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Αντιδράσεις

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
(ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ 2010)

Αναβίωσε για 5η χρονιά από την Ε.Λ.Β.

της Ποντιακής νεολαίας το έθιμο του «Κλήδονα»
για το «σπίτι του Κεμάλ»
στις Πανελλαδικές
Σελίδα 10

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη
γιορτή λήξης των τμημάτων
του σχολείου παράδοσης

Σελίδα 12

Τη βουλευτή του Κοινοβουλίου
της Σουηδίας ULLA HOFFMANN
υποδέχθηκε η Ε.Λ.Β.
στο Μουσείο της Βεργίνας

Σελίδα 6

Εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία

Σελίδα 5

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

Σελίδα 7

ÓÅËÉÄÁ 5

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
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Ανέκδοτο
Γράφει ο Καρσανίδης Παύλος

ΓΝΩΜΙΚΑ

Τ’ ΟΝΤΕΣ ΕΞΕΒΑΝ
ΤΑ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Γράφει ο Μαυροκεφαλίδης Πολυχρόνης

Κρέας ημπορεί να μην έφαγα άμαν ση βουδί τη ράσιαν είδατο.

Μεταφορά στην καθομιλούμενη: Κρέας μπορεί να μην έφαγα όμως
στου βοδιού τη ράχη το έχω δει.
Το νοούμενο: Μπορεί να μη γνωρίζω πολύ καλά ένα θέμα αλλά δεν είμαι και
τελείως άσχετος με αυτό.

Τη Μαρτή την έμπαν μη τερείς, την εύγαν τέρεν.

Μεταφορά στην καθομιλούμενη: Του Μάρτη το έμπα μην κοιτάς, το έβγα να κοιτάξεις.
Το νοούμενο: Ο Μάρτης είναι μήνας απρόβλεπτος (δίγνωμος, παλουκοκάφτης…)
Μη βιαζόμαστε να εκτιμήσουμε ανθρώπους και καταστάσεις πολύ εύκολα.
Από τα στερνά τους όλα κρίνονται.

Αϊκον σουρβάν όντας θα έτρωγα, έτρωγατο σ’οσπίτ.

Μεταφορά στην καθομιλούμενη: Τέτοιο σουρβά αν ήταν
να φάω τον έτρωγα και στο σπίτι μου.
Το νοούμενο: Πολλές φορές οι προσδοκίες μας είναι πολύ μεγάλες
και μας προκύπτει η απογοήτευση της πραγματικότητας.

Είνας γαρή λέει ΄ςσον άντραν ατς: « απαδά και πέραν θα εφτάς γαρής δουλείας κ’ εγώ θα εφτάγω αγουρί
δουλείας». Το μεσημέρ’ οντες έφαγαν, λέει ‘ςσόν άντραν
ατς: «Θα σκων’ς το τραπέζ’ και θα πλυντ’ς τα πιάτα, τ’
αλλ’ την ημέραν θα σπογγίεις τ’ οσπίτ’» Ύστερον απ’
έναν εβδομάδαν λε’ âτέν ο άντρας ατς: «Θα πάμε ‘ςσό
χωράφ’ οσήμερον».
Θα πάγνε με το κάρο, θ’ εχνε έναν άλογον και έναν
μουλάρ’. Η γαρή επήρεν το άλογον και έζεψεν ‘ατο. Ο
άγουρον επήρεν το μουλάρ’ και επήαν ‘ςσό χωράφ’.
΄ςσό κιντίν απάν εκλώσταν, η γαρή εγληγόρεσεν και
επήεν έλυσεν το μουλάρ’ . Ατο το μουλάρ’ ‘ετον πολλά
ζαντόν.
Η γαρή, δίχως να εξέρ’, εστάθεν οπίς ατ’ και ατό
εδέκεν ατέν έναν λάχταν ‘ςσό κιφάλ’ κ’ εσκότωσεν ατεν.
Είδαν ντο έντον οι γειτονάδες, ακόμαν μέρα έτον και
ερθαν ‘ς’ οσπίτ’.
Τ’ αλλ’ την ημέραν ‘ςσήν κηδείαν οι γαρήδες εδίναν ατον συλληπητήρια και οι αγούρ’ έλεγαν ατον κάτ’
‘ς ωτίν ατ’. Τελευταίος έρθεν ο ποππάς εδέκεν ατόν συλλυπητήρια και λε’ âτον : «Οι αγούρ ντο λεν’ εσέν ΄ς’ ωτίν;
Και λέει ο άγουρον: «Τηδέν πά…. Ερωτούν εμέν αν
πουλώ το μουλάρ’.»
Ο ποππάς πα ειπέν ατον: «καν’ νάν κι θα δισ’ ατο,
θα παίρ’ ατο εγώ»

Εκδηλώσεις
μνήμης
για
τη
Γενοκτονία
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
και στο Σικάγο των ΗΠΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο
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
10,00 ευρώ

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

Ποντιακός Σύλλογος Σικάγου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, τον μήνα
Μάϊο, (19 Μαίου Ημέρα Μνήμης), για να τιμήσει τα θύματα
της Ποντιακής Γενοκτονίας, το Σάββατο 15 Μαΐου στις 3
μ.μ. έδωσε μια σπουδαία διάλεξη, στο αμφιθέατρο του
συγκροτήματος Duke με ομιλητή τον Αρμενικής καταγωγής
Πανεπιστημιακό καθηγητή κ. Χοβαννισιάν με θέμα τις εξοντώσεις των χριστιανικών πληθυσμών, Ποντίων, Ελλήνων
της Μικράς Ασίας, Αρμενίων και Ασσυρίων στις αρχές του
περασμένου αιώνα.

Στην αρχή της εκδήλωσης έδωσαν χαιρετισμούς ο Μητροπολίτης
Σικάγου κ. Ιάκωβος, ο οποίος αναφέρθηκε στις άσχημες μνήμες του ξεριζωμού των Ελληνικών και όλων των χριστιανικών πληθυσμών από τις
πατρογονικές τους ρίζες, επαινώντας και τον Ποντιακό Σύλλογο για τις διαρκείς προσπάθειές του για την ανάδειξη της Γενοκτονίας και τις αδιάκοπες
δραστηριότητές του. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υποπρόξενος κ. Γεώρ. Τσώνης, ο Συντονιστής ΣΑΕ Αμερικής κ. Σπυρόπουλος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνο-Αμερικανικών Οργανώσεων κ. Δημ. Γεωργακόπουλος.
Ο δρ. Χοβαννισιάν, καθηγητής Αρμενικής και Μεσανατολικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, μίλησε για περίπου μία
ώρα πριν απαντήσει σε ερωτήσεις από το κοινό που το αποτελούσαν εκτός των Ελλήνων και μέλη της Αρμενικής, της Ασσυριακής κοινότητας του Σικάγου.
Ο δρ Χοβαννισιάν αναφέρθηκε στη Γενοκτονία η οποία αποδεκάτισε την παρουσία των χριστιανικών κοινοτήτων στην Τουρκία. «Η σταύρωση για τους
Ασσυρίους και τους Αρμενίους, άρχισε τον Απρίλιο , δήλωσε στην αρχή της ομιλίας του, «το τέλος των ελληνικών πληθυσμών στον Πόντο και στην Μικρά
Ασία άρχισε τον Μάιο, με την απόβαση του Κεμάλ στην Σαμσούντα και την εγκαθίδρυση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, το οποίο θα κατέληγε στην
καταστροφή του επί αιώνες Ελληνισμού και Αρμενισμού στα μεγάλα ορεινά και στα σταυροδρόμια του κόσμου».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο δρ Χοβαννισιάν, αναφέρθηκε σε αρκετά ιστορικά γεγονότα τα οποία προμήνυσαν την τραγική μοίρα των Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχίζοντας στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο δρ Χοβαννισιάν εξήγησε την σημαντικότητα της Μνήμης και της ενημέρωσης
αυτών των τρομακτικών γεγονότων, περισσότερο από 90 χρόνια αργότερα αφότου συνέβησαν.
«Κάποιοι θα αμφισβητούσαν αυτήν την επικέντρωση στο παρελθόν. Η Ελλάδα και η Αρμενία βρίσκονται σε κρίση, και ο Ασσυριακός πληθυσμός στο
Ιράκ βρίσκεται σε κίνδυνο, άρα ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε μόνο στο σήμερα και να αφήσουμε το παρελθόν να μείνει στο παρελθόν». Ο δρ Οβανισιαν
επεσήμανε: «Παρακαλούμε να διαφέρουμε επειδή η μνήμη μας και η Ιστορία μας είναι μέρος αυτού που είμαστε, της ταυτότητάς μας. Η μνήμη μας είναι
το παρόν μας και το μέλλον μας και δεν θα πρέπει να παζαρεύουμε τις αναμνήσεις μας για κανένα λόγο, είτε είναι για βελτίωση των σχέσεων με την κυβέρνηση της Άγκυρας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η μνήμη μας είναι ένα μέρος του εαυτού μας και έτσι την μνημονεύουμε και την θυμόμαστε».

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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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

Ψήφισμα της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδος
για την 19η Μαΐου
Ο Μουσταφά Κεμάλ
αποβιβάζεται στην
Σαμψούντα ως
δήθεν ειρηνοποιός
και αντί να προστατέψει τους Έλληνες
κατοίκους από την
δολοφονική μανία
των Τσετών συμμαχεί
με αυτούς και τον
αδίστακτο υποκινητή
τους Τοπάλ Οσμάν.
Υιοθετεί το σύνθημα
της εθνοκάθαρσης
«Η Τουρκία στους
Τούρκους» και
θέτει σε συστηματική
εφαρμογή με ειδεχθείς γενοκτονικές πράξεις το σχέδιο ολοκληρωτικής εξόντωσης του ελληνικού πληθυσμού
σε όλο τον Πόντο, που εμπνεύστηκαν οι Νεότουρκοι.
Η σύγχρονη Τουρκία αρνείται επίμονα να συμφιλιωθεί με την ιστορία, επιχειρεί να την
παραχαράξει και προκαλεί την διεθνή κοινότητα, αρνούμενη πεισματικά να αναγνωρίσει το
έγκλημα της γενοκτονίας που διέπραξαν σε βάρος των χριστιανικών λαών της Ανατολής οι
Νεότουρκοι και το Κεμαλικό καθεστώς.
Εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 19 Μαΐου 2010 στην Πλατεία Αγίας Σοφίας της
προσφυγομάνας Θεσσαλονίκης, απαιτούμε την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας που
διαπράχθηκε σε βάρος του ελληνισμού του Πόντου και διαδηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε μεθοδικά και σε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις σε όλο τον
κόσμο μέχρι την τελική δικαίωση.
Καλούμε την Τουρκία να ομολογήσει το διαπραχθέν έγκλημα της γενοκτονίας και να υποβάλλει αίτηση συγγνώμης.
Ζητούμε από τους συνταγματικούς θεσμούς της πατρίδας μας (Κυβέρνηση, Βουλή, Κόμματα) να αναβαθμίσουν το ηθικό και ιστορικό αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας σε
πολιτικό. Να θέσουν το ζήτημα και να κινήσουν τις διαδικασίες για την διεθνοποίηση και
διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και ο οικουμενικός ποντιακός ελληνισμός θα είναι
συνεχώς η δυνατή ζωντανή φωνή των θυμάτων της γενοκτονίας που ζητά δικαίωση.

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

Ανακοίνωση της ΠΟΕ
για τη Θεία Λειτουργία στην
Παναγία Σουμελά του Πόντου

Iδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε στον ποντιακό ελληνισμό η ανακοίνωση της πρόσφατης απόφασης
της Τουρκικής Κυβέρνησης να επιτρέψει την τέλεση
Θείας Λειτουργίας στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγία
Σουμελά του Πόντου κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, χοροστατούντος του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Η απόδοση της ιστορικής ιεράς Μονής στην Θεία
Λατρεία, ύστερα από 87 χρόνια σιωπής αποκαθιστά
έστω μερικώς τα ιστορικά δικαιώματα του ποντιακού
ελληνισμού αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην περιοχή του ιστορικού Πόντου .
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει την ιδιαίτερη ηθική ικανοποίηση
για την εξέλιξη αυτή και προτρέπει τα 375 σωματεία μέλη της να συμμετέχουν εφέτος στις 15 Αυγούστου στην πρώτη Πανηγυρική θεία λειτουργία, που θα τελεστεί
χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρχαρίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γαβρίδης
Δικηγόρος
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Μια διαφορετική ομιλία για το Ποντιακό ζήτημα
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Σ

τα πλαίσιο των εκδηλώσεων
μνήμης που διοργανώθηκαν
από την Ε.Λ.Β. πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, στο Πανόραμα, ομιλία-παρουσίαση βιβλίων του
προέδρου του συλλόγου Κιλκίς
«Γερμανός Καραβαγγέλης» κ.
Θεόδωρο Παυλίδη με θέμα: «Το
Ποντιακό ζήτημα από την πλευρά
των Τούρκων».
Τον ομιλητή, από τους λίγους μελετητές
της πλούσιας βιβλιογραφίας των Τούρκων
για το Ποντιακό ζήτημα, που έχει επισκεφθεί πολλάκις την περιοχή του Πόντου,
προλόγισε ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης, λέγοντας
ότι στόχος της διαφορετικής αυτής ομιλίας
ήταν να δούμε και την άλλη πλευρά, αυτή
των Τούρκων, για το Ποντιακό ζήτημα, ώστε
να διαμορφώσουμε μια αντικειμενικότερη
ματιά πάνω στο θέμα. Σημείωσε, μάλιστα,
ότι αγνοούμε το γεγονός ότι η βιβλιογραφία
για το θέμα αυτό είναι πολύ πιο εκτεταμένη
στην Τουρκία απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Επεσήμανε ότι, ενώ οι Έλληνες αντιμετωπίζουν το
Ποντιακό ζήτημα ως ένα ιστορικό ζήτημα
και ζητούν κυρίως ιστορική δικαίωση, οι
Τούρκοι το αντιμετωπίζουν ως ένα ζήτημα
που αφορά το παρόν και την εθνική τους
συνοχή, το οποίο σχετίζεται με τους Πόντιους που έχουν απομείνει στην περιοχή του
Πόντου και φοβούνται τυχόν απαιτήσεις
που μπορεί να ακολουθήσουν ενδεχόμενη αναγνώριση της Γενοκτονίας. Ο κ. Κουμπουλίδης έθεσε κάποια ερωτήματα για να
τα απαντήσει ο ομιλητής (όπως και έκανε)
και σημείωσε ότι με έκπληξη ακούσαμε τον
Τούρκο πρωθυπουργό κ. Ερντογάν να λέει,
σε δημόσιες δηλώσεις του στη Βουλή, ότι
κατά την ίδρυση του Κεμαλικού κράτους
χρησιμοποιήθηκαν φασιστικές και ολοκληρωτικές μέθοδοι.
Ο κ. Παυλίδης επεσήμανε ότι οι Τούρκοι
φοβούνται μια διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, καθώς μπορεί να ακολουθήσουν
και αναγνωρίσεις των Γενοκτονιών άλλων
εθνοτήτων (Ασσύριοι κ.ά.) με κίνδυνο να
φανεί η Τουρκία σαν κράτος βαρβάρων. Οι
Τούρκοι, όπως είπε, συνδέουν το Ποντιακό
ζήτημα με τον απελευθερωτικό τους αγώνα, υποστηρίζοντας ότι έδωσαν απελευθερωτικό αγώνα κατά των Ποντίων. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι δεν σκότωσαν κανέναν,

αλλά έλαβαν στρατιωτικά, αστυνομικά και
δικαστικά μέτρα σαν κράτος που κινδύνευε
και κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι
έκαψε χωριά, σκότωσε μουσουλμάνους και
λήστεψε τα σπίτια τους. Ο ομιλητής σημείωσε ότι πράγματι το ελληνικό αντάρτικο
(αντάρτικο του Πόντου) έκαψε Τούρκικα
χωριά αλλά υποστήριξε ότι αυτό έγινε για
να επιζήσουν οι αντάρτες στο βουνό και
πρόσθεσε ότι οι Τούρκοι είχαν συγκεντρώσει σχετικά στοιχεία και τα έστειλαν σε

Ευχαριστήριο για την αιμοδοσία
Με αφορμή την 14η Ιουνίου ως ημέρα εθελοντή αιμοδότη η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ και ο υπεύθυνος αιμοδοσίας Γεωργαδάκης Δημήτριος νιώθουμε
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους
τους που εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στην πρόσφατη αιμοδοσία που
έγινε στα πλαίσια της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου της 19ης Μαϊου.
Συγκεκριμένα τους εθελοντές αιμοδότες:
1. Κουμπουλίδη Λάζαρο
2. Ζευγαρόπουλο Λάζαρο
3. Φωστηρόπουλο Δημήτριο
4. Τριανταφυλλίδου Κυριακή
5. Νίκου Κωνσταντίνο

6. Μηνασίδη Αριστοτέλη
7. Καρατζαλίδου Αλεξάνδρα
8. Παντελίδη Παναγιώτη
9. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
10. Βακάμη Δημήτριο
11. Γεωργαδάκη Δημήτριο
Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους
προσήλθαν για αιμοδοσία αλλά τελικώς
κρίθηκε σκόπιμο να μην προβούν σε
αυτή.
Τέλος ευχόμαστε η αιμοδοσία, ως
πράξη ανθρωπιάς και αγάπης, να βρει
στο μέλλον και άλλους μιμητές ώστε να
πληθύνουν τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας, που το περίσσευμά μας αποτελεί ζωτική ανάγκη γι’ αυτούς.

Συνέδριο που έγινε μετά την καταστροφή
στην Ευρώπη.
Μίλησε για την προσπάθεια δημιουργίας Ποντιακού κράτους, κάνοντας λόγο
για παιχνίδι των Άγγλων και τονίζοντας ότι
ουδέποτε θα μπορούσε να γίνει διότι δεν το
ήθελαν ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε οι
σύμμαχοι, αλλά και διότι ήταν ζήτημα κορυφής και δεν είχε λαϊκή βάση. Ο κ. Παυλίδης
τόνισε ότι το Ποντιακό ζήτημα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους Τούρκους, σημειώ-
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νοντας ταυτόχρονα ότι από την πλευρά των
Ελλήνων ουδέποτε τέθηκε σε τραπέζι συζήτησης ως θέμα που ζητά επίλυση – ας το έχει
η ελληνική κυβέρνηση στο συρτάρι και ας
το εκμεταλλευτεί, σημείωσε - και μόνο για
τους Πόντιους υπάρχει ζήτημα. «Οι Τούρκοι
το αντιμετωπίζουν ως πολιτικό ζήτημα και
συνεχίζουν να λένε ότι υφίσταται Ποντιακό
ζήτημα», είπε σημειώνοντας ότι πιστεύουν
πως πίσω από τις δραστηριότητες των ποντιακών σωματείων βρίσκεται το ελληνικό
κράτος, κάτι που είναι αναληθές.
Επεσήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει κάνει τίποτα για το Ποντιακό ζήτημα, πέρα από την αναγνώριση της Γενοκτονίας από τη Βουλή.
Ο ομιλητής σημείωσε ότι οι Τουρκία φοβάται την αφύπνιση των Τούρκων Ποντίων
που έχουν απομείνει στον Πόντο με στόχο
τη δημιουργία μιας εθνότητας και για το
λόγο αυτό προσπαθούν να τους πείσουν
ότι είναι Πόντιοι, δηλαδή γηγενείς και δεν
έχουν σχέση με την Ελλάδα, ενώ οι ίδιοι συνειδητοποιούν την κοινή τους κουλτούρα
με τους Πόντιους της Ελλάδας. Όπως είπε,
ένας λόγος που οι Τούρκοι φοβούνται τον
εναγκαλισμό των Τούρκων Ποντίων από
τους Έλληνες είναι η ενδεχόμενη διεκδίκηση εδαφών και αποζημιώσεων. Διευκρίνισε
ότι η Τουρκία δεν φοβάται τη δημιουργία
Ποντιακού κράτους από τους Έλληνες,
αλλά το ενδεχόμενο αφύπνισης των τοπικών πληθυσμών του Πόντου, των Τούρκων
Ποντίων και τη συνεργασία τους με τους
Έλληνες Πόντιους, τους Αρμένιους κ.ά.
Αναφέρθηκε και στην πλούσια βιβλιογραφία του Γενικού Επιτελείου Στρατού της
Τουρκίας για το Ποντιακό ζήτημα - με ιδιαίτερη αναφορά σε ένα συγκλονιστικό, όπως
το χαρακτήρισε, βιβλίο που αναφέρεται στο
ρόλο των Άγγλων στο θέμα – αλλά και των
καθηγητών των Πανεπιστημίων της Μαύρης θάλασσας. Και επεσήμανε ότι σήμερα
υπάρχει μια νεότερη μερίδα Τούρκων που,
εγκαταλείποντας τους εθνοφυλετικούς διαχωρισμούς, ασχολούνται με το ανθρώπινο
μέρος της ιστορίας.
Για το θέμα των κρυπτοχριστιανών, είπε
ότι υπήρξαν αλλά σήμερα πάρα πολλοί
Τούρκοι Πόντοι έχουν επίγνωση της ελληνικότητάς τους αλλά δεν δέχονται ότι είναι
Έλληνες, αλλά Τούρκοι μουσουλμάνοι.
Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρ. Ουσουλτζόγλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης, η νομαρχιακή σύμβουλος κ.
Δώρα Μπαλτατζίδου και αρκετός κόσμος,
ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και
δεξίωση.

ΤΩΡΑ! στην ιστοσελίδα
της Ε.Λ.Β.

www.elverias.gr

διαβάστε τον
«Αργοναύτη»
σε αρχείο Acrobat PDF
όπως ακριβώς
τυπώνεται στο χαρτί...
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Τη βουλευτή του Κοινοβουλίου της Σουηδίας

ULLA HOFFMANN υποδέχθηκε η Ε.Λ.Β.στο Μουσείο της Βεργίνας
Τ

ην Τετάρτη 19 Μαΐου, ανήμερα
της μαύρης επετείου της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
μετά το περίπτερο ενημέρωσης
στην πλατεία Δημαρχείου και την
αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Βέροιας η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα Σωματεία του Νομού της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με τρία
λεωφορεία, στην κεντρική εκδήλωση στην Πλατεία Αγίας Σοφίας στη
Θες/νίκη που διοργάνωσε η ΠΟΕ,
όπου πλήθος ποντίων κατέκλυσε
το χώρο θρηνώντας το άδικο χαμό
των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας του Κεμαλικού Κράτους.
Επίσημοι προσκεκλημένοι φέτος ήταν ο
ομογενής βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου Νίκος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος
του Ποντιακού Συλλόγου Στοκχόλμης κ.
Φραγγίδης και η βουλευτής και πρώην αρχηγός του αριστερού κόμματος της Σουηδίας
κα ULLA HOFFMANN, που με πρότασή της
ψηφίστηκε φέτος η ιστορική απόφαση από
το Σουηδικό Κοινοβούλιο της αναγνώρισης της Γενοκτονίας όλων των χριστιανικών
πληθυσμών
(Αρμενίων-Ποντίων-Ασσυρίων–Χαλδαίων) από τους Νεότουρκους και
Κεμαλικό καθεστώς, που αποτελεί και το
πρώτο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που κατέληξε σε τέτοια απόφαση, εκτός της
Ελλάδας και της Κύπρου. Ακολούθησε ειρηνική πορεία προς το Τούρκικο Προξενείο και
επίδοση σχετικού ψηφίσματος.
Η κα ULLA HOFFMANN συνοδευμένη
από τον Γ. Γραμματέα της Π.Ο.Ε. κ. Κωνσταντίνο Γαβρίδη, δικηγόρο, επισκέφτηκε το
πρωί της Πέμπτης τους Αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας, προσκεκλημένη από την
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης, με τον Έφορο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κ. Λάζαρο Ζευγαρόπουλο και τον Ταμία κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη. Παρόντες ήταν η Δήμαρχος Βέροιας, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ν. Προδρόμου Μελέτης Σισμανίδης. Κατενθουσιασμένη από την πολύ ενδιαφέρουσα
–αγγλόφωνη- ξενάγηση που εξασφάλισε η
Ε.Λ.Β. με τον άριστα καταρτισμένο ξεναγό κ.
Δημήτριο Κακαγιάννη, από το μέγεθος της
ιστορικής αξίας των εκθεμάτων, διαβεβαίωσε για το αδιαμφισβήτητο των αποδείξεων
της ελληνικότητας της Μακεδονίας και αποχώρησε με την υπόσχεση της επανάληψης
της επίσκεψης σε επόμενο ταξίδι της, φέρνοντας μαζί μέλη της οικογένειάς της αλλά και
συναδέλφους της βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αριστερό κόμμα της Σουηδίας
βρίσκεται σε διεργασίες με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για το σχηματισμό κυβέρνησης, όπου ο λόγος της κυρίας HOFFMANN θα
έχει σίγουρα μεγάλη βαρύτητα.

Οµιλία της πρώην προέδρου του
αριστερού κόµµατος
της Σουηδίας, κ. Ulla Hoffman,
στην κεντρική εκδήλωση
της Παµποντιακής Οµοσπονδία
Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) στη
Θεσσαλονίκη στην πλατεία
Αγ. Σοφίας στις 19.5.2010
«Αγαπητοί φίλοι,
Σήμερα τιμούμε την μνήμη όλων εκείνων των Ποντίων
Ελλήνων που αφανίστηκαν από την Οθωμανική αυτοκρατο-

ρία πάνω από 90 χρόνια πριν. Οι σκέψεις μας πάνε σε όλους
τους απογόνους, τους οποίους οι παππούδες σκορπίστηκαν
με τον άνεμο σε όλο τον κόσμο για να διαφύγουν τις κτηνωδίες.
Κατά την διάρκεια του παγκοσμίου πολέμου οι αρχηγοί
των Οθωμανών ξεκίνησαν εκτεταμένες μαζικές δολοφονίες
των Χριστιανικών μειονοτήτων, που αν η συνθήκη της Γενοκτονίας του 1948 υπήρχε, θα θεωρείτο για τον κόσμο ως
Γενοκτονία. Τότε, όπως και στο Ολοκαύτωμα, διάφοροι έγραφαν στις κυβερνήσεις τους για τα γεγονότα.
Ο Hjalmar Branting, τότε πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών της Σουηδίας, αναφέρθηκε σε μία συνάντηση στην
Στοκχόλμη για την Γενοκτονία ήδη το 1917:
”Τα έγγραφα αναφέρουν καθαρά ότι εδώ δεν πρόκειται
για βιαιοπραγίες κατά των υφιστάμενων, αλλά πρόκειται για
μια οργανωμένη και συστηματική Γενοκτονία, χειρότερη από
όλες που έχουμε δει στην Ευρώπη. Η διαταγή είναι μεγάλης
έκτασης πληθυσμοί να δολοφονηθούν, να ωθήσουν τους
επιζώντες στην έρημο με την προσδοκία ότι δεν θα αντέξουν
και τα πόδια τους θα λιώσουν στην άμμο της ερήμου. Αυτή
η Γενοκτονία είναι του πολέμου τα τρομερά όσον αφορά την
ποσότητα των θυμάτων και την συστηματική αγριότητα που
εκτελέστηκε και δεν έχει προηγούμενο. Όταν διαβάζουμε
αυτά τα έγγραφα μας παγώνει την καρδιά... ειλικρινά μας
παγώνει την καρδιά.”
Ο πρέσβης της Σουηδίας Osswa Ancharsvärd στην Οθωμανική αυτοκρατορία έγραψε πίσω στην Σουηδία στις 22
Ιουλίου το 1915:
”Δεν είναι μόνον οι Αρμένιοι αλλά και οι Έλληνες που είναι θύματα σφοδρών διωγμών... όπως μου είπε και ο Έλληνας
διπλωμάτης κύριος Τσαμαδός ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο
από έναν πόλεμο εξόντωσης των Ελλήνων στην Τουρκία.”
Σε όλους του τις αναφορές πίσω στην Σουηδία προσπαθούσε ο πρέσβης να ξυπνήσει την Σουηδική κυβέρνηση.
Αλλά οι χώρες του κόσμου παρέμειναν σιωπηλές, έτσι
και η Σουηδία, καμία κυβέρνηση δεν αντέδρασε, καμία κυβέρνηση δεν επενέβη και η Γενοκτονία δυο εκατομμυρίων
ανθρώπων ήταν γεγονός. Και οι χώρες του κόσμου συνεχίζουν να σιωπούν, και μόλις μία εικοσαριά έχουν μέσο των
Κοινοβουλίων τους αναγνωρίσει ότι η εξόντωση των δύο
εκατομμυρίων Αρμενίων, Ασσυρίων, Συριανών, Χαλδαίων και
Ελλήνων Ποντίων ήταν Γενοκτονία.
Στην συζήτηση γύρο από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων του Σουηδικού Κοινοβουλίου
εκφράστηκε η άποψη ότι είναι δουλειά των ιστορικών ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ να αποφασίσουν αν ήταν Γενοκτονία η
όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι ιστορικοί έχουν ήδη ξεδιαλύνει ότι αν η συνθήκη Γενοκτονίας υπήρχε τότε που διαπράχθηκαν αυτά τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Ποντίων,
θα ήταν Γενοκτονία.
Οι Νεότουρκοι έβαλαν τα θεμέλια για μια ανοιχτή ρατσιστική ιδεολογία που αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον
Αδόλφο Χίτλερ. Οι Ναζί έμαθαν και εμπνεύστηκαν από τους
Νεότουρκους αλλά δεν μπόρεσαν να τους φτάσουν στην
σκληρότητα. Κατά την εισβολή στην Πολωνία το 1939 ο
Αδόλφο Χίτλερ είπε:
”Έχω δώσει εντολή στα δικά μου τάγματα θανάτου χωρίς έλεος και οίκτος να αφανίσουν άντρες, γυναίκες και παιδιά
Πολωνικής καταγωγής. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα πάρουμε
αυτό το ζωτικό έδαφος που χρειαζόμαστε. Έτσι και αλλιώς,
ποιος θυμάται την εξολόθρευση των Αρμενίων;”
Η ιστορία μας έδειξε ότι ήταν μοιραίο να ξεχαστεί η
πρώτη Γενοκτονία. Για αυτό πρέπει να επεμβαίνουμε για να
αποτρέψουμε να γίνουν και άλλες Γενοκτονίες. Πρέπει να
βλέπουμε και να ακούμε τα προειδοποιητικά μηνύματα νωρίς
και να τα παίρνουμε στα σοβαρά.
Μια αναγνώριση ότι ενός λαού, ενός παππούδες αφανίστηκαν γιατί ήταν Έλληνες Πόντιοι, Τούτσι, Κούρδοι η Αρμένιοι είναι αναγκαίο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να
προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτά τα γεγονότα πίσω μας. Γιατί συχνά μια αναγνώριση ενός σφάλματος του παρελθόντος

ακολουθείται από μια συγγνώμη.
Παρότι η Γενοκτονία έγινε κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η μοίρα των διωγμένων μειονοτήτων είναι συνδεδεμένη με ενοχή και ντροπή του Τουρκικού κράτους. Ήρθε η
ώρα η Τουρκική κυβέρνηση να συγκεντρωθεί και να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων, Ασσυρίων, Συριανών,
Χαλδαίων και των Ελλήνων Ποντίων.
Το Αριστερό Κόμμα ήταν το πρώτο πολιτικό κόμμα που
στο Σουηδικό Κοινοβούλιο ανέφερε το θέμα της Γενοκτονίας
το 1999 μέσο του κυρίου Murad Artin, ένας Αρμένιος του
οποίου οι παππούδες φυγαδεύτηκαν από το Diyarbakir, μια
πόλη όπου οι Κούρδοι σήμερα παρενοχλούνται και δολοφονούνται από τον Τουρκικό στρατό και αστυνομία.
Το Κοινοβούλιο αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων αλλά όχι των υπόλοιπων Χριστιανικών μειονοτήτων
που δολοφονήθηκαν την ίδια περίοδο. Αφού αναγνώρισε τις
βιαιοπραγίες των Οθωμανών κατά των Αρμενίων έπρεπε να
αναγνωρίσει και τις βιαιοπραγίες κατά των υπόλοιπων Χριστιανικών λαών. Αυτές λάμβαναν χώρα ταυτόχρονα, προξενήθηκαν και εκτελέστηκαν από τους ίδιους ανθρώπους. Ήταν
όλοι θύματα τις ίδιας πολιτικής.
Το Αριστερό Κόμμα δεν παρέδωσε τον αγώνα αλλά συνέχισε να αναφέρεται στο θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας ΟΛΩΝ των Χριστιανικών μειονοτήτων. Καθυστέρησε ως
τις 11 Μαρτίου φέτος για να αναγνωρίσει το Σουηδικό Κοινοβούλιο την Γενοκτονία των Αρμενίων, Ασσυρίων, Συριανών,
Χαλδαίων και Ελλήνων Ποντίων. Η απόφαση είναι μοναδική
γιατί αναγνωρίζει την Γενοκτονία όλων των λαών.
Ότι η πλειοψηφία των Σουηδικών πολιτικών κομμάτων
παλαιότερα διάλεγαν να μην αναγνωρίσουν την Γενοκτονία
είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πολιτική τοποθέτηση που
αγγίζει, εκτός τους Αρμενίους, τους Ασσύριους, τους Συριανούς, τους Χαλδαίους και τους Έλληνες Πόντιους ανά τον
κόσμο, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των Σουηδών πολιτών που
είναι απόγονοι των θυμάτων της Γενοκτονίας.
Μετά από πολλών χρόνων αγώνα όπου οι Σοσιαλδημοκράτες στο Κοινοβούλιο διάλεγαν να μην στηρίζουν του
Αριστερού Κόμματος τις προτάσεις και για αυτό εμπόδιζαν
την αναγνώριση νωρίτερα, μπορούμε σήμερα να χαιρόμαστε
ότι οι Σοσιαλδημοκράτες πάτησαν το σωστό κουμπί και επιτέλους ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης.
Αλλά το Αριστερό Κόμμα δεν θα μπορούσε να προωθήσει την αναγνώριση αν δεν είχε όλα αυτά τα χρόνια την
υποστήριξη των Ελλήνων Ποντίων της Σουηδίας μέσο του
Ευξείνου Πόντου Στοκχόλμης που πάντα μας προωθούσε και
μας στήριζε. Ένα μεγάλο ευχάριστο σε εσάς! Θέλω επίσης να
εκφράσω τις προσωπικές και βαθιές ευχαριστίες σε όλους

εσάς που ήσασταν και είστε σε επαφή μαζί μου και μου ανοίξατε τα μάτια.
Για σχεδόν 100 χρόνια τώρα η Τουρκία έχει εμποδίσει και
καθυστερήσει όλες τις προσπάθειες να δοθεί στα θύματα και
στους απογόνους τους μία επανόρθωση, για αυτό είναι ευθύνη όλων μας να αντιδράσουμε κατανοώντας ότι αυτό που
έγινε πριν σχεδόν 100 χρόνια ήταν Γενοκτονία.
Το Αριστερό Κόμμα νιώθει ότι έχει την ευθύνη να κάνουμε ότι μπορούμε για να συμβάλουμε και να λάβουνε η απόγονοι των θυμάτων αυτή την επανόρθωση, να αναγνωριστούν
τα βάσανα τους. Η Τουρκική κυβέρνηση κάνει όμως ακριβώς
το αντίθετο.
Αρνείται την ύπαρξη της Γενοκτονίας και αρνείται να
ανοίξουν όλα τα αρχεία της. Η Τουρκία πρέπει να ανοίξει όλα
τα αρχεία της και να επιτρέψει να γίνουν διεθνές και ανεξάρτητες έρευνες για το τι ακριβώς έγινε.
Όταν το Σουηδικό Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου φέτος
αναγνώρισε την Γενοκτονία, η Τουρκία απάντησε με το να
καλέσει την πρέσβειρα της πίσω στην χώρα της και η Σουηδική κυβέρνηση την έπιασε αμηχανία. Μετά την απόφαση του
Κοινοβουλίου η κυβέρνηση όρμησε εναντίον της. Τρεις μέρες
μετά την απόφαση ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Fredrik
Reinfeldt δήλωσε στο ράδιο ότι η κυβέρνηση θα αναλύσει την
απόφαση του Κοινοβουλίου αλλά με αυτόν ως πρωθυπουργό
δεν πρόκειται η κυβέρνηση να ακολουθήσει την απόφαση
του Κοινοβουλίου και να αναγνωρίσει την Γενοκτονία. Εγώ
λέω: Καλύτερα να αλλάξουμε πρωθυπουργό!
Ο Σουηδός πρωθυπουργός τηλεφώνησε τον αντίστοιχο
της Τουρκίας Erdogan και εξέφρασε την λύπη και την συγγνώμη του για την απόφαση που έλαβε το υψηλότερο όργανο
της Σουηδίας. Ο υπουργός εξωτερικών Carl Bildt έχει αλαζονικά εκφραστεί στα μέσα μαζική ενημέρωσης ότι η σημερινή
κυβέρνηση θα καθυστερήσει την απόφαση και ότι δεν χρειάζεται να την δίνει σημασία. Σε Τουρκικά μέσα ενημέρωσης
έχει πει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αλλάξει την απόφαση.
Λες και η κυβέρνηση έχει ξεχάσει ότι το Κοινοβούλιο είναι
ανώτερο της.
Η απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της Γενοκτονίας έχει όμως αποφέρει και θετικές επιδράσεις στην Τουρκία, όπου μέσα ενημέρωσης κατηγορούν
την κυβέρνηση τους για την άρνηση της Γενοκτονίας.
Πολλοί ερευνητές και ιστορικοί στην Τουρκία θέλουν επίσης την αλήθεια, θέλουν να αναγνωρίσουν την ιστορία τους
και να ανοίξουν τα αρχεία. Αυτές οι δημοκρατικές δυνάμεις
πρέπει να υποστηριχθούν στον αγώνα για την αναγνώριση
της Γενοκτονίας και στο χτίσιμο μιας δημοκρατικής Τουρκίας
που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η Τουρκία διαπραγματεύεται σήμερα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση να γίνει μέλος της. Αλλά για να γίνει η Τουρκία μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγγυηθεί την δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, το λειτουργικό κράτος δικαίου και
να προστατέψει τις εθνικές μειονότητες βάση των κριτηρίων
της συνόδου της Κοπεγχάγης. Το Αριστερό Κόμμα απαιτεί ότι
για να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
επίσης να ανοίξει τα αρχεία της και να αναγνωρίσει την Γενοκτονία.
Για της Εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου φέτος, το Αριστερό Κόμμα συνεργάζεται με τους Σοσιαλδημοκράτες και
τους Οικολόγους για μια νέα εξωτερική πολιτική της χώρας.
Δεν θα αλλάξουμε μόνο κυβέρνηση, θα αλλάξουμε και πολιτική και ανησυχούμε για την ανικανότητα της Τουρκίας να ταυτιστεί με την ιστορία της. Για αυτό τον λόγο νιώθω ακόμα πιο
καλά ότι απόψε μπορώ να σας δώσω τον λόγο μου ότι με μία
κοκκινοπράσινη κυβέρνηση η Σουηδία θα αναγνωρίσει την
Γενοκτονία των Αρμενίων, Ασσυρίων, Συριανών, Χαλδαίων
και των Ελλήνων Ποντίων…»
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5ος χρόνος «Κλήδονας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις της αναβίωσης
του εθίμου του Κλήδονα
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Σ

την πλατεία Κομνηνίου το διήμερο της Παρασκευής και
του Σαββάτου 25 και 26 Ιουνίου 2010, δημιουργήθηκε
το αδιαχώρητο από πλευράς συμμετοχής του κόσμου στις
εκδηλώσεις της αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα.

Η τεράστια επιτυχία των προηγούμενων ετών σε συνδυασμό με
την καθολική αποδοχή των μελών και φίλων της Λέσχης, καθιέρωσε
μια προσπάθεια που αποτελεί πλέον ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό
της ευρύτερης περιοχής μας, ο οποίος όπως αναφέρθηκε και από την
παρουσιάστρια των εκδηλώσεων κ. Νανά Καραγιαννίδου, εξασφαλίστηκε με την ένταξη της Ε.Λ.Β στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Πρόγραμμα
(LEADER +) από τον Ιούνιο του 2006.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 25 Ιουνίου όπου μετά
το παραδοσιακό «άναμα της φωτιάς», παρουσιάστηκαν τα χορευτικά
τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και του πολιτιστικού Συλλόγου
της Βεργίνας «Αιγές», τα οποία εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια ακολούθησε ποντιακό γλέντι όπου ο Αλέξης Παρχαρίδης και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, δημιούργησαν μια καταπληκτική παραδοσιακή ατμόσφαιρα.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας τίμησε επίσης, για την πολύχρονη
και καθοριστική συμβολή του στην αξιόλογη πορεία της, τον πρώην
πρόεδρο της κ. Κωνσταντίνο Καμπουρίδη. Ο ταμίας της Λέσχης κ.
Αρχιμήδης Ιντζεβίδης απένειμε εκ μέρους του Δ. Σ. τιμητική πλακέτα
στον τιμώμενο, ο οποίος με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας
ευχαρίστησε με την σειρά του για την σημαντικότατη τιμή που του έγινε και δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του στο πολυποίκιλο έργο
της Ε. Λ. Β.. Ο πρόεδρος κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης με την ευκαιρία της
τιμής, ενημέρωσε το κοινό για την απόφαση του Δ.Σ., με την οποία
προτείνεται η ανακήρυξη του κ. Κωνσταντίνου Καμπουρίδη ως επίτιμου προέδρου της Ε. Λ. Β., στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το διήμερο των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε το Σάββατο 26 Ιουνίου όπου τα χορευτικά τμήματα των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης και του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας παρουσίασαν χορούς
του Πόντου και της Μικράς Ασίας αντίστοιχα. Κατόπιν ο Δημήτρης
Καρασσαβίδης στο τραγούδι και ο Χριστόφορος Απατζίδης στη λύρα
διασκέδασαν το κοινό, το οποίο απόλαυσε μια καταπληκτική ποντιακή βραδιά.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εμφάνιση του τμήματος ταουλιού, όπου οι μελλοντικοί παραδοσιακοί οργανοπαίκτες έκλεψαν
κυριολεκτικά την παράσταση και χαροποίησαν τους θεατές τους.
Στο χώρο των εκδηλώσεων καθόλη τη διάρκεια του διημέρου
λειτούργησε περίπτερο με διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα και
άλλα παραδοσιακά προϊόντα.
Θετικότατος ήταν ο σχολιασμός των παρευρισκομένων για την
αξιέπαινη πρωτοβουλία των μικρών μελών της Λέσχης οι οποίοι
εντυπωσίασαν περιφερόμενοι ανάμεσα στα τραπέζια συλλέγοντας
απορρίμματα για ανακύκλωση, με ειδικά μεταλλικά καροτσάκια αναδεικνύοντας μια πρωτότυπη οικολογική παρέμβαση.
Το Δ. Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει
όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν για την προετοιμασία και την
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αρχίζοντας από τα μέλη αλλά και
τους πάρα πολλούς φίλους και καταλήγοντας στους σημαντικότατους
υποστηρικτές και χορηγούς:
-

-

-

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 και την Τροχαία Βέροιας,
την Πυροσβεστική Βέροιας,
την ΑΝ.ΗΜΑ.,
τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Πρασίνου, κ. Μιχάλη Σουμελίδη και όλους
τους υπαλλήλους,
το Δημοτικό Διαμέρισμα Τριποτάμου και τον πρόεδρο του συμβουλίου κ.
Γιάννη Ταρασίδη,
την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας και
ιδιαίτερα τον Διευθυντή της κ. Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος με την εμπειρία
του είχε συμβάλλει στην οργάνωση του φακέλου υποβολής της αίτησης
προς την Αναπτυξιακή Ημαθίας το 2006,
την Π. Ο. Ε. και τον πρόεδρο του Δ. Σ. κ. Γιώργο Παρχαρίδη,
το Σ. ΠΟ. Σ. της Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας και τον πρόεδρο του Δ. Σ. κ.
Λεωνίδα Σαρβανίδη,
τον Σύλλογο των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, τον πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Παύλο Γαληγαλίδη και τους χοροδιδάσκαλους κ. Μάκη Πετρίδη και
κ. Παύλο Τσιλογλανίδη,
τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας, τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάκη Τσαμπουλατίδη και τον χοροδιδάσκαλο κ. Φώτη Πανανόπουλο,
τον Σύλλογο της Βεργίνας «Αιγές», τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτρη
Κεφάλα και τον χοροδιδάσκαλο κ. Γρηγόρη Διαμαντόπουλο,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και τον πρόεδρο
του Δ.Σ. κ. Αντώνη Καγκελίδη,
την EUROPE 1 TV και την δημοσιογράφο κ. Γεωργία Σαδανά,
το Ράδιο Ακρίτες 102,3FM,

-

Οι μικροί εθελοντές της Ε.Λ.Β. προωθούν την ιδέας της ανακύκλωσης.

- το Ράδιο Ημαθία 97,3FM,
- το Ράδιο Αλεξάνδρεια 97,8FM,
- το Ράδιο Αιχμή 102,8FM,
- την εφημερίδα Μακεδονική,
- την εφημερίδα Ημερήσια,
- την εφημερίδα Επίκαιρα,
- Τον πατέρα Ιωσήφ Ανθούλα, τον κ. Γιάννη Σουμελίδη, την κ. Αφροδίτη
Σπανίδου, τον κ. Χρήστο Μαυρίδη, την κ. Δέσποινα Μαυρίδου, την
εκκλησιαστική επιτροπή του Αγίου Γεωργίου και όλους τους κατοίκους του
κοινοτικού διαμερίσματος Κομνηνίου,
- τον κ. Αναστάσιο Τυφλίδη για την καλλιτεχνική δημιουργία των αναμνηστικών,
- την επιχείρηση των Α. & Α. Αναστασιάδη Ο.Ε., «ΜΑΡΜΑΡΟΝ»,
- την επιχείρηση «ALU-SYN» Τσουφλίδης Νίκος & Υιοί,
- το δίκτυο καταστημάτων «Γερμανός»,
- την επιχείρηση «PRISMA STAR» των Αφων Τριανταφυλλίδη,
- τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μακροχωρίου «Ερμής»,
- την «HYUNDAI» – «KIA MOTORS» Γ & Κ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
- την επιχείρηση παραδοσιακών προϊόντων «Βερμίου γης»,

ΧΟΡΗΓΟΣ
-

τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Γιώργο Ορφανίδη,
την επιχείρηση «Dsaloni Δεληδημητρίου»,
την εταιρεία «Expert» Γ. Ιωαννίδη – Δ. Τσανασίδη και Σια ΟΕ.,
το γραφείο γενικού τουρισμού «Αχιλλέα Αλατσίδη»,
την επιχείρηση «κοτόπουλα Μελικιώτης»,
την επιχείρηση «Τσυφλίδης security»,
την επιχείρηση catering “Αντώνη γεύσεις»,
την επιχείρηση «Ήχος και Φως – Ζορμπάς»,
την επιχείρηση του κ. Σάββα Κρεμλίδη,
τους αδελφούς Κωνσταντινίδη,
την εταιρεία εμπορίας κρεάτων Δ. Μπουτζόλα & ΣΙΑ Ο.Ε.,
την εταιρεία εμπορίας κρεάτων Δ. Χατζημασούρα & ΣΙΑ Ο.Ε.,

την εταιρεία εμπορίας ποτών Ι. Πράπα,
την εταιρεία εμπορίας ποτών Ι. Χαλκίδη,
την εταιρεία εμπορίας ποτών Ι. Τσικίνα,
το τυπογραφείο του κ. Κυριάκου Γρηγοριάδη,
την επιχείρηση Ζήτα – Κάπα Professional,
την αρτοποιεία του κ. Σαλαπασίδη,
- την αρτοποιεία της κ. Μ. Αρναουτίδου,
- την αρτοποιεία Panini,
- τον κ. Σάκη Στεργιόπουλο για την βιντεοκάλυψη του τριημέρου,
- τους χοροδιδάσκαλους κ. Βασίλη Ασβεστά και κ. Κυριάκο Παλασίδη καθώς
και τα μέλη των χορευτικών τμημάτων της Λέσχης,
- τον υπεύθυνο του τμήματος ταουλιού κ. Σπύρο Θεοδωρίδη καθώς και τα
μέλη του τμήματος,
- τα μέλη και τους φίλους της Ε. Λ. Β. που συνέβαλαν τα μέγιστα στην προετοιμασία και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του διημέρου.
-

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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Εκδηλώσεις μνήμης από την Ε.Λ.Β. για τη Γενοκτονία
Μ

ε το καθιερωμένο μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, όπου εκφώνησε ομιλία ο
βουλευτής Ημαθίας Τάσος Σιδηρόπουλος και την επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο Γενοκτονίας στην
πλατεία Καπετανίδη, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις εις μνήμην
της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Εκ μέρους των Ποντιακών Σωματείων
του Νομού Ημαθίας κατέθεσε στεφάνι η
Γραμματέας του ΣΠΟΣ της Παμποντιακής
Ομοσπονίας Ελλάδος (και Νομαρχιακή
Σύμβουλος) κα Δώρα Μπαλτατζίδου, ενώ
το αντίστοιχο ποσό από τα Σωματεία κατατέθηκε στην Παμποντιακή Ομοσπονδία για
τον αγώνα της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας. Στεφάνια κατέθεσαν πολιτικά κόμματα, βουλευτές, οργανώσεις και πολιτιστικοί
Σύλλογοι. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε
η Υφυπουργός Εσωτερικών κα Τζάκρη, η
οποία υπέγραψε και το βιβλίο συλλογής
υπογραφών για την ψηφιοποίηση των βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου. Επίσης
παρεβρέθηκαν ο βουλευτής Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Νομάρχης Κ. Καραπαναγιωτίδης,
η Δήμαρχος Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη,
ο Στρατηγός του Β΄ΣΣ, ο Διευθυντής της
Σχολής Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών,
εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και
της Πυροσβεστικής, εκπρόσωποι τοπικής
αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών Συλλόγων
και πολίτες.
Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε η Υφυπουργός Εσωτερικών κα Τζάκρη, ενώ η ομιλία του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Λάζαρου Κουμπουλίδη προκάλεσε
έντονη συζήτηση και θετικά σχόλια για την
“αιχμηρή” αλλά αποκαλυπτική προσέγγιση
του θέματος. Παραθέτουμε αυτούσιο το
κείμενο της ομιλίας:

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ;
Οι διαδοχικές δικτατορίες των Κονδύλη, Πάγκαλου, Μεταξά & Παπαδόπουλου, αλλά και ο
εμφύλιος πόλεμος που μεσολάβησε, κράτησαν
για πολλά χρόνια το Ελλαδοκεντρικό συντηρητικό κατεστημένο μακριά από την ενασχόληση
με το ποντιακό ζήτημα, επιβάλλοντας σιωπή
αναφορικά με τη Γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Καμία αναφορά στα ΜΜΕ,
καμία αναφορά στα σχολικά βιβλία για αυτό
το θέμα – «ταμπού», στα πλαίσια μιας ενδοτικής πολιτικής που κατ’ ευφημισμό ονομάστηκε
«πολιτική καλής γειτονίας» απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας.
Η Ελληνική Πολιτεία από το έτος 1994, οπότε κήρυξε την 19η Μαίου ως ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θεώρησε ότι εξάντλησε το χρέος της και συνέχισε ανακουφισμένη την πολιτική της λήθης.
Ξαφνικά, τα τελευταία κυρίως πέντε – έξι
χρόνια, η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ποντίων έγινε «σημαία» των Ποντιακών

Σωματείων και των Ομοσπονδιών σε όλο τον
Κόσμο. Όλοι άρχισαν να ομιλούν για τη Γενοκτονία, για την Ιστορική Αλήθεια, για τις χιλιάδες ψυχές που ζητούν δικαίωση. Κυρίαρχο το
αίτημα να ζητήσει η Τουρκία «συγνώμη» από
την Ελλάδα. Υπό την πίεση αυτή του οργανωμένου ποντιακού χώρου, παρατηρούμε ένα
«διαγκωνισμό» δηλώσεων από τους πολιτικούς
«για εσωτερική κατανάλωση», τήρηση όμως
μίας «ομερτά» απέναντι στην Τουρκία, όπου
το ζήτημα βρίσκεται μονίμως εκτός «ατζέντας»
συζήτησης και όπου, χωρίς δεύτερη κουβέντα,
κάθε επίσημη επίσκεψη Έλληνα Αξιωματούχου
περνά υποχρεωτικά από το μαυσωλείο του
γενοκτόνου Κεμάλ για απόδοση τιμών, με το
πρόσχημα του «πρωτοκόλλου». Η πρόσφατη
επίσκεψη βέβαια του Τούρκου πρωθυπουργού
Ερντογάν, κατέρριψε αυτήν τη φτηνή δικαιολογία, καθώς ο ίδιος αρνήθηκε να αποδώσει τις
προβλεπόμενες τιμές του «πρωτοκόλλου» προς
τον άγνωστο στρατιώτη…
Η εστίαση όλων μας στη επίτευξη του
στόχου, χωρίς όμως οργανωμένο σχέδιο και
ξεκάθαρες θέσεις, άφησαν να αιωρούνται αναπάντητα ερωτήματα: Η αναγνώριση από τη
διεθνή κοινότητα μας αρκεί, ή απλώς είναι ένα
μέσο πίεσης προς την Τουρκία για να ζητήσει
συγνώμη; Και μετά; Θα φιλιώσουμε με τα «γκαρντάσια» τους Τούρκους; Μήπως θα αξιώσουμε
αποζημιώσεις; Θα ζητήσουμε την επανάκτηση
των χαμένων πατρίδων; Θα θέσουμε θέμα αναγνώρισης ελληνικής μειονότητας από τους εναπομείναντες αδελφούς Ποντίους, τους οποίους
αρεσκόμαστε να εμφανίζουμε συλλήβδην ως
κρυπτοχριστιανούς;
Όσο τα ερωτήματα αυτά θα παραμένουν
«ανοικτά», τόσο θα συντηρείται κλίμα έντασης
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και το ζήτημα «θα σπρώχνεται κάτω από το
χαλί» των πολιτικών διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα η ένταση και το πάθος του αγώνα
για αναγνώριση της Γενοκτονίας, άφησε «άφωνα» τα κόμματα και τους Ποντιακούς φορείς
όταν πέρσι το Μάιο, τέτοιες ημέρες, ο τούρκος
ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν τόλμησε να δηλώσει
ότι «οι εκδιώξεις από το Κεμαλικό Κράτος όσων
είχαν διαφορετική εθνική ταυτότητα ήταν αποτέλεσμα φασιστοειδούς αντίληψης», ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά
των Κεμαλιστών, και «μουδιάζοντας» τη μαχητικότητα της Ελληνικής πλευράς που ξαφνικά
απέμεινε «χωρίς βαρβάρους»…
Προφανώς, από «κεκτημένη ταχύτητα» δεν
έχουν αντιληφθεί πολλοί στην Ελλάδα ότι στη
γείτονα χώρα από το 2002, οπότε ανέλαβε την
εξουσία ο Ερντογάν, το Κεμαλικό – στρατιωτικό
κατεστημένο είναι «στριμωγμένο» και δρομολογείται γοργά η τοποθέτησή του στο …χρονοντούλαπο της Ιστορίας.
Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ότι, η καταδίκη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου, όπως και κάθε άλλης
Γενοκτονίας ανά τον Κόσμο, έχει στόχο την αποτροπή επανάληψης σύγχρονων γενοκτονιών
και όχι την εθνική μας ανύψωση από την ταπείνωση των σύγχρονων Τούρκων, που ούτως
ή άλλως, δε νιώθουν σήμερα ότι έχουν κάποια
σχέση με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στις
ταραγμένες εκείνες εποχές, στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Στόχος είναι να καταδικαστεί ο θρησκευτικός φανατισμός που οδήγησε μετά τη Συμφωνία της Λοζάνης σε αναγκαστικές μετακινήσεις
και ξερίζωμα πληθυσμών, δημιουργώντας
πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές, με μοναδικό κριτήριο, όχι την καταγωγή ή τη γλώσσα,
αλλά αποκλειστικά το θρήσκευμα. Γι’ αυτό το
λόγο ξεριζώθηκαν οι Χριστιανοί Έλληνες, ενώ
οι Μουσουλμάνοι Έλληνες παρέμειναν ανέγγιχτοι. Αντιστρόφως Μουσουλμάνοι, που για
400 χρόνια έζησαν και ρίζωσαν στον ελλαδικό
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AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

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

χώρο, πολλοί εκ των οποίων ήταν αποκλειστικά
Ελληνόφωνοι, αναγκάστηκαν να μεταφερθούν
σε μία χώρα παντελώς ξένη σε αυτούς…
Στόχος επίσης είναι να καταδικαστούν οι
φασιστικές πολιτικές που αποσκοπούν μέσω
«εθνοκάθαρσης» στη δημιουργία «καθαρών»
εθνών. Υπό αυτήν την έννοια, «κεμαλιστές»
υπάρχουν παντού, ακόμα και ανάμεσά μας…
Στόχος είναι εν τέλει η γνώση της Ιστορικής
αλήθειας να προκαλέσει το σεβασμό προς την
ανθρώπινη αξία και την εγρήγορση των λαών
για να την προασπίσουν από επίδοξους «υπερπατριώτες», που αξιώνουν η δική τους ευημερία
να στηρίζεται στην καταστροφή του άλλου.
Οι νέες γενιές, ανεξαρτήτου εθνικότητας και
καταγωγής, έχουν ζωτική ανάγκη τη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης των λαών,
με προοπτική συνεργασίας και ανάπτυξης, στα
πλαίσια βέβαια σεβασμού των κυριαρχικών
δικαιωμάτων του κάθε Κράτους, χωρίς «casus
beli», χωρίς «γκρίζες ζώνες».
Σήμερα, μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
των Η.Π.Α. και άλλων 10 Πολιτειών της, και από
το Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας, αλλά
και το πρόσφατο «άνοιγμα» της Τουρκίας προς
την Ελλάδα για τη σύναψη φιλικών σχέσεων,
το έδαφος είναι πρόσφορο για την καλλιέργεια
οργανωμένων κινήσεων με τη συμπαράσταση
της Πολιτείας, που θα αποφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα της διεθνοποίησης του ζητήματος
της Γενοκτονίας των Ποντίων και την αναγνώρισή της ακόμη και από το Τουρκικό Κράτος.
Καιρός είναι επιτέλους, οι γιγαντιαίες επενδύσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα και από τις
δύο πλευρές, που αυξάνουν τον κίνδυνο πολεμικής σύρραξης και δημιουργούν φτώχεια και
στους δύο λαούς, να δώσουν τη θέση τους σε
επενδύσεις στην Παιδεία και την οικονομική
συνεργασία και ανάπτυξη από κοινού Ελλάδας
και Τουρκίας, σε περιβάλλον Δημοκρατίας και
Ειρήνης.

ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
ÇÌÁÈÉÁÓ
ÔÇË.& FAX:
2331042142
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Η ομολογία ενός σκεπτόμενου Τούρκου δημοσιογράφου
Μ

ε ένα εντυπωσιακά ειλικρινές άρθρο, που
δηµοσιεύεται στην έγκυρη εφηµερίδα
SABAH , από τον Engin Ardiç, γνωστό συγγραφέα και δηµοσιογράφο στην Τουρκία στηλιτεύεται ο Τουρκικός τρόπος εορτασµού της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου...

Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο φόßος ότι η Πόλη
κάποια µέρα θα δοθεί πίσω ;
Μην φοßάστε, δεν υπάρχει αυτό που λένε µερικοί ηλίθιοι της
Εργκενεκόν περί όρων του 1919.
Μη φοßάστε, τα 9 εκατοµµύρια Ελλήνων δεν µπορούν να πάρουν την πόλη των 12 εκατοµµυρίων, και αν ακόµα την πάρουν
δεν µπορούν να την κατοικήσουν.

Στο εν λόγω άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει µία σειρά
από αλήθειες για τις οποίες το Κεµαλικό καθεστώς εδώ και
δεκαετίες προσπαθεί να καταπνίξει. Αξίζει να παρατεθεί
µεταφρασµένο το πλήρες κείµενο, από την συγκεκριµένη
διεύθυνση της Τουρκικής εφηµερίδας Sabah το οποίο έχει
ως εξής:

Κι οι δικοί µας που γιορτάζουν την Άλωση είναι µια χούφτα
φανατικοί µόνο που η φωνή τους ακούγεται δύσκολα.
Ρε σεις, αν µας πούνε ότι λεηλατούσαµε την Πόλη τρεις µέρες
και τρεις νύχτες συνεχώς τι θα απαντήσουµε ;

«Τούρκοι συµπατριώτες, σταµατήστε πια τις φανφάρες και
τις γιορτές για την Άλωση, αρκετή ßία έχουµε δώσει στην Ανατολή µε τις πράξεις µας...»

Θα υπερασπιστούµε τον εαυτό µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή θα αφήσουµε το θέµα στους
ιστορικούς ;

«ΑΝ οργανωνόταν στην Αθήνα συνέδριο µε θέµα: «Θα πάρουµε
πίσω την Πόλη»...

Αντί να περηφανευόµαστε µε τις πόλεις που κατακτήσαµε, ας
περηφανευτούµε µε αυτές που ιδρύσαµε, αν υπάρχουν. Αλλά
δεν υπάρχουν.

ΑΝ έφτιαχναν µακέτα µε τα τείχη της πόλης και τους στρατιώτες
µε τις πανοπλίες τους να επιτίθενται στην Πόλη... (όπως εµείς
στην Τουρκία κάνουµε κάθε χρόνο !)
ΑΝ ένας τύπος ντυµένος όπως ο περίφηµος Έλληνας νικηφόρος
και σχεδόν µυθικός Διγενής Ακρίτας έπιανε τον δικό µας Ulubatlι
Hasan και τον γκρέµιζε κάτω...
ΑΝ ξαφνικά έµπαινε στην πόλη κάποιος ντυµένος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πάνω σε ένα λευκό άλογο και δίπλα του άλλος ως Λουκάς Νοταράς, ως Γεώργιος Φραντζής κι έµπαιναν ως
αντιπρόσωποι της πόλης.... ( όπως εµείς στην Τουρκία κάνουµε
κάθε χρόνο !)
ΑΝ έφτιαχναν µια χάρτινη Αγία Σοφία που δεν είχε µιναρέδες
αλλά Σταυρό....

Όλη η Ανατολή είναι περιοχή µέ την ßία κατακτηµένη...

θα καλούσαµε πίσω τον πρέσßη µας από την Ελλάδα.
Τότε, γιατί το κάνετε εσείς αυτό, κάθε χρόνο;
Πέρασαν 556 χρόνια και γιορτάζετε (την Άλωση) σαν να
ήταν χθες;
Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ( µ΄ αυτές τις γιορτές πού κάνετε )
διακηρύσσετε σε όλο τον κόσµο ότι:

ΑΝ έκαιγαν λιßάνι και έλεγαν ύµνους, θα µας άρεσε ;

«αυτά τα µέρη δεν ήταν δικά µας, ήρθαµε εκ των υστέρων και τα
πήραµε µε τη ßία»..

Δεν θα µας άρεσε, θα ξεσηκώναµε τον κόσµο, µέχρι που

Για ποιο λόγο άραγε φέρνετε στη µνήµη µια υπόθεση 6 αιώνων;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
3-5-2010 Δημοσίευση του Ψηφίσματος των Ποντιακών Σωματείων του Νομού Ημαθίας για την ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (19η Μαΐου).
4-5-2010 Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στις Διευθύνσεις της Α΄
βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
4-5-2010 Δημοσίευση ευχαριστήριας επιστολής προς την
Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Πρασίνου για τη διαμόρφωση τμήματος του οικοπέδου της Λέσχης στο
Πανόραμα.
6-5-2010 Έκδοση του 3ου φύλλου της εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
8 & 9-5-2010 Συμμετοχή στις εργασίες του 4ου Παγκόσμιου
Συνέδριου των Αργυρουπολιτών που διοργάνωσε η
Εύξεινος Λέσχη Νάουσας.
9-5-2010 Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις μνήμης του συλλόγου των Κιβωτιανών Ημαθίας στον Προφήτη Ηλία.
9-5-2010 Συμμετοχή στην συναυλία που διοργάνωσε η Π.
Ο. Ε., με σκοπό την ενίσχυση του ειδικού ταμείου για
την διεθνοποίηση της αναγνώρισης της Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου, στην Πύλη Αξιού στην Θεσσαλονίκη.
11-5-2010 Αποστολή συγχαρητήριας επιστολής στην διεθνή
σοπράνο και συμπολίτισσα μας κ. Σόνια Θεοδωρίδου,
για την ανάδειξη της στην θέση της καθηγήτριας στο
Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βερολίνου.
12-5-2010 Κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στο
αρμόδιο γραφείο του Δήμου Βέροιας για την ετήσια
τακτική επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων.
12-5-2010 Παρουσία των υπευθύνων των τμημάτων της Λέσχης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με σκοπό την οργάνωση και την προετοιμασία των εκδηλώσεων μνήμης.
12-5-2010 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την προετοιμασία
του διημέρου των εκδηλώσεων του Κλήδονα στο Κομνήνιο.
12-5-2010 Εκπροσώπηση στην πολυθεματική παρουσίαση
του Δρ Κ. Τσαχουρίδη που διοργάνωσε ο Όμιλος Φίλων
Θεάτρου & Τέχνης στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.
13-5-2010 Έκδοση και κυκλοφορία της ετήσιας οικονομικής
ενίσχυσης της Ε. Λ. Β., σε μορφή λαχείου με κλήρωση

στις 26 Ιουνίου (Κλήδονας 2010).
16-5-2010 Δενδροφύτευση στο Άλσος Παπάγου «μια ρίζα
για τη ρίζα μας», με συνεργασία των Ποντιακών Σωματείων του Νομού και συνδιοργάνωση με τη Νομαρχία Ημαθίας και τον Δήμο Βέροιας.
16-5-2010 «Το Ποντιακό ζήτημα από τη σκοπιά των Τούρκων». Εκδήλωση –ομιλία στο Π. Π. Κ. της Λέσχης με
ομιλητή τον συγγραφέα κ. Θ. Παυλίδη.
19-5-2010 Περίπτερο ενημέρωσης για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας.
19-5-2010 Διοργάνωση αιμοδοσίας «δώσε αίμα για το
αίμα που χάθηκε», σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γ. Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας.
19-5-2010 Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση μνήμης της
Π. Ο. Ε. στην πλατεία Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.
20-5-2010 Αποστολή συγχαρητήριας επιστολής στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών με αφορμή την εκλογή
του νέου διοικητικού συμβουλίου του οποίου πρόεδρος εξελέγη ο κ. Χρήστος Γαλανίδης.
20-5-2010 Υποδοχή και φιλοξενία της πρώην αρχηγού του
αριστερού κόμματος του Σουηδικού Κοινοβουλίου
(αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, Αρμενίων,
Ασσυροχαλδαίων), κ. Ούλα Χόφμαν και ξενάγηση της
στους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας.
22-5-2010 Τέλεση μνημόσυνου στον Ι. Ναό του Αγίου Αντωνίου και ομιλία του βουλευτή Ημαθίας κ. Α. Σιδηρόπουλου.
22-5-2010 Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Καπετανίδη
και κατάθεση στεφάνων. Στα πλαίσια των φετινών
εκδηλώσεων μνήμης κατά την σύσκεψη των Ποντιακών Σωματείων του Νομού Ημαθίας εκτός των άλλων
αποφασίστηκε
- κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει
ειδικό βιβλίο συλλογής υπογραφών για την ανάγκη
διάσωσης και ψηφιοποίησης της βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης του Πόντου που βρίσκεται στην Εύξεινο
Λέσχη Νάουσας.
- αντί στεφάνου τα σωματεία του νομού να καταβάλλουν συμβολικά ένα χρηματικό ποσό με σκοπό την

Ακόµα και το όνοµα της Ανατολίας δεν είναι αυτό που πιστεύουν
(ana=µανα, dolu=γεµάτη) αλλά προέχεται από την ελληνική
λέξη η Ανατολή.
Ακόµα και η ονοµασία της Ισταµπούλ δεν είναι όπως µας
λέει ο Ebliya Celebi «εκεί όπου υπερτερεί το Ισλάµ» τραßώντας
τη λέξη από τα µαλλιά, αλλά προέρχεται από το «εις την Πόλιν».
Εντάξει λοιπόν, αποκτήσαµε µόνιµη εγκατάσταση, τέλος η
νοµαδική ζωή και γι’ αυτό ο λαός αγοράζει πέντε - πέντε τα
διαµερίσµατα. Κανείς δεν µπορεί να µας κουνήσει, ηρεµήστε
πια...
Οι χωριάτες µας ας αρκεστούν στο να δολοφονούν την Κωνσταντινούπολη χωρίς όµως πολλές φανφάρες...».

Μάιος - Ιούνιος 2010
οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού που
σκοπό έχει την προώθηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας
Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του Δ. Σ. της Λέσχης
(10/1-4-2009), προτάθηκε στην Π. Ο. Ε., η δημιουργία
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για τη διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
24-5-2010 Έγγραφες αιτήσεις σε παραδοσιακά χορευτικά
συγκροτήματα για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του Κλήδονα στο Κομνήνιο.
24-5-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αγίου Πνεύματος) στην Ηράκλεια
Σερρών.
26-5-2010 Ενημέρωση από το χοροδιδάσκαλο κ.
Βασίλη Ασβεστά για τον απολογισμό του έτους που
διανύσαμε και τον προγραμματισμό του επόμενου με
ταυτόχρονη κατάθεση δέσμης προτάσεων λειτουργίας του χορευτικού τμήματος.
26-5-2010 Ενημέρωση και σχολιασμός για τη νέα εξελιγμένη μορφή της ιστοσελίδας της Ε. Λ.Β..
27-5-2010 Κατάθεση έγγραφου αιτήματος στην Αντιδημαρχία Τεχνικών του Δήμου Βέροιας σχετικά με την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου στεγανοποίησης
του Π. Π. Κ. της Λέσχης.
30-5-2010 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την προετοιμασία
του 5ου χρόνου των εκδηλώσεων της αναβίωσης του
εθίμου του Κλήδονα.
30-5-2010 Τελετή λήξης των τμημάτων της Λέσχης στο Π.
Π. Κ. στο Πανόραμα.
2-6-2010 Είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν την κάλυψη των εξόδων της αποστολής της
Λέσχης στον Καναδά (Οκτώβριος 2009), από τη Νομαρχία Ημαθίας.
5-6-2010 Εκπροσώπηση στην πρεμιέρα της θεατρικής
παράστασης του Μ. Γ. Σ. Προμηθέα, «Αυλαία και
πάμε…», στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
6-6-2010 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση – μνημόσυνο του
συλλόγου Κυπρίων Ν. Ημαθίας στο Άλσος Μαρτύρων
στη Βεργίνα.
9-6-2010 Συνάντηση του Δ.Σ. με τον υπεύθυνο και σκηνο-

θέτη του θεατρικού τμήματος της Λέσχης για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του τμήματος.
9-6-2010 Συνάντηση του Δ.Σ με τον δάσκαλο της σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητρόπολης Βέροιας κ.
Θόδωρο Βεροιώτη για ενημέρωση σχετικά με το τμήμα λύρας της Ε. Λ. Β..
10-6-2010 Τακτικός έλεγχος 1ου εξαμήνου από την Ελεγκτική Επιτροπή στα οικονομικά της Λέσχης.
10-6-2010 Έκτακτη συνεδρίαση του Δ. Σ. παρόντος του κ.
Αδάμ Θεοδωρίδη και της κ. Ελένης Παπαδοπούλου με
μοναδικό θέμα την αποκατάσταση των κειμηλίων της
Λέσχης.
11-6-2010 Εκπροσώπηση στην επιστημονική διημερίδα που
διοργανώθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος,
τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, το Κέντρο Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και την Εταιρεία
Προστασίας Ανηλίκων Βέροιας, με θέμα «παραβατική
συμπεριφορά ανηλίκων – βία & κακοποίηση, στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον.
15-6-2010 Δημοσίευση ευχαριστηρίου προς τους εθελοντές αιμοδότες της Ε. Λ. Β., με αφορμή την 14η Ιουνίου
(παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη).
16-6-2010 Γενική αναφορά των εργασιών για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Κλήδονα 2010.
19&20-6-2010 Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ του
Δήμου Βέροιας «Βέροια εύηχη πόλη».
20-6-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος εκπροσώπησης στις εκδηλώσεις του Συλλόγου των Ακριτών
του Πόντου της Σταυρούπολης «Ακριτικός κύκλος»,
στην Θεσσαλονίκη.
25-6-2010 1η μέρα των εκδηλώσεων αναβίωσης του εθίμου
του Κλήδονα στο Κομνήνιο με τα χορευτικά της Λέσχης και παραδοσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
26-6-2010 2η μέρα των εκδηλώσεων αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα στο Κομνήνιο με τα χορευτικά των
Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης και του Συλλόγου
Μικρασιατών Ν. Ημαθίας και παραδοσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Έφορος Τύπου & Δημ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
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ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Γάμος αλα Ελληνικά
Γ

ια μία ακόμη φορά ζητώ συγνώμη
από τους φίλους αναγνώστες, διότι
δε θα αναφερθώ στους χορούς των
Ελλήνων Ποντίων του Κάρς (4ο μέρος)
όπως ήταν προγραμματισμένο.
Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας
μία μοναδική εμπειρία που βίωσα πριν από λίγες
ημέρες.
Ως άνθρωπος που σέβεται την παράδοση έλκομαι πάντα από τα βιωματικά γεγονότα που
έχουν σχέση με αυτήν.
Στις 5 Ιουνίου
λοιπόν παρευρέθηκα
μαζί με τη γυναίκα
μου στο γάμο του
φίλου και συναδέλφου χοροδιδασκάλου
Λεωνίδα Λέρα στη
Δροσοπηγή του νομού Τρικάλων.
Γράφει ο
Ο γάμος ήταν
Βασίλης Ασβεστάς
άκρως παραδοσιακός,
Χοροδιδάσκαλος
με όλα τα έθιμα, όπως
της Ε.Λ.Β.
τα παλιά τα χρόνια.
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο γαμπρός και η
ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
νύφη, οι οικογένειες
των μελλόνυμφων, ο
κουμπάρος καθώς και
πλήθος κόσμου ήταν ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές τις περιοχής τους.
Το ζευγάρι πήγε στην εκκλησία της Παναγίας
Φανερωμένης στη Δροσοπηγή περπατώντας, με
την συνοδεία τοπικών οργάνων. Μπροστά ο γα-

μπρός με την παραδοσιακή φουστανέλα και από
πίσω η νύφη με την καραγκούνικη νυφιάτικη φορεσιά με το χαρακτηριστικό κόκκινο καμάρι στο
κεφάλι.
Στο προαύλιο της εκκλησίας έγινε και το γλέντι μετά το μυστήριο. Ούτε νεωτερισμοί ούτε ξενόφερτες υπερβολές.
Όλος ο κόσμος κάθισε στα τραπέζια, δίχως μπλε
ή ροζ καρτελάκια, όπου ήθελε ο καθένας κάτω από
τα αιωνόβια πλατάνια.
Τα τραπέζια ήταν στρωμένα, με πίτες, κρασί και
το παραδοσιακό φαί του γάμου (γίδα βραστή με πλιγούρι), ένα κουτάλι ήταν αρκετό για όλα.
Ούτε τούρτες ούτε σαμπάνιες.
Μόλις τελείωσε το μυστήριο, το χορό άνοιξε ο
κουμπάρος που είναι και νουνός του γαμπρού.
Για ώρα πολύ είχαμε τη χαρά να βλέπουμε τα
έθιμα της περιοχής να εκτυλίσσονται με μεγαλοπρέπεια και σεβασμό στην παράδοση.
Θυμηθήκαμε το δικό μας γάμο, που κάναμε τα
δικά μας τα ποντιακά έθιμα.
Το παρόν άρθρο θα ήθελα να είναι ένα μήνυμα προς τα νέα παιδιά, ότι πρέπει να είνα
περήφανα και για την καταγωγή μας και για την
παράδοση που κληρονομήσαμε.
Ο Λεωνίδας και η Αθηνά είναι δύο παιδιά νέα
μορφωμένα, καλλιεργημένα γεμάτα με πολύ αγάπη για τη λαϊκή μας παράδοση.
Ο γάμος τους δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από
τους γκλαμουράτους γάμους που μας πλασάρει η
σύγχρονη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από
το ιερό μυστήριο του γάμου.
Παιδιά σας εύχομαι ολόψυχα
«να ζήτε και να συγεράτε, αμόν τα ψηλά ρασία.»

ΑΠΟ 22 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ
ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας Ημαθίας « Ευστάθιος Χωραφάς », διοργανώνει ενόψει της πανήγυρης της
πολιούχου Αγίας Παρασκευής, Πενθήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από την Πέμπτη 22 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου
στο γήπεδο της Πατρίδας με συμμετοχή πολλών και σπουδαίων καλλιτεχνών:

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Γιώργος Ιωαννίδης, Γιάννης Τσιτιρίδης.
Λύρα: Λάζος Ιωαννίδης, Μπάμπης Κεμαναντζίδης
Κλαρίνο: Μπάμπης Κεμαναντζίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Κώστας Θεοδοσιάδης, Γιώργος Σιαμλίδης.
Λύρα: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Θόδωρος Κοτίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Στάθης Νικολαϊδης, Πέλα Νικολαϊδου. Λύρα: Γιώργος Ατματζίδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου: «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»
Θα ακολουθήσει Ποντιακό γλέντι – Βραδιά νέων Καλλιτεχνών από την Πατρίδα Τραγούδι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δαμιανός Χωραφαϊδης. Λύρα: Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Σιδηρόπουλος, Δαμιανός Χωραφαϊδης. Νταούλι: Παναγιώτης Ζιώγας,
Ιορδάνης Σιδηρόπουλος. Στη βραδιά θα συμμετέχει, αφιλοκερδώς, και η ορχήστρα του οικογενειακού κέντρου «ΣΕΙΡΙΟΣ».
Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 9: 30 μ. μ.
Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» σας καλεί να διασκεδάσετε και σας υπόσχεται αξέχαστες ποντιακές βραδιές με πολύ χορό και γλέντι μέχρι το πρωί.
Στο γήπεδο της Πατρίδας Ημαθίας, από τη Πέμπτη 22 έως και την Δευτέρα 26 Ιουλίου

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 10.00-14.00 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

1.013.260 !

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ Ε.Λ.Β. www.elverias.gr
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ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Αντιδράσεις για το «σπίτι του Κεμάλ»
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
www.neolaia.poe.org.gr
Οι πολιτικοί συμβολισμοί και οι απροκάλυπτες συνδηλώσεις που επέλεξε το υπουργείο Παιδείας να περάσει με
την επιλογή του, κατά τα άλλα εξαιρετικού, διηγήματος του
Ιωάννου μόνο αμηχανία μπορεί να προκαλέσει.
Αμηχανία γιατί είναι το ίδιο Υπουργείο που στήριξε και
προώθησε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που προκήρυξε η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο
του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα για την Γενοκτονία.
Όταν μάλιστα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο υπάρχει
ελλιπής διδασκαλία της ιστορίας του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού η περιπτωσιακή και χωρίς επεξηγηματικές αναφορές στο πρόβλημα της προσφυγιάς γενικά
ως φαινομένου προκαλεί διαστρεβλωτική σύγχυση στους
μαθητές.
Σημειώνουμε την εκτίμηση μας στο πρόσωπο του Γιώργου Ιωάννου, κάτι το οποίο εκφράστηκε από τον ποντιακό
λαό με τον πλέον επίσημο τρόπο στην εκδήλωση προς τιμή
του, που διοργάνωσε πρόσφατα η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης και αποστασιοποιούμαστε από τις άκομψες φωνές
που άφησαν να αιωρούνται ερωτηματικά για την συγγραφική του αξία.
Επίσης, δεν ποινικοποιούμε την διαμαρτυρία των συγγραφέων οι οποίοι έσπευσαν να στηρίξουν τις επιλογές του
υπουργείου και τον ίδιο τον Ιωάννου, τον οποίο άλλωστε
σπεύσαμε να υπερασπίσουμε και εμείς. Αλλά ως διαφωνούντες στην ενέργεια αυτή του Υπουργείου, δεν δεχόμαστε
τους χαρακτηρισμούς που με μεγάλη ευκολία εκτόξευσαν
οι συγγραφείς προς πάσα κατεύθυνση, περί ιεροεξεταστών,
σκοταδιστών και μεσαιωνικών αντιλήψεων. Δεν είναι δυνατόν προκειμένου να υπερασπιστείς, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, τον πλουραλισμό των απόψεων να καταδικάζεις την διαφορετική από τη δική σου άποψη, διότι
έτσι διαπράττεις αυτό το οποίο κατηγορείς. Και οι αγαπητοί
συγγραφείς γνωρίζουν καλά ότι αυτές είναι οι μεσαιωνικές
πρακτικές.
Η αντίδραση μας προκλήθηκε για την προκλητική συμβολική επιλογή του κειμένου την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Δεν μπορεί, δηλαδή το Υπουργείο
να αγνοεί προκλητικά ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής
κοινωνίας όπως είναι οι Πόντιοι, οι Ανατολικοθρακιώτες και
οι Μικρασιάτες ιδιαίτερα σε τόσο ευαίσθητα θέματα. Διότι
αγνοούνται οι κοινωνικές ζυμώσεις, οι ευαισθησίες και οι
ανησυχίες του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει δηλαδή η απαραίτητη όσμωση της ελληνικής κοινωνίας.
Πράγματι η λογοτεχνία μπορεί να παίξει το ρόλο «του
αντίδοτου στην πνευματική μας χρεοκοπία» κάτι που εκφράζει και όλους εμάς τους ενεργούς νέους ποντιακής καταγωγής.
Αλλά στη λογοτεχνία υπάρχουν πολλά ρεύματα και
πολλές φωνές. Αν θέλουμε λοιπόν να υπερασπιστούμε
το «δικαίωμά μας στην ελεύθερη και την αντικειμενική
ανάγνωση της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας» ας αφή-

σουμε να ακουστούν όλες οι φωνές, όπως για παράδειγμα αυτές των λογοτεχνών και των ανθρώπων του
πνεύματος του 1921:
Mετά βαθυτάτης συγκινήσεως οι συγγραφείς και καλλιτέχναι της Eλλάδος απευθύνονται προς τους διανοουμένους του
πεπολιτισμένου κόσμου όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την
τραγωδίαν χιλιάδων οικογενειών του Eλληνικού Πόντου.
Ξηρά, εξηκριβωμένα και αναμφισβήτητα τα γεγονότα είναι τα εξής: Oι Tούρκοι ε φ ό ν ε υ σ α ν όλους ανεξαιρέτως τους
κατοίκους της πόλεως Mερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν
και την επυρπόλησαν.
Tους προσπαθήσαντας να διασωθούν ε τ υ φ έ κ ι σ α ν και ε
θ α ν ά τ ω σ α ν καταλαβόντες τας διόδους.
Mετετόπισαν όλον τον άρρενα πληθυσμόν των πόλεων Tριπόλεως, Kερασούντος, Oρδούς, Oινόης, Aμισού και Πάφρας και
καθ’ οδόν κ α τ έ σ φ α ξ α ν τους πλείστους εξ αυτών. Έκλεισαν
εντός του ναού του χωρίου Έλεζλη εν Σουλού-Tερέ 535 Έλληνας
και τους κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων.
Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς διά πελέκεως προ της θύρας
του ναού. A π η γ χ ό ν ι σ α ν εν Aμασεία 168 προκρίτους Aμισού και Πάφρας.
E β ί α σ α ν όλας ανεξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένους
και τα παιδία των άνω πόλεων, τας ωραιοτέρας δε παρθένους
και νέους έκλεισαν εις τα χαρέμια.
Πλείστα βρέφη εφόνευσαν, σ φ ε ν δ ο ν ί ζ ο ν τ ε ς αυτά
κατά των τοίχων.
Oι υπογεγραμμένοι θέτουσι τα ανωτέρω υπ’ όψιν των διανοουμένων της Eυρώπης και της Aμερικής θεωρούντες ότι όχι
μόνον τα γεγονότα ταύτα αλλά και η α ν ο χ ή αυτών αποτελεί
πένθος της ανθρωπότητος.
Aθήναι, 22 Nοεμβρίου 1921.
Άννινος X., Aυγέρης M., Bλαχογιάννης I., Bώκος Γερ., Γρυπάρης I., Δούζας A., Δροσίνης Γ., Zάχος A., Θεοδωροπούλου
Aύρα, Θεοτόκης K., Iακωβίδης Γ., Kαζαντζάκης N., Kαζαντζάκη
Γαλ., Kαμπάνης Aρ., Kαμπούρογλους Δ., Kαρολίδης Π., Kόκκινος Δ., Kορομηλάς Γ., Mαλακάσης M., Mαλέας K., Mένανδρος
Σ., Nικολούδης Θ., Nιρβάνας Π., Ξενόπουλος Γρ., Παλαμάς K.,
Παπαντωνίου Z., Παράσχος K., Πασαγιάννης K., Πολίτης Φ.,
Πωπ Γ., Σικελιανός Άγγ., Σκίπης Σ., Στρατήγης Γ., Tαγκόπουλος
Δ.., Tσοκόπουλος Γ., Φυλλύρας P., Xατζιδάκις Γ., Xατζόπουλος
Δ., Xορν Π., Σβορώνος I.
Αγαπητοί συγγραφείς οι υπογράψαντες το παραπάνω
κείμενο και μαζί μ’ αυτούς, οι νέοι πόντιοι της Ελλάδας επιθυμούμε, απλώς, να σας θέσουμε υπόψη το διαπραχθέν
έγκλημα της Γενοκτονίας, θεωρούντες ότι όχι μόνον τα γεγονότα ταύτα αλλά και η α ν ο χ ή αυτών αποτελεί πένθος
της ανθρωπότητος και είναι αυτός ένας καλός λόγος για να
ενώσετε και εσείς τις φωνές σας και να διαμαρτυρηθείτε και
εσείς μαζί με εμάς.
«Όσοι απομείναμε πιστοί στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το γάλα πού βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε, άλλος εδώ,
άλλος εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. Καταπάνω σ’ αυτούς πού
θέλουνε την Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι
χωρίς μυρουδιά. Κουράγιο! Ο καιρός θα δείξει ποιος έχει δίκιο, αν και δε χρειάζεται ολότελα αύτη η απόδειξη».
Φώτης Κόντογλου

Ελευθεροτυπία, Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

«Ιεροεξεταστές ενοχοποιούν
βιβλία»
Με κάποια καθυστέρηση, αλλά σε υψηλούς τόνους, 78 συγγραφείς,
καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος καταγγέλλουν τις επιθέσεις
που δέχτηκε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων γιατί επέλεξε κείμενο του
Γιώργου Ιωάννου («Στου Κεμάλ το σπίτι») για το θέμα των εξετάσεων στη
Νεοελληνική Λογοτεχνία.
«Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια, η λογοτεχνία και οι διάκονοί
της, συγγραφείς, εκδότες, εκπαιδευτικοί, αναγνώστες, βρισκόμαστε υπόλογοι σε μερίδα πατριδοκαπήλων, οι οποίοι ελέω τηλεοπτικής και δημοσιογραφικής ασυλίας μάς στήνουν ξανά στον τοίχο με πρόσχημα πάντα τα
δήθεν αντεθνικά μας φρονήματα», γράφουν. «Μετά τους αφορισμούς κατά
διαπρεπών πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων στο παρελθόν, ενέσκηψαν προσφάτως και οι επιθέσεις κατά της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Αφορμή στάθηκε η επιλογή του κειμένου του Γιώργου Ιωάννου “Στου
Κεμάλ το σπίτι” για το θέμα των εξετάσεων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, με
το οποίο ένας από τους σημαντικότερους Ελληνες συγγραφείς λοιδορείται
και καταδικάζεται, μαζί βεβαίως με το δικαίωμά μας στην ελεύθερη και την
αντικειμενική ανάγνωση της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.
Οι υπογράφοντες αυτό το κείμενο διαδηλώνουμε την απόλυτη
αντίθεσή μας προς αυτές τις πρακτικές, που διαπομπεύουν τη λογοτεχνία
και υπονομεύουν το ανθρωπιστικό της νόημα. Αυτόκλητοι ιεροεξεταστές
φρονημάτων, που ενοχοποιούν βιβλία και τα παραδίδουν στην πυρά,
επαναφέρουν εφιαλτικές μνήμες ενός αμετάκλητα καταδικασμένου
παρελθόντος.
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι επιτακτικό να ακουστεί η
φωνή μας, καλώντας κάθε ελεύθερο πολίτη αυτής της χώρας, που σέβεται
τις κατακτήσεις του Διαφωτισμού και αρνείται τη φίμωση του πνεύματος
και της τέχνης, να συνταχθεί σε ένα διαρκή αγώνα ενάντια στις σκοταδιστικές και μεσαιωνικές αντιλήψεις. Σε έναν αγώνα όπου η λογοτεχνία μπορεί
να μπει μπροστά ως συστατικό επιβίωσης αλλά και ως αντίδοτο στην
πνευματική χρεοκοπία μας».
Το κείμενο υπογράφουν οι: Βασίλης Αμανατίδης, Κώστας Αρκουδέας,
Χρήστος Αστερίου, Κώστας Βούλγαρης, Παντελής Βούλγαρης, Ρέα Γαλανάκη, Ντόρα Γιαννακοπούλου, Σέργιος Γκάκας, Δημήτρης Γκιώνης, Βασίλης
Γκουρογιάννης, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Στέφανος Δάνδολος, Τιτίνα
Δανέλλη, Κική Δημουλά, Λένα Διβάνη, Γιώργος Ζαρκαδάκης, Κατερίνα
Ζαρόκωστα, Ζυράννα Ζατέλη, Παύλος Κάγιος, Γιάννης Κακουλίδης, Γιάννης
Καλατζόπουλος, Ισμήνη Καπάνταη, Κατερίνα Καριζώνη, Ιωάννα Καρυστιάνη, Χριστόφορος Κάσδαγλης, Μήτσος Κασόλας, Θανάσης Καστανιώτης,
Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Μαρία Κουγιουμτζή, Νίκος Κουνενής, Πάνος
Κυπαρίσσης, Μαρία Λαϊνά, Φιλομήλα Λαπατά, Μάνος Λουκάκης, Ηλίας Μαγκλίνης, Ροβήρος Μανθούλης, Νίκος Α. Μάντης, Πέτρος Μάρκαρης, Ελενα
Μαρούτσου, Παύλος Μάτεσις, Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη, Παύλος Μεθενίτης,
Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μιχάλης Μοδινός, Τηλέμαχος Μουδατσάκις,
Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Γιώργος Μπράμος, Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης,
Θανάσης Θ. Νιάρχος, Κυριάκος Ντελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Αλέξης Πανσέληνος, Κωστής Παπαγιώργης, Βασίλης Παπαθεοδώρου,
Γιώργος Χ. Παπασωτηρίου, Γιώργος Παρίκος, Δημήτρης Ποσάντζης,
Μανόλης Πρατικάκης, Ελένη Πριοβόλου, Τάσος Ρούσσος, Ντίνος Σιώτης,
Γιώργος Σορολοπίδης, Αντώνης Σουρούνης, Αλέξης Σταμάτης, Θόδωρος Λ.
Στεφανόπουλος, Αρης Σφακιανάκης, Δημήτρης Σωτάκης, Κωνσταντίνος Δ.
Τζαμιώτης, Μάνος Τσιλιμίδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Μιχάλης Φακίνος,
Μαρία Φακίνου, Φίλιππος Φιλίππου, Πέτρος Χατζόπουλος, Θανάσης Χειμωνάς, Αργύρης Χιόνης, Χρήστος Χρυσόπουλος, Ανταίος Χρυσοστομίδης.

Επιστολή της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων στην υπουργό Παιδείας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ (Δι.Συ.Π.Ε.)
Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αξ. κ. Άννα Διαμαντοπούλου
ΚυρίαΥπουργέ,
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ελλήνων Ποντίων
(Δι.Συ.Π.Ε.), εκφράζοντας τα συναισθήματα των
3,000,000 και πλέον Ελλήνων Ποντίων, του κόσμου,
που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στο τρτιοβάθμιο όργανό μας, δια των κατά τόπους εθνικών
Ποντιακών Ομοσπονδιών και των 600 περίπου
οργανωμένων Ποντιακών Σωματείων τους, διαμαρτύρεται με τον πλέον κάθετο και έντονο τρόπο,
για το προκλητικό και κατάπτυστο γεγονός του ότι ,
στις πανελλήνιες εξετάσεις και μάλιστα στις 19 Μαΐου, ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων

του Πόντου και όλων των χριστιανικών πληθυσμών
της τότε Ανατολίας, δόθηκε σαν θέμα, στους υποψήφιους «Στου Κεμάλ το Σπίτι», του «συγγραφέα»
Γιώργου Ιωάννου.
Είμαστε βέβαιοι ότι, δεν υπάρχει, ούτε ένας λογικός (με τη σωστή έννοια του όρου) άνθρωπος, να
μη καταδικάζει αυτή την τόσο προκλητική, αήθη ,
υβριστική και ασεβή στη μνήμη των (άνω των)
2,000,000 χριστιανών, θυμάτων του αιμοσταγούς
αυτού ανθρωπόμορφου ειδεχθούς κτήνους, του
Μουσταφά Κεμάλ, του επονομαζόμενου Ατατούρκ,
από τους οποίους οι 353,000 ήταν οι Έλληνες του
Πόντου.
Με πολλή μεγάλη προσπάθεια, χαρακτηρίζουμε, αυτό το ανοσιούργημα, ηλιθιότητα.
Αλήθεια, κανένας από τους «σοφούς» που
δεν χωρούν ούτε όρθιοι στο Υπουργείο σας, κυρία
Υπουργέ, για να «περιφρουρούν» το «επίπεδο» της

παιδείας των παιδιών της Ελλάδος, δεν έκανε τον
κόπο να διαβάσει αυτό το περίφημο και τόσο «σοβαρό σύγγραμμα», για να διαπιστώσει ότι, πουθενά δεν αναφέρεται, ο «συγγραφέας» του, στο «θεόπνευστο» και τόσο «θεάρεστο» έργο του «Αγίου»
Μουσταφά Κεμάλ-Ατατούρκ;
ΚυρίαΥπουργέ,
Γνωρίζετε εσείς και οι «σοφοί» του περίγυρού
σας ότι, η Βουλή των Ελλήνων, με απόλυτη πλειοψηφία, το 1994, ψήφισε νόμο, καθιερώνοντας την
19η Μαΐου, σαν ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού;
Γνωρίζετε, ακόμη ότι, με πρωτοβουλία ενός
άλλου, ομογάλακτόυ σας στην Κυβέρνηση, του κ.
Σηφουνάκη και με την παρουσία πολλών «καθηγητών» και άλλων «φιλεύσπλαχνων», ο αιμοσταγής
αυτός εγκληματίας Μουσταφά Κεμάλ, Γενοκτόνος

όλων των Χριστιανικών πληθυσμών της τότε Ανατολίας, τιμήθηκε, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ίδρυμα που ανήκει στη δική
σας ευθύνη;
Αλήθεια, γιατί «τιμήθηκε» ο Μουσταφά Κεμάλ;
Μήπως, για την εφευρετικότητά και τη σατανικότητά του, στον τρόπο βασανισμού των περίπου
2,000,000 αθώων θυμάτων του, νηπίων, παιδιών,
νεαρών παρθένων κοριτσιών, γερόντων και γριών;
Ή μήπως για το περίφημο εκείνο «επιτέλους τους
ξεριζώσαμε»;
Επειδή, η σημερινή Κυβέρνηση, ήρθε στην
εξουσία και άρχισε τη θητεία της με το σύνθημα
«Όλα στο φως», ρίχτηκε στη μεγάλη προσπάθεια
της εξυγίανσης των οικονομικών της χώρας, γιατί εσείς, κυρία Υπουργέ, ενώ έχετε στη διάθεσή
σας γνωμάτευση της Ολομέλειας του Νομικού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 11
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ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Η εκδήλωση του Συλλόγου
Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας

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. 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
7. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 73323
8. ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τ

ην Κυριακή 9/05/2010 πραγματοποιήθηκε
η καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου
των Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας για την γενοκτονία και την γιορτή της Μάνας στην εκκλησία
του Προφήτη Ηλία.
Ομιλητής για το θέμα της Γενοκτονίας ο Δάσκαλος απ’ την
Κιβωτό Χρήστος Παπαδόπουλος. Το έθιμο «χαράτς πύρ»
παρουσίασε ο Ιορδάνης Αλεξιάδης. Παραβρέθηκαν ο

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.

Νομάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσίδης, Αντινομάρχης Ν. Ημαθίας Γεώργιος Σουμπέκας η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα
Ουσουλζόγλου, Αντιδήμαρχοι Βέροιας Παύλος Παυλίδης
- Γεώργιος Μιχαηλίδης, Γραμματέας του ΣΠΟΣ Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας της ΠΟΕ Δώρα Μπαλτατζίδου
και εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χαράλαμπος Ανθιμίδης τα
μέλη του Δ.Σ. και πολλά μέλη του Συλλόγου έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό ώστε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη
επιτυχία η εκδήλωση αυτή.

(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

Αποτελέσματα
λαχειοφόρου αγοράς

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- ΚΛΙΜΑΤΙ-

1. TV PLASMA 32” Αριθ. Λαχείου που κερδίζει: 06751
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ)
2. ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ Αριθ. Λαχείου που κερδίζει: 03571

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

(ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ D.SALONI ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24344

3. ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ GARANT Αριθ. Λαχείου που κερδίζει: 07959
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ EXPERT
Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Δ.ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
4. ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αριθ. Λαχείου που κερδίζει: 00698
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔΗ)
5. ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗ ΣΟΥΙΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
«ΛΟΖΙΤΣΙ» Αριθ. Λαχείου που κερδίζει: 05225

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια
του αποβιώσαντα Πιλτσίδη Ιωάννη, μέλους της ΕΛΒ.

15. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΄΄ΝΙΚΟΣ΄΄

16. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΄΄ΟΜΙΚΡΟΝ΄΄
ΠΙΕΡΙΩΝ 51 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 28950
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΙΑ- ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 61680
18. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ
ΠΙΕΡΙΩΝ 54 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310 - 25009
19. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 45 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 65865, 22566
20. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ- ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 26723
21. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ-ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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Συμβουλίου του Κράτους και το πόρισμα του ελέγχου των ορκωτών
λογιστών, για έναν Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, που οι οργανωμένοι φορείς των Ποντίων, με αγώνες ετών έφεραν στην επιφάνεια, δεν
βοηθάτε το έργο της Κυβέρνησής σας, με μερικά εκατομμύρια ευρώ, τι
στιγμή που προσπαθεί να ανακαλύψει, έστω και ένα κρυμμένο ευρώ;
Πράξεις, όπως οι παραπάνω, τις θεωρούμε ιδιαίτερα προσβλητικές
και απαράδεκτες, για να μη τις χαρακτηρίσουμε όπως θα έπρεπε. Προκαλούν την αξιοπρέπεια κάθε απλού και τίμιου ανθρώπου και δεν τιμούν αυτούς που τις κάνουν, εκτός και αν δεν γνωρίζουν την έννοια των
όρων «αξιοπρέπεια» και «τιμή» ή, δημιουργούν την εύλογη απορία και
αμφιβολία, όλων μας, αν έχουν τιμή και αξιοπρέπεια. Αν αυτά, τα πραγματικά, άθλια και ταπεινωτικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γεγονότα, της απόδοσης «τιμής» της μνήμης στον «άνθρωπο» που «κέρδισε»
την πατρότητα του στυγερού και αποτρόπαιου εγκλήματος κατά του
ανθρώπινου γένους, αυτού της γενοκτονίας, γίνονταν σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα, η πιο φυσιολογική συνέπεια θα ήταν να παραιτηθεί η αρμόδια Υπουργός, ή, η κυβέρνησή της.
Οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιολογίας, ότι όλα αυτά είναι «τυχαία» ή «φυσικά», στην πιο ευνοϊκή περίπτωση, θα θεωρηθεί πρόκληση και θράσος. Η διαμαρτυρία μας αυτή, επεκτείνεται και προς όλους

τους «Πόντιους» Βουλευτές, όλων των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Αλήθεια, δεν βρέθηκε ούτε ένας με, έστω και λίγο «Ποντιακόν
ναμούσιν»; Τόσο πολύ τους «στέρεψε», όπως αποδεικνύεται από τα
γεγονότα, το Ποντιακό φιλότιμο; Το «χρέος», όπως το θεωρούν όλοι οι
απλοί και αγνοί Πόντιοι, στη μνήμη των 353,000 αθώων θυμάτων της
Ποντιακής Γενοκτονίας;
Σε αυτούς τους, «γενναίους» και «ανδρείους», αλλά, «βολεμένους»
υπενθυμίζουμε, γιατί όπως φαίνεται «ξέχασαν» ότι, στην «Ποντιακή»
διάλεκτο υπάρχει και ένας όρος, που δεν τον βρίσκεις σε καμιά άλλη διάλεκτο, αυτός του «Τραντέλλενα». Όλα τους τα «ενδιαφέροντα», όπως
φαίνεται, εξαντλούνται στο «βόλεμα», ο καθένας τους, μέσα στο «μαντρί» που ανήκει. Τόσο δειλοί, άνανδροι και τιποτένιοι είναι;
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΗλίαςΤσεκερίδης
Αναπλ. Πρόεδρος

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
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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Δι.Συ.Π.Ε.)
Χαλκοκονδύλη9ΑθήναΤ.Κ.10677Ελλάδα
Τηλ.2103821567Fax 2103821107

27. HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
N. Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 62006, 71575, 23769 (fax)
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Δενδροφύτευση...

«μια ρίζα για τη ρίζα μας»

ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων η Εύξεινος
Λέσχη Βέροιας πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής 16 Μαΐου δεντροφύτευση
στο Άλσος «Παπάγου». Περισσότερα από σαράντα μέλη της Λέσχης φύτεψαν μικρά
δεντράκια δίπλα στο δημοτικό αναψυκτήριο, στέλνοντας το μήνυμα «φυτεύουμε μια
ρίζα για τη ρίζα μας», ευελπιστώντας να μην υπάρξει ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΞΕΡΙΖΩΜΑ, να
σταματήσουν επιτέλους οι εκτοπισμοί, οι πόλεμοι και η ανέχεια που οδηγούν ακόμη
και σήμερα ορδές δυστυχισμένων ανθρώπων στην αναγκαστική μετανάστευση και
την αναζήτηση νέων πατρίδων.
Τα νεαρά δεντράκια πότισαν με νερό αλλά και με «ελπίδες για ένα πιο ανθρώπινο
περιβάλλον», τα «φιντανάκια» της Λέσχης, κοριτσάκια και αγοράκια, που ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών τους οραματίζονται την αναγέννηση του
γερασμένου πλέον μοναδικού άλσους της Βέροιας, και τη μετατροπή του σε χώρο
επισκέψιμο, χώρο παιχνιδιού και άθλησης για μικρούς και μεγάλους. Αναγκαίο για
το σκοπό αυτό είναι η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την ανανέωση των φυτών, την
εγκατάσταση συστήματος ποτίσματος και την τοποθέτηση καθισμάτων και δημιουργία παιδικής χαράς.

«…το 1953 στην 1η δεντροφύτευση του Άλσους ήμουν 8 χρονών» μας είπε ο κ.
Γεωργιάδης συγκινημένος, «σήμερα βρίσκομαι και πάλι εδώ μετά από 57 χρόνια,
μαζί με την Εύξεινο Λέσχη και τα μικρά παιδάκια, για να μη σβήσει εκείνη
η προσπάθεια και μαζί της η ελπίδα…»
Το Δ.Σ. της Λέσχης έχει θέσει από την προηγούμενη χρονιά ως στόχο την ενεργοποίηση όλης της Βεροιώτικης κοινωνίας, των πολιτιστικών Συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειμένου σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας και την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να διασώσει τη μοναδική αυτή όαση
πρασίνου, να καταστήσει το Άλσος πυρήνα οικολογικών δράσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με δεντροφυτεύσεις, καθαρισμό και καλλωπισμό από σχολεία και
εναλλακτικό τρόπο άθλησης και αναψυχής για όλους τους δημότες.

Η Ε.Λ.Β. στο Βαλτερό Σερρών
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με το μεγάλο χορευτικό της τμήμα στην εκδήλωση πολιτισμού και παράδοσης που συνδιοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του Βαλτερού “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” με το Δήμο Ηράκλειας Σερρών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2010
στο Δ.Δ. Βαλτερού με μεγάλη επιτυχία. Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης και τα μέλη της αποστολής
ευχαριστούν τους διοργανωτές για την πρόσκληση και την θερμή φιλοξενία.

ην Κυριακή 30 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
τελετή λήξης των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για
την περίοδο 2009-2010.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του κύκλου των μαθημάτων παρουσιάστηκε η αξιόλογη δουλειά όλων των συντελεστών που απαρτίζουν τη μεγάλη οικογένεια της Λέσχης.
Το τμήμα του χορού, της μουσικής, της διαλέκτου και του θεάτρου «ταξίδεψαν» στα βάθη
της παράδοσης, αναδεικνύοντας τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο τέλος της
εκδήλωσης έγιναν οι καθιερωμένες απονομές αναμνηστικών συμμετοχής και βεβαιώσεων
σπουδών στους μαθητές, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ή
να θυμηθούν παραδοσιακές ποντιακές γεύσεις που ετοίμασε η κα Ελένη Βασιλειάδου με
προϊόντα «Βερμίου γης».

