης «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον».
6-3-2010 Εκπροσώπηση του Δ. Σ. και συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Καράτε (Ανδρών – Γυναικών), στο Φιλίππειο Στάδιο
Βέροιας.
6-3-2010 Επαφή του Δ. Σ. με εκπροσώπους της καθημερινής εφημερίδας της Ημαθίας Μακεδονική, για την
ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.
7-3-2010 Εκπροσώπηση στο χορό του Φάρου Ποντίων Θεσσαλονίκης στο κοσμικό κέντρο Έρως στην Πολίχνη.
7-3-2010 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση – παρακαθ’ του
συλλόγου Ποντίων Ειρηνούπολης, «Ποντιακά Νιάτα».
8-3-2010 Έκδοση του 2ου φύλλου της εφημερίδας Αργο-

Καλογεννά (60 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Φιζ (30 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Φισερά (35 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Καλιγερά (60 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Φραγκουλάντων (30 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Στρουκί (50 οικ, 1 εκκλ, 1 σχολ)
Μυρσίνη (60 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Καρτσέα (70 οικ, 1 εκκ, 1 σχολ)
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού
Ελληνισμού, Εκδ. Οικ. Αφοι. Κυριακίδη

Η λίµνη Σέρα στα Πλάτανα

Από τις υπώρειες των ορέων Πιλάβνταγι, Μπουγιούκομπα
και Σολτόϊ ρέει ο ποταμός Σέρα, ο οποίος αφού διανύσει μια
διαδρομή 25 χλμ. χύνει τα νερά του στη γραφική ομώνυμη
λίμνη. Οι Έλληνες που κατοικούσαν στα χωριά της περιοχής του ποταμού και της λίμνης Σέρα φημίζονταν για τον
τρομαχτό χορό που χόρευαν. Ήταν δε τέτοιο το πάθος και η
δεξιοτεχνία τους, που σε μια περιοχή γύρω από τα Πλάτανα
ο τρομαχτός χορός πήρε την ονομασία Σέρα.
Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων του Πόντου στην Ελλάδα, ο τρομαχτός χορός, σταδιακά έφθασε να αποκαλείται σε
παμποντιακό επίπεδο Σέρα
Πηγή: «Ανατολικός Πόντος» Σάββα Καλεντερίδη

Μάρτιος - Απρίλιος 2010

ναύτης και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
8-3-2010 Συντήρηση των ξύλινων εκθετηρίων – βιτρινών
και αντικατάσταση της διπλής εσωτερικής πόρτας
της αίθουσας Βικέλα.
15-3-2010 Απολύμανση εαρινού εξαμήνου στους κοινόχρηστους χώρους και τις τουαλέτες του Π. Π. Κέντρου της Λέσχης.
17-3-2010 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής Πρωτοκόλλου Καταστροφής κ.
Χάρη Δεμερτζίδη, με το μέλος κ. Νόπη Γεωργούδη.
21-3-2010 Συνδιοργάνωση της αναβίωσης του εθίμου
«χελιδονίσματα» από το χορευτικό τμήμα με τον
σύλλογο της Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».
21-3-2010 Εκπροσώπηση της Λέσχης στα εγκαίνια του «Σπιτιού» του συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί».
21-3-2010 Με πρωτοβουλία της Λέσχης συνάντηση των
Ποντιακών Σωματείων του Ν. Ημαθίας στο Π. Π. Κ.
(Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα), για την προετοιμασία
των εκδηλώσεων μνήμης.
24-3-2010 Απομαγνητοφώνηση και υπογραφή των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 24-1-2010.
24-3-2010 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του
υπευθύνου του τμήματος θεάτρου της Λέσχης κ.
Χάρη Δεμερτζίδη, με το μέλος κ. Αβραάμ Πελαίδη.
24-3-2010 Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής πρωτοκόλλου καταστροφής.
25-3-2010 Συμμετοχή στην παρέλαση της εθνικής επετείου. Για δεύτερη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο
παρουσιάστηκαν οι φορεσιές του Πόντου και της
Κρήτης μαζί με τον καθιερωμένο φουστανελοφόρο
στις θέσεις των δεικτών της εξέδρας των επισήμων
της παρέλασης. Το αίτημα της εκπροσώπησης των
τριών παραδοσιακών φορεσιών που απαρτίζουν την
Ελληνική Προεδρική Φρουρά ενέκρινε όπως και πέρσι ο Νομάρχης κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
29-3-2010 Συμμετοχή μετά από πρόσκληση του καλλι-

τεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, στην συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας
στην Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με θέμα το θέατρο.
30-3-2010 Επίσκεψη του τμήματος νέων στο Γηροκομείο
Βέροιας για ανταλλαγή ευχών με τους τροφίμους.
30-3-2010 Αντικατάσταση της κλειδαριάς της αίθουσας
«Μωυσής Χειμωνίδης», για την ευταξία του χώρου
της αίθουσας του προέδρου και της γραμματειακής
υποστήριξης.
31-3-2010 Αποδοχή της παραίτησης του υπεύθυνου του
τμήματος διαλέκτου κ. Γιάννη Ιωσηφίδη.
24-3 έως 2-4-2010 Λειτουργία του Πασχαλινού Παζαριού
στο Π. Π. Κ. της Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα),
με ποικιλία πασχαλινών και άλλων κατασκευών από
το τμήμα Γυναικών – Κατασκευών.
4-4-2010 Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Βέροιας και την
επιχείρηση των Super markets Αρβανιτίδης, του
Πασχαλινού τραπεζιού αγάπης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Π.Π.Κ. της Λέσχης.
7-4-2010 Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Π.Π.Κ. της Λέσχης στον Δήμο Βέροιας για την
έναρξη του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό
Ινστιτούτο και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Τμήματος
Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης.
9-4-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στην τελετή λήξης του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής στην οικ. ταβέρνα «Χώρα».
11-4-2010 Ημερήσια εκδρομή των τμημάτων στον Α. Η.
Σ. της Δ.Ε.Η. στον Αγ. Δημήτριο Κοζάνης, επίσκεψη
στον Τετράλοφο Κοζάνης και φιλοξενία από τον τοπικό σύλλογο.
14-4-2010 Αποδοχή της παραίτησης της υπευθύνου της
ιματιοθήκης των γυναικών κ. Λένας Μιχαηλίδου.

16-4-2010 Επίσκεψη και ξενάγηση των μελών του Δ. Σ.
στην έκθεση που διοργανώθηκε για την Μελίνα Μερκούρη, με αφορμή τα 16 χρόνια από το θάνατο της
στο Δημαρχείο της Βέροιας.
17-4-2010 Συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. στην έκτακτη
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη.
20-4-2010 Επαφή μελών του Δ.Σ. με την εκπρόσωπο της
εταιρείας παραγωγής παραδοσιακών ποντιακών εδεσμάτων «Βερμίου γης», για μελλοντική συνεργασία.
21-4-2010 Εκπροσώπηση της Λέσχης στην εκδήλωση
που διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης του ΑΠΘ που εδρεύει στη Βέροια, στη
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών με θέμα τις νέες προκλήσεις στη γεωργία (καινοτομία, πράσινη ανάπτυξη,
προστασία του περιβάλλοντος).
21-4-2010 Λήψη απόφασης για την κατάθεση αιτήματος
συμμετοχής στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αργυρουπολιτών που θα διεξαχθεί στην πόλη της Νάουσας στις
8 και 9 Μαΐου του 2010.
22-4-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στην
εορταστική εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου
Γεωργίου Γεωργιανών.
24-4-2010 Συμμετοχή εκπροσώπων του Δ. Σ. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π. Ο. Ε. στην Θεσσαλονίκη,
με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.
28-4-2010 Δημοσίευση ευχαριστήριας επιστολής για την
ευγενική χορηγία του Γραφείου Γενικού Τουρισμού
της κ. Ελένης Αλατσίδου προς την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.
29-4-2010 Ολοκλήρωση των εργασιών αποχωμάτωσης της
κάτω πλευράς του οικοπέδου της Λέσχης στο Πανόραμα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Βέροιας.
Έφορος Τύπου & Δημ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΣ
Μέρος τρίτο (συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)

19) ΣΑΡΙΓΟΥΖ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: στην τούρκικη σημαίνει <<ξανθό κορίτσι>>,
σαρί = ξανθό, κουζ = κορίτσι. Τον συναντάμε σε όλο τον Πόντο
με διαφορετικές μορφές.
ΡΥΘΜΟΣ: πεντάσημος 5/8. Αν και είναι πανποντιακός χορός
στο Καρς τον συναντάμε με τον πιο γρήγορο ρυθμό.
ΦΥΛΛΟ: είναι μεικτός χορός.
ΛΑΒΗ: οι χορευτές πιάνονται από τις παλάμες.
ΣΧΗΜΑ: ο χορός χορεύεται σε κλειστό κύκλο με κατεύθυνση
προς το κέντρο του κύκλου και προς τα δεξιά.
ΟΡΓΑΝΑ: παίζεται με λύρα και κλαρίνο και συνοδεύεται με ταούλ.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ο χορός δε συνοδεύεται από τραγούδι.
Στην Ελλάδα δυστυχώς ούτε κι αυτός ο χορός δεν κατάφερε να αποφύγει την κακοποίηση.
Η πρώτη αιτία του κακού
είναι οι πολλές μορφές του χορού
σε διάφορες περιοχές του Πόντου οι οποίες έφεραν μία σύγχυση στους χοροδιδασκάλους με
αποτέλεσμα να μη γίνεται σαφής
διαχωρισμός της κάθε παραλλαγής σε σχέση με την περιοχή και
με την μελωδία που σχετίζεται.
Η δεύτερη αιτία είναι η παΓράφει ο
ρερμηνεία
της ετοιμολογίας. Και
Βασίλης Ασβεστάς
επειδή
στην
Ελλάδα η φαντασία
Χοροδιδάσκαλος
είναι
αχαλίνωτη
κάποιοι με πρωτης Ε.Λ.Β.
τεργάτη
τον
αείμνηστο
κο ΚουΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τσογιαννόπουλο
στην
Αθήνα,
ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
παρομοίωσαν το ξανθό κορίτσι
με το στάχυ που είναι κίτρινο και
το συνέχισαν κι άλλο, δεν τους
έφτανε η αυθαίρετη παρομοίωση σκέφτηκαν να παραστήσουν
το θερισμό, να θερίσουν την ξανθιά κοπέλα και να κατατάξουν
από το τίποτα το σαρίκουζ στον κύκλο των αγροτικών χορών.

20) ΣΑΡΙΚ(Γ)ΟΥΖ ΤΗ ΜΑΝΤΙΛΙ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: νεότερη ονομασία του χορού τσοκμέ από το
Καρς.
ΡΥΘΜΟΣ: πεντάσημος 5/8
ΦΥΛΛΟ: χορεύεται από γυναίκες και άνδρες.
ΛΑΒΗ: οι χορευτές έχουν πλεγμένα τα χέρια τους στα αντιβράχια και πιάνονται με όλη την παλάμη.
ΣΧΗΜΑ: ανήκει στους κυκλικούς χορούς και κινείται προς τα
δεξιά αλλά και προς τα αριστερά..
ΟΡΓΑΝΑ: παίζεται με λύρα, κλαρίνο με συνοδεία νταουλιού.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ο πρώτος κρατάει μαντίλι

21) ΣΑΜΗΛΑ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: γαμήλιος χορός με μαντήλια.
ΡΥΘΜΟΣ: πεντάσημος 5/8.
ΦΥΛΛΟ: είναι μεικτός χορός.
ΛΑΒΗ: τα χέρια είναι σε μερική κάμψη και ελαφριά απαγωγή, ενώ το ύψος των χεριών αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια
του χορού πάνω – κάτω.
ΣΧΗΜΑ: χορεύεται ελεύθερα και είναι δρομικός χορός.

Με αυτόν το χορό ξεκινούσαν από το σπίτι του γαμπρού προς
το σπίτι της νύφης και κατόπιν στην εκκλησία.
ΟΡΓΑΝΑ: παίζεται κυρίως με λύρα, κλαρίνο και ως συνοδευτικό όργανο χρησιμοποιούν το νταούλι.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: σε άλλες περιοχές του Πόντου παρόμοιος
χορός συνοδεύεται από τραγούδι, για το συγκεκριμένο χορό
δεν έχω πληροφορίες.
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: ανήκει στους εθιμοτυπικούς χορούς του
γάμου
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: όσοι χόρευαν κρατούσαν όλοι μαντήλια. Η ρυθμική αγωγή του χορού είναι η πιο γρήγορη σε σχέση με τον ίδιο χορό σε άλλες περιοχές.

22) ΣΙΓΑΝΟΝ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: πρόκειται για το γνωστό σε όλους Καρσλίδικο Ομάλ.
ΡΥΘΜΟΣ: τετράσημος 4/4
ΦΥΛΛΟ: χορεύεται από γυναίκες και άνδρες.
ΛΑΒΗ: τα χέρια σε κάμψη στους αγκώνες.
ΣΧΗΜΑ: χορεύεται σε κλειστό κύκλο και κινείται προς τα δεξιά.
ΟΡΓΑΝΑ: συνοδεύεται από λύρα ή κλαρίνο και νταούλι.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: υπάρχει μεγάλη ποικηλία τραγουδιών.
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η ρυθμική αγωγή του χορού
είναι ιδιαίτερα γρήγορη.

23,24,25) ΤΑΓΑΙΤΑ, ΤΑΜΑΧΑ, ΤΑΣ

ΡΥΘΜΟΣ: εξάσημος 6/8.
ΦΥΛΛΟ: είναι μεικτός χορός.
ΛΑΒΗ: τα χέρια κινούνται ελεύθερα από τους χορευτές. Υπάρχει ποικιλία στις θέσεις των χεριών. Μπορούν να είναι ελεύθερα
προς τα κάτω δίπλα στο σώμα, είτε σε ανάταση είτε ελαφρώς
λυγισμένα στους αγκώνες μπροστά στο πρόσωπο.
ΣΧΗΜΑ: χορεύεται ελεύθερα και αντικριστά.
ΟΡΓΑΝΑ: παίζεται με λύρα, κλαρίνο και νταούλι.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: δεν συνοδεύεται από τραγούδι.
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ: είναι ένας από τους βασικούς χορούς του Καρσλίδικου γάμου. Με το Τας πηγαίνει το σόι του γαμπρού για να
καλέσει τον κουμπάρο και στη συνέχεια να πάνε μαζί με το γαμπρό για το νυφέπαρμαν και κατόπιν στην εκκλησία.
Ο χορός Τας παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το Γεωργιανό χορό <<Λεζγίγκα>>, ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώτο το οποίο είναι εισαγωγικό – αργό και δε χορεύεται και
το δεύτερο, το κυρίως μέρος που είναι γρήγορο και χορεύεται.
Η <<Λεζγίγκα>> συνοδεύεται από ακορτεόν και κρουστό.

26) ΤΙΚ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: τικ σημαίνει όρθιο – στητό.
ΡΥΘΜΟΣ: εννεάσιμος 9/8
ΦΥΛΛΟ: μεικτός χορός
ΛΑΒΗ: τα χέρια σε κάμψη στους αγκώνες.
ΣΧΗΜΑ: κυκλικός χορός με φορά προς τα δεξιά.
ΟΡΓΑΝΑ: λύρα, κλαρίνο, ταούλ.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: υπάρχει μεγάλη ποικιλία τραγουδιών.

27) ΤΙΤΑΡΑ

ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ: πρόκειται για χορό δάνειο από την Αρμενία.

ΧΟΡΟΣ ΤΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ 1961, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ <<ΠΑΛΛΑΣ>>
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β., ΧΟΡΕΥΕΙ Ο ΜIΛΤIΑΔΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ.

Δεν έχουμε πληροφορίες για την ετοιμολογία του χορου.
ΡΥΘΜΟΣ: επτάσημος 7/8
ΦΥΛΛΟ: χορεύεται από γυναίκες και άνδρες.
ΛΑΒΗ: η λαβή είναι από τις παλάμες. Στα επί τοπία βήματα τα
χέρια βρίσκονται σε κάμψη στους αγκώνες, ενώ τα χέρια εκτείνονται προς το έδαφος όταν οι χορευτές κατευθύνονται προς
τα δεξιά
ΣΧΗΜΑ: ο χορός είναι κλειστός κυκλικός. Χορεύεται επί τόπια
και προς τα δεξιά.
ΟΡΓΑΝΑ: λύρα, νταούλ.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ο χορός δεν συνοδεύεται με τραγούδι.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ο χορός παρουσιάζει κάποιες
ομοιότητες με το χορό Κότς τόσο στα επιτόπια χτυπήματα των
ποδιών στο έδαφος με την φτέρνα όσο και στη γενικότερη μορφή του χορού με τα δύο μέρη το επιτόπιο και το δεξιόστροφο.
Με την ίδια ονομασία συναντάμε έναν χορό στην περιοχή
της Τραπεζούντας και της Αργυρούπολης ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα Τίταρα του Καρς. Η βάση του συγκεκριμένου
χορού είναι το Διπάτ της Τραπεζούντας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Αρχείο πόντου.
2. Εγκυκλοπαίδεια ποντιακού ελληνισμού, Μαλλιάρης παιδεία.
Κ. Μωυσίδης.
3. Χορευτικές διαδικασίες και χοροί του πόντου. Ν. Ζουρνατζίδης
4. Προφορικές πληροφορίες

Σύλλογος Ποντίων Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα»
Στις 7 Μαρτίου ημέρα Κυριακή (το βράδυ) ο σύλλογος
Ποντίων Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα» διοργάνωσε
ποντιακό γλέντι στο χώρο του δημοτικού σχολείου του
χωριού με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των τμημάτων νέων του νομού μας και όχι μόνο. Εκεί ήταν και
το τμήμα Νέων της Ε.Λ.Β. που μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο διασκέδασε μέχρι αργά το βράδυ. Το πρόγραμμα
άνοιξε με τον μεγάλο κλασικό λυράρη (και ίσως έναν
από τους τελευταίους του Πόντου) από το Ζερβοχώρι
Διαμαντίδη Κων/νο, νταούλι Γ. Παπαδόπουλος, τραγούδι Λαζαρίδη Κ., αρμόνιο Φουντουκίδη. Στη συνέχεια το
γλέντι άναψε για τ5α καλά με τους Ακριτίδη Κ, Θεοδοσιάδη Λύρα – Τραγούδι, Βοργιατζίδη Νίκο τραγούδι,
Κουζουντζάκ Κ Λύρα – Τραγούδι, Παναγιωτίδη Γ,
κλαρίνο, Συμεωνίδη Χάρη νταούλι, Βεργιώτη Θ. Λύρα
– Τραγούδι, Αντωνιάδη Κ. Λύρα – Τραγούδι, Θεοδωρίδη
Γ. τραγούδι, Διογένη Λύρα – Τραγούδι, Ζουντουρίδης
Αλέξανδρος νταούλι – τραγούδι, Διαμαντίδης Θ. Λύρα,
Λαφτσίδης Ν. Λύρα και ο μικρός Αλέξανδρος στο τραγούδι. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στο σύλλογο
Ποντίων Ζερβοχωρίου για την πρωτοβουλία που πήρε
και την ευχάριστη βραδιά που μας χάρισε.
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ÔÁÎÉÄÅÕÏÍÔÁÓ ÌÅ ÔÏ ÐÁÑÁÊÁÈ’
ÙÄÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÁÈÁÍÁÔÏÕÓ
Γράφει ο Ν.Ξενιτόπουλος - Μισιράντης

ÐïëëÝò öïñÝò ôõ÷áßá ãåãïíüôá êáé óå áíýðïðôï ÷ñüíï, áíïßãïõí äéÜðëáôá ôéò ðýëåò ôïõò óå íÝïõò ïñßæïíôåò êáé êáôåõèýíóåéò.
¼óïé åßíáé Ýôïéìïé áíôéëáìâÜíïíôáé ôçí ðñüêëçóç êáé ðñï÷ùñïýí. Âáäßæïõí ìå èÜññïò ÷ùñßò íá öïâïýíôáé ôï Üãíùóôï
êáé ü,ôé áõôü ìðïñåß íá öÝñåé.

¸íá ðñÜãìá ìüíï ôïõò åíäéáöÝñåé.
Íá ìÜèïõí, íá ãíùñßóïõí êáéíïýñéá ðñÜãìáôá, íá åìðëïõôßóïõí ôéò
ãíþóåéò ôïõò.
Ç ãíþóç äå ðïõ èá áðïêôÞóïõí, íá õðçñåôÞóåé ôï êïéíü
êáëü.
Ãéá ìÝíá, Ýíá ðáñáêÜè’ Þôáí ç áéôßá íá ðÜù ðßóù óôïí ÷ñüíï,
íá ìðù âáèéÜ ìÝóá óôçí éóôïñßá ôçò ðïëýðáèçò öõëÞò ìáò.
Ïäçãüò óôï ôáîßäé áõôü ôïõ ðüíïõ, ôçò èëßøçò êáé ôçò áèåñÜðåõôçò áíïé÷ôÞò ðëçãÞò, Ýíáò ëåâÝíôçò 72 åôþí.
Ìå ïäÞãçóå óå Ýíá ôáîßäé, ðïõ áñãÜ Þ ãñÞãïñá Ýíáò Ðüíôéïò
èá ôï êÜíåé, ãéá íá áðåëåõèåñùèåß áðü êÜôé ðïõ ôïí âáóáíßæåé.
Ç ëýôñùóç ðïõ åðéæçôÜ, ðåñíÜ áíáãêáóôéêÜ ìÝóá áðü ôïí
ðüíï êáé ôçí ïäýíç ôçò áõôïãíùóßáò.
Áí äåí ôï êÜíåé, èá íïéþèåé ðÜíôïôå üôé êïõâáëÜ Ýíá äõóâÜóôá÷ôï âÜñïò óôïõò þìïõò ôïõ, ðïõ äåí èá ôïõ åðéôñÝøåé íá æÞóåé ôï ìåãáëåßï ôçò óõã÷þñåóçò êáé íá áéóèáíèåß ôï áíÜëáöñï
åêåßíï óõíáßóèçìá ôçò åëåõèåñßáò ôçò øõ÷Þò.
Äåí åííïþ íá îå÷Üóåé. Ãíùñßæïõìå üôé üðïéïò îå÷íÜ ôçí éóôïñßá ôïõ, õðïóêÜðôåé ôï ìÝëëïí ôïõ.
Ãéá íá óõã÷ùñÞóåéò, ðñÝðåé íá êáôáëÜâåéò êáé áí êáôáëÜâåéò, ôüôå ãíùñßæïíôáò ôá äåäïìÝíá, èá åßóáé ðñïóåêôéêüò óôéò
êéíÞóåéò óïõ.
Ìå êáèáñü ìõáëü, ìðïñåßò íá ó÷åäéÜóåéò êáé íá áíïßîåéò
äñüìïõò öéëßáò êáé äçìéïõñãéêÞò óõíýðáñîçò.
Óôï ÐáñáêÜè ðïõ óáò ðñïáíÝöåñá, ôçí óêõôÜëç óôï ôñáãïýäé ðÞñå ï Óßìïò ï Ôóéðïõñßäçò.
¸êëåéóå ôá ìÜôéá ôïõ êáé öáíåñÜ óõãêéíçìÝíïò, ðåñßìåíå ôïí
ëõñÜñç íá ïëïêëçñþóåé ôçí åéóáãùãÞ óôïí óêïðü.
Îåêßíçóå íá ôñáãïõäÜ ìå ôçí äõíáôÞ êáé ìåëùäéêÞ öùíÞ ôïõ.
«ó’Ýñçìïí ôï ÊáñÜðïõñïõí, ôñéãýë’, ôñéãýë’ ôáößá
Áíïßîôåí êáé ôåñÝóô’áôá üëá êáñóëß ðáéäßá.»

(ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ)

Áóõíáßóèçôá êáé áðü ôá äéêÜ ìïõ ìÜôéá, Üñ÷éóå íá áíáâëýæåé
ï ðüíïò êáé ç èëßøç áðü ôçí ôñáãéêÞ ìïßñá ôçò öõëÞò ìáò.
Ìéá ôáñá÷Þ Üñ÷éóå íá êõñéåýåé ôï êïñìß ìïõ, ôï ðñüóùðü ìïõ
öëÝãïíôáí, ç êáñäéÜ ìïõ ÷ôõðïýóå óáí ðÝíèéìï óÞìáíôñï êáé ôï
÷Ýñé ìïõ æåìáôïýóå.
¹èåëá íá åêôïíùèþ, áëëÜ äåí ãíþñéæá ìå ðïéü ôñüðï.
Ôá ëüãéá áðü ôïõò óôß÷ïõò ðïõ ôñáãïõäïýóå ï Óßìïò, óöõñïêïðïýóáí ôï ìõáëü êáé ôçí øõ÷Þ ìïõ.
Åéêüíåò ìå êáñáâéÝò åîáèëéùìÝíùí ðñïóöýãùí, ðïäïðáôïýóáí ôçí óêÝøç ìïõ.
Ç ôáëáéðùñßá, ç ðåßíá, ïé áóèÝíåéåò êáé ðñïðÜíôùí ôï ìáñôýñéï ðïõ êïõâáëïýóáí óôçí êáñäéÜ ôïõò, ôïõò Ýêáíå åýêïëá
èýìáôá ôïõ áäçöÜãïõ ÷Üñïíôá.
ÈÜíáôïò óôïí Ðüíôï, èÜíáôïò êáé óôïí ðñïïñéóìü ôçò Åëðßäáò.
¸íïéùèá ìéá èçëéÜ íá ôõëßãåé ôïí ëáéìü ìïõ, Ýôïéìç íá ìå
ðíßîåé.
Ãíþñéæá üôé üëïé áõôïß ðïõ êåßôïíôáí óôá ìíÞìáôá Þôáí ðñüãïíïé ìïõ, Þîåñá üôé Þìïõí ç âéïëïãéêÞ ôïõò óõíÝ÷åéá.
Óçêþèçêá áðü ôï ôñáðÝæé êáé Ýöõãá.
ÊÜôé áðñïóäéüñéóôá éó÷õñü, ìå ùèïýóå óå Üãíùóôï ãéá ìÝíá
ìïíïðÜôé.
ÐÞãá óôï óðßôé ìïõ êáé ðñïóðÜèçóá íá êïéìçèþ.
¹èåëá íá áðïôéíÜîù áðü ðÜíù ìïõ ôçí öñßêç, äåí Þèåëá íá
æÞóù áõôü ôï ìáñôýñéï.
ÌÜôáéá. Ìüëéò Ýêëåéíá ôá ìÜôéá ìïõ, åéêüíåò áðßóôåõôçò
âáñâáñüôçôáò, ìÝóá áðü ôçí ïìß÷ëç ôïõ ÷ñüíïõ, åìöáíßæïíôáí
ìðñïóôÜ ìïõ.
ÕðíùôéóìÝíïò êáé æáëéóìÝíïò êáèþò Þìïõí, Ýíïéùèá óéãÜ
óéãÜ íá ìåôáìïñöþíïìáé.
Óçêþèçêá áðü ôï êñåâÜôé ìïõ êáé ðÞãá óôï ãñáöåßï.
Ôï ðõñùìÝíï ÷Ýñé ìïõ, Üñðáîå ìïëýâé êáé ÷áñôß êáé Üñ÷éóå
íá ãñÜöåé.
¼ëá ôá óõíáéóèÞìáôá, ðÜó÷éæáí êáé Þèåëáí íá áðïôõðùèïýí
óôï ÷áñôß. ¹ôáí ï ôñüðïò ãéá íá åëåõèåñùèåß ç øõ÷Þ ìïõ, Ýðñåðå íá ðåôÜîåé ðßóù óôïí ÷ñüíï, íá äåß, íá ìÜèåé, íá æÞóåé êáé íá
êáôáíïÞóåé.
«ÁçôÝíôò Ýíïõìáé ‘òó’üñáìá ì’ åðÝôáîá ‘òóïí Ðüíôïí
ÁãëÞãïñá êáé áò óï öùò ïðßó’ Ýãêá ôïí ÷ñüíïí.»
Ìßá áóõãêñÜôçôç äýíáìç, ìßá êáõôÞ ëÜâá ðïõ Ýìåíå ÷ñüíéá
öõëáêéóìÝíç ìÝóá ìïõ, Þèåëå íá åêôïíùèåß êáé ùèïýóå ôï ÷Ýñé
ìïõ íá ãñÜøåé.
¹ôáí ïé ðñþôïé óôß÷ïé ìïõ ðïõ Ýãñáøá óôçí ÐïíôéáêÞ äéÜëåêôï.
«Ìáýñá ÷ñïíßáò Ýñèáíå, ìáýñá êáé ìáôùìÝíá
ÁçôÝí ïììÜôá ‘ê’Ýëåðáí, åÝíôáí óêïôåéíåìÝíá.»
Äåí ìðïñïýóá ðëÝïí íá ãõñßóù ðßóù, Ýðñåðå íá ãåõèþ ôçí
ðßêñá, íá íïéþóù ôïí ðüíï, íá áéóèáíèþ ôçí èçñéùäßá, ÷ùñßò íá
åßìáé óå èÝóç íá âïçèÞóù, íá áëëÜîù ôçí ñïÞ ôùí ðñáãìÜôùí.
Ìáñôýñéï øõ÷Þò.
«Êáðíüò áäÜ, öùôßá áêåß,óðßôá êáôáêáìÝíá
ÁðïèáìÝí’ êáé æá ‘òóçí ãçí, üëá ôáãïõôåìÝíá.»

åêåßíï êëÜìá êáé ôï ëéãïóôü äÜêñõ ôùí áíèñþðùí ðïõ Ý÷ïõí
ñïõöÞîåé üëï ôïí ðüíï êáé Ý÷ïõí óôåñÝøåé.
¸íá áðü áõôÜ ôá óõìðõêíùìÝíá áðü èëßøç äÜêñéá, Ýðåóå
óôï ðñüóùðï ìïõ, Ýíïéùóá ôçí êáõôÞ ðïñåßá ôïõ ðñéí êáôáëÞîåé
óôá ÷åßëç ìïõ.
×ùñßò íá îÝñù ôïí ëüãï, äåí óêïýðéóá ôï ìáýñï ìáñãáñéôÜñé
ôçò ðïíåìÝíçò øõ÷Þò ôçò. Ãåýèçêá ôçí ðéêñÞ áñìýñá ôçò óõìöïñÜò êáé ôï êáêü ðïõ åßäáí ôá ìÜôéá ôçò.
Á÷ ãëõêéÜ, ÷áñïêáìÝíç êáé ïñöáíÞ ãéáãéÜêá ìïõ, ìå ìåãÜëùóåò êáé ìå ðüôéóåò Ðáôñßäá.
ÌÝóá áðü ôçí äéêÞ óïõ øõ÷Þ, Ýìáèá ãéá ôçí ìáýñç èÜëáóóá
êáé ôïí Ðüíôï.

«Ç ìÜíá êëáßåé ãéá ôï ðáéäßí ð’åðÞñáí áò óá ÷åñá
Êé’ ï áäåëöüí ôçí áäåëöÞí, ð’Ýêïøáí ôá ìá÷áéñá.»
Ôé óêëçñüôçôá ÈåÝ ìïõ, äåí áíôÝ÷ù Üëëï, ðñïóðáèþ íá ãõñßóù ôï êåöÜëé ìïõ áëëïý ãéá íá ìçí âëÝðù ôïí åöéÜëôç.
ÁñðáãÝò ðáéäéþí, âéáóìïß, öüíïé, ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá ôçò
Üìïéñçò ìÜíáò.
Ðüóï êáêüò ìðïñåß íá ãßíåé ï Üíèñùðïò.
«ÌÜíá Èåüí ðáñáêáëåß í’åâãÜë’, öôåñÜ ‘ òóá ÷Ýñá
ÐåôÜ êáé ôï ðïõëüðïí áôò ãëõôþí’ áò óá ìá÷áéñá.»
Ðáíáãßá ìïõ, ëõðÞóïõ, âïÞèçóå ôçí ÌÜíá, ðñÝðåé íá ðåñÜóåé êáé áõôÞ, ü,ôé ðÝñáóåò åóý; Ôé áðüãíùóç.
Ôé ôñáãéêÞ êáé éåñÞ óôéãìÞ, üôáí ç ÌÜíá ðñïóðáèåß íá ðñïóôáôÝøåé ôï óðëÜ÷íï ôçò áðü ôïí áöáíéóìü ìå üðïéï ôñüðï ìðïñåß.
Ìüíï Ýíá èçñßï Üëëïõ åßäïõò, äåí óÝâåôáé ôçí ðñïóôÜôéäá
ÌÜíá.
«Ï êýñôò áôïõí áðÝò êåßôáé ‘òóï ðïñöõñüí ôï áßìáí
Ôçí øçí áô’ óßôá ðáñáäß’ ôï äáêñ’ ðïôßæ’ ôï ÷þìáí.
Ôá äÜêñá ‘ê’åßíáé ãéá ô’áôüí, åßíáé ãé’áôïßíôò ðïõ æïýíå
Ôïí ðüíïí ðïõ èá óýñí’áôïßí ôïí ÷Üñïí èá êáëïýíå.»
Áëëïßìïíï ó’áõôïýò ðïõ åðÝæçóáí, áëëïßìïíï ó’ áõôïýò ðïõ
ìýñéóáí, ãåýèçêáí êáé åßäáí ôïí èáíáôï.
Èá ôïí êïõâáëïýí ìáæß ôïõò üðïõ êé Üí ðÜíå, èá åßíáé óýíôñïöüò ôïõò ãéá üëç ôïõò ôçí æùÞ.
Ðáñ´ üëá áõôÜ üóïé åðÝæçóáí, Üíôåîáí ôéò êáêïõ÷ßåò, óÞêùóáí øçëÜ ôï êåöÜëé êáé ðåñÞöáíá ðñï÷þñçóáí ìðñïóôÜ, åêåß
ðïõ áñìüæåé óôçí ãåííáßá Ñùìáßéêç ãåíåÜ ìáò.
Ç öõëÞ ìáò Ý÷åé óå õðåñèåôéêü âáèìü ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí
Üîéùí êáé ôùí äõíáôþí, íá áíáæùïãïíåßôáé äçëáäÞ ìÝóá áðü
ôçí êáôáóôñïöÞ êáé íá ïñèïðïäåß ìÝóá áðü ôïí üëåèñï.
Ôï íïåñü ìïõ ôáîßäé öôÜíåé óôï ôÝëïò ôïõ, Ýíáò èñÞíïò âãáßíåé áðü ôçí øõ÷Þ ìïõ, åßíáé ç ùäÞ ìïõ ãéá ôá èýìáôá ôçò ãåíïêôïíßáò.

«Íáéëëïß åóÜò ðïõëüðá ìïõ,ÔñáíôÝëëåíùí ãåíÝá
Åðüôóåôåí ôçí ¢ãéáí ÃÞí ìå ìõñùìÝíïí áßìáí.»

Ç öùíÞ ôïõ Üñ÷éóå íá ôñÝìåé êáé óéãÜ, óéãÜ åîåëß÷èçêå óå
óðáñáîéêÜñäéï èñÞíï.
Ôá ìÜôéá ôïõ âïýñêùóáí êáé ôá äÜêñéá ôïõ ðëçììýñéóáí ôï
ðñüóùðï.
Êïßôáîå ðñïò ôï ìÝñïò ìïõ, ôá õãñÜ ôïõ ìÜôéá ëáìðýñéæáí êáé
öùôïâïëïýóáí áðü ôï öùò ôçò ëÜìðáò ðïõ Ýðåöôå åðÜíù ôïõò.
Åßíáé áðü ôïõò ëßãïõò ðïõ ôñáãïõäÜ ìå ôçí øõ÷Þ ôïõ.

Ìéóü ëåðôü, áõôÜ ôá Ý÷ù îáíáäåß.
Íáé, íáé, åßìáé óßãïõñïò, äåí êÜíù ëÜèïò, ôá Ý÷ù æÞóåé.
ÈåÝ ìïõ, èõìÞèçêá. ¹ìïõí ìéêñïýëçò, 5-6 åôþí ðåñßðïõ,
Þôáí íý÷ôá, ÷åéìþíáò êáé ôï ÷éüíé åß÷å óêåðÜóåé ôá ðÜíôá Ýîù.
ÌÝóá óôï äùìÜôéï, ç óüìðá Ýâãáæå ìéá ãëõêéÜ îýëéíç æåóôáóéÜ êáé ôï ëáìðïãéÜëé öþôéæå áìõäñÜ ôïí ÷þñï.
ÎáðëùìÝíïò åãþ óôï óôñþìá êÜôù óôï ðÜôùìá êáé ç ãéáãéÜ
ìïõ ç ÅëÝíç ðÜíù óôï êñåâÜôé ôçò êáé üðùò êÜèå âñÜäõ ðåñßìåíá íá ìïõ ðåé éóôïñßåò áðü ôçí Ðáôñßäá.
Ç íý÷ôá áõôÞ Þôáí äéáöïñåôéêÞ áðü ôéò Üëëåò, ç äéÞãçóÞ ôçò
ðåñéÝãñáöå êáôáóôÜóåéò ðïõ ôñüìáæáí ôçí ðáéäéêÞ øõ÷Þ ìïõ.
ÖùôéÜ, ìá÷áßñéá, üðëá,, èÜíáôïò, îåñéæùìüò. Óôï üìïñöï
ðñüóùðü ôçò êáèñåöôßæïíôáí ç èëßøç êáé ï ðüíïò üëçò ôçò öõëÞò ìáò.
¸êëáéãå êáé ìïéñïëïãïýóå ãéá ôçí óõìöïñÜ, ìå ôï âïõâü

350000 ÷éëéÜäåò øõ÷Ýò, ðÝèáíáí áðü ðåßíá, êáêïõ÷ßåò êáé
ôÜãìáôá åñãáóßáò.
Ìßá êáëïó÷åäéáóìÝíç âÜñâáñç ìç÷áíÞ åîïëüèñåõóçò åíüò
ïëüêëçñïõ ëáïý,.
ÅðéóôñÝöïíôáò áðü ôï ðáñåëèüí óôï ôþñá, óêÝöôïìáé ôé ðñÝðåé íá êÜíù;
Íá ìåßíù óôï ðáñåëèüí, Ýôïéìïò íá ðÜñù ôï áßìá ìïõ ðßóù;
¹ íá ðñï÷ùñÞóù ìðñïóôÜ ìå èåôéêÞ óêÝøç, Ý÷ïíôáò ùò óôü÷ï
ôçí öéëßá êáé ôçí óõíåñãáóßá ôùí äýï ëáþí;
Áò ìçí îå÷íÜìå üôé ç ãåíïêôïíßá äåí âáñáßíåé ôïí Ôïýñêéêï
ëáü óôï óýíïëï ôïõ, åõèýíåôáé åêåßíç ç êÜóôá ôùí åèíéêéóôþí
ðïõ ó÷åäßáóáí êáé åêôÝëåóáí ôï áðïôñüðáéï Ýñãï ôïõò, üðùò
åðßóçò åõèýíïíôáé êáé üëïé åêåßíïé ðïõ Ýäùóáí ôá åöüäéá êáé
ôï åëåýèåñï íá ôï ðñÜîïõí.
«ÁðÝò ‘òóçí êáñäá ì’ Ý÷ù ‘óáò, áðÝò ‘òóçí øç ì’ êñáôþ óáò
Êáìßáí ‘êé’áíáóðÜëëù óáò, áéþíéá ôéìþ óáò.»
Åíþóôå ôá äßóôé÷á ãéá íá ìðåßôå óôçí øõ÷Þ ìïõ, ðñïóèÝóôå üôé
èÝëù íá ðñï÷ùñÞóù åìðñüò êáé èá Ý÷åôå ôçí óêÝøç ìïõ.
Óôçí ìíÞìç ôçò ãéáãéÜò ìïõ ÅëÝíçò Éùáííßäïõ, ðïõ ìåôÜããéóå
ìÝóá óôçí ðáéäéêÞ øõ÷Þ ìïõ, ôçí áãÜðç, ôçí ðåñçöÜíéá êáé ôïí
óåâáóìü, ãéá ôçí ÐïíôéáêÞ êáôáãùãÞ ìïõ.
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Ξεκινά νέα θεατρική ομάδα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων ξεκινάει νέα θεατρική ομάδα. Με
την καθοδήγηση του Σκηνοθέτη - Ηθοποιού Πελαϊδη Αβραάμ. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε
θεατρική μας παράσταση, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο της Λέσχης: 2331072060. Ώρες επικοινωνίας:
16:30-20:30 από Κυριακή-Πέμπτη.

1. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΕΣΩΠΟΡΤΕΣ- ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, Β΄ΠΑΡ. ΜΕΛΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 26466
5. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 134 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 27380
6. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71419

Ευχαριστήριο προς την Αντιδημαρχία
Καθαριότητας – Πρασίνου
Το Δ. Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Βέροιας κ. Μιχάλη Σουμελίδη και τον προϊστάμενο Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Χρήστο Καρσανίδη, για την καταλυτική τους συμβολή στη διαμόρφωση και
αποχωμάτωση τμήματος του οικοπέδου της Λέσχης στο Πανόραμα.
Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεχνικά μέσα, αλλά και τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας, ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός τομέας εργασιών.
Εργασίες οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για την υλοποίηση των στόχων της διοίκησης που έχουν να κάνουν με την
ολοκλήρωση του έργου της περιμετρικής περίφραξης ολόκληρου του οικοπέδου των δέκα (10) στρεμμάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Β. Η ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ.
Η ΜΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
Ε.Λ.Β. ΑΠΟ ΜΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΞΕΔΙΠΛΩΣΕ ΤΟ
ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ
Ε.Λ.Β ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΙΝΥΣΗ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΕΥΤΗΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ ΑΜΟΝ ΤΑ ΨΥΛΑ ΡΑΣΙΑ.

Για τις εκδηλώσεις του 2010 αποφασίστηκε από τα ποντιακά σωματεία του νομού να
καταβάλλουν συμβολικά, αντί στεφάνου, ένα
χρηματικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση
του ειδικού λογαριασμού πού σκοπό έχει την
προώθηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ Ε.Λ.Β. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΣΕΙΡΑ ΕΙΧΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΧΕΙ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Β. ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΥ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 73323
8. ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
(ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ) 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΚΟΖΑΝΗΣ, τηλ. 23310- 28070
9. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΗ- ΦΥΤΑ
Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 64100
10. ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 21703
11. ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΠΛΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 179 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 20149
12. ΛΕΞΙΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

7. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ.
της Λέσχης (1-4-2009), προτάθηκε η δημιουργία ‘’ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,, για την διεθνοποίηση
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14, τηλ. 23310- 73777, 73701
13. ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 22 ΒΕΡΟΙΑ,

τηλ. 23310- 24484

14. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24855
15. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΄΄ΝΙΚΟΣ΄΄
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24344
16. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΄΄ΟΜΙΚΡΟΝ΄΄
ΠΙΕΡΙΩΝ 51 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 28950
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΙΑ- ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 61680

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

18. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ

Το Δ. Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
συγχαρεί το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Αχιλλέα
Αλατσίδη» και ιδιαίτερα την κα Ελένη Αλατσίδου
για την ευγενική προσφορά με την οποία συνέβαλε
οικονομικά ενισχύοντας το ταμείο της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας
Στα πλαίσια της γενικότερης υποστήριξης της
πολιτιστικής δράσης επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να χαίρουν επαίνων,
αλλά και να τυγχάνουν ιδιαίτερης αναφοράς προκαλώντας πληθώρα μιμητών.

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 54 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310 - 25009
19. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

20. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ- ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 26723
21. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ-ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ 80 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71340
22. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ & ΕΛΣΑ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ Ν.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, τηλ. 23310- 71120
23. SYSTEM DOOR (ΤΖΕΤΖΙΟΣ Α.) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

900.000

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ”

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

 Οι στήλες του «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» είναι στη διάθεση όλων των αναγνωστών του.
 Οι εργασίες πρέπει να στέλνονται, αν είναι
δυνατόν, δακτυλογραφημένες.
 Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή όχι, δεν
επιστρέφονται.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

www.elverias.gr

ΠΙΕΡΙΩΝ 131 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 2331060310
24. ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ- ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 100 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 24725
25. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 61565
26. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - GREENLAND ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ , τηλ. 6937416505
27. HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
N. Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 62006, 71575, 23769 (fax)
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Τροποποίηση του Καταστατικού της ΠΟΕ
Ε

γκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 26
Απριλίου, στην αίθουσα
της Ευξείνου Λέσχης
Θεσσαλονίκης, με εντυπωσιακή συμμετοχή
ποντιακών σωματείων.

Πανελλήνιο
Συνέδριο
Στατιστικής

Το χορευτικό της Ε.Λ.Β.

στην έναρξη του πρωταθλήματος καράτε
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Πανημαθιακού Συλλόγου Καράτε Βέροιας και
ιδιαίτερα του Προπονητή Νίκο Πανετσίδη, συμμετείχε
με μια ομάδα ανδρών του μεγάλου χορευτικού της στην
τελετή έναρξης (στις 6-3-10) του Πανελληνίου πρωταθλήματος Καράτε, που πραγματοποιήθηκε στο Φιλίππειο,
παρουσιάζοντας χορούς του Πόντου από διάφορες
περιοχές κλείνοντας βέβαια όπως έπρεπε ανάλογα, με
τον πανάρχαιο πολεμικό χορό «Σέρρα».

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Μ

ε το μεγάλο τμήμα εκπροσώπησης
συμμετείχε και φέτος η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Η εντυπωσιακή και δυναμική παρουσία του
τμήματος στο οποίο συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τους Συλλόγους των Κιβωτιανών
και του Προμηθέα προκάλεσε τον ενθουσιασμό και το χειροκρότημα των θεατών.
Μετά από την συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας και με την συγκατάθεση του Β’ Σώματος Στρατού, η διοίκηση της Λέσχης μερίμνησε και
για τη φετινή παρουσία των παραδοσιακών φορεσιών
που απαρτίζουν την Ελληνική Προεδρική Φρουρά.
Οι πολίτες της Βέροιας είχαν την ευκαιρία να καμαρώσουν όπως και το 2009 (στις 25 Μαρτίου), στους
δείκτες της εξέδρας των εκπροσώπων της θρησκευτικής, της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας, τις τιμημένες φορεσιές του φουστανελοφόρου Τσολιά, του
βρακοφόρου Κρητικού και του ζιπκοφόρου Πόντιου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας ευχαριστεί τον Σύλλογο Κρητικών Ν. Ημαθίας και
τον πρόεδρο του κ. Στρατιώτη Ακρίβο, την ΚΕΠΑ του
Δήμου Βέροιας και τον χοροδιδάσκαλο κ. Σάκη Σταυρίδη, τον Μ. Γ. Σύλλογο του Προμηθέα και τον πρόεδρο
του κ. Διονύση Καρολίδη, το Σύλλογο Κιβωτιανών Ν.
Ημαθίας και τον πρόεδρο του κ. Χαράλαμπο Ανθιμίδη,
το Β’ Σ. Σ. και τον Στρατηγό Θεόκλητο Ρουσάκη και
τέλος τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας και το
Νομάρχη κ. Κώστα Καράπαναγιωτίδη για την ουσιαστική στήριξη και την άψογη συνεργασία.

Στο πνευματικό πολιτιστικό κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, με την άψογη συνεργασία του Δήμου
Βέροιας και του Αντιδημάρχου Παιδείας κ.Νίκου Μαυροκεφαλίδη, ξεκίνησε στις 7-4-10 (πρώτη ημέρα) το
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού
Ινστιτούτου με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων. Τις επόμενες ημέρες 8-4/9-4 και 10-4 συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία στις
άριστες εγκαταστάσεις της σχολής Αστυνομίας στο Πανόραμα της Βέροιας.
Την Παρασκευή στις 9-4 στην κοσμική ταβέρνα «Η ΧΩΡΑ» στο βραδινό γεύμα των σύνεδρων ένα τμήμα του χορευτικού
μας παρουσίασε προς τιμήν των παρευρισκόμενων έξι χορούς από διάφορες περιοχές του Πόντου με την καθοδήγηση
του χοροδιδασκάλου Βασίλη Ασβεστά με την λύρα του Γιώργου Ιωσηφίδη και με το ταούλ του Μιχάλη Τσανασίδη.

Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ
ΛΕΣΧΗ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
ΤΗ ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Με απέραντη
ευχαρίστηση
και γεμάτοι
από περηφάνεια και
ικανοποίηση
πληροφορηθήκαμε τη
νέα διεθνή κατάκτηση της
συμπολίτισσας μας Σόνιας
Θεοδωρίδου.
Την θέση της καθηγήτριας
στο Πανεπιστήμιο Καλών
Τεχνών του Βερολίνου
– Universitat Der Kunste
Berlin-, κατέχει από τις αρχές
Μαρτίου του 2010 η διεθνής
σοπράνο που κατάγεται από
την πόλη της Βέροιας.
Η Σόνια Θεοδωρίδου, με την
πλούσια επαγγελματική της
δραστηριότητα αλλά και με
την ανθρωπιά του χαρακτήρα της, συνεχίζει να τιμά τον
Ελληνικό Πολιτισμό με τον
καλύτερο τρόπο σε όλο τον
κόσμο.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας αισθάνεται την χαρά αλλά και
την υποχρέωση να συγχαρεί
ένα από τα παλιά μέλη του
χορευτικού τμήματος της,
τη Σόνια Θεοδωρίδου, και
να της ευχηθεί κάθε μορφής
επιτυχία σε προσωπικό,
οικογενειακό αλλά και σε
επαγγελματικό επίπεδο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Τη Μ. Τρίτη στις 30/3, πραγματοποιήθηκε από το τμήμα νέων της Ε.Λ.Β. η καθιερωμένη
επίσκεψη στο γηροκομείο της Βέροιας. Τα παιδιά της λέσχης, προσφέραμε κόκκινα αυγά
και τσουρέκια στους γέροντες ενώ αυτοί με τη σειρά τους μας υποδέχτηκαν ολόθερμα και
μας χάρισαν τη συντροφιά τους. Παρών ήταν φυσικά και ο διευθυντής του γηροκομείου κ.
Ματραντζής Βασίλης, ο οποίος μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την επίσκεψή μας.
Για το Δ.Σ. Νέων

