ΕΤΟΣ 22ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 185

ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Σελίδα 3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
(ΑΕΡΓΙΤΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ 2010)

Αποκαλυπτήρια
μνημείου

για τη Γενοκτονία στην Πατρίδα
Σελίδα 6

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΟΡΟΥ

«ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ (ΑΚ ΔΑΓ ΜΑΔΕΝ)»
Σελίδα 5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Λ.Β.

6ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σελίδα 12

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αφοι ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

Σελίδα 3

Πραγματοποιήθηκε ο χορός
των τμημάτων της Ε.Λ.Β.

Ενθουσίασε το κοινό
η θεατρική παράσταση
«το Γιάντες»

ΑΝΘΕΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τηλ.: 23320 42451 - 41201
Fax: 23320 42568
Κιν.: 6932268895, 6936 612416, 6936612415

Σελίδα 7

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

marmaron
ANAΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.& Α. Ο.Ε.

Ήταν παλιός κανόνας στον Πόντο να
βάζουν πάντα πολλά βιβλικά αλλά και
μυθικά ονόματα στα νεοφώτιστα παιδιά τους. Και αυτός ο παλιός κανόνας
γινόταν διότι ο Πόντος παλαιότερα
ήταν μακριά από το εθνικό κέντρο
την Βασιλεύουσα και αργότερα όταν
η Αθήνα έγινε η πρωτεύουσα του νέου
Ελληνικού κράτους. Και όλα αυτά γινόταν για να μην χάσουν οι Πόντιοι την
ορθοδοξία τους αλλά και την Ελληνι-

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

Σελίδα 20
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Ανέκδοτο
Παροιμίες / Γνωμικά

Γράφει ο Μαυροκεφαλίδης Πολυχρόνης

Ατός έν τσίπ πολλά άβλαβος άνθρωπος μερμήκαν κι πατή και εσείς πολεμάτεν να φορτούτ’ άτον κακοπραξίαν.
Κυρ: Αυτός είναι τελείως άβλαβος μερμήγκι δεν πατάει και εσείς προσπαθείτε να τον κατηγορήσετε.
Αυτό το γνωμικό λεγόταν για εκείνον τον άνθρωπο τον τελείως άκακο και συνετό όπου δυστυχώς,
πολλές φορές τον φορτώνουν αδικήματα που δεν έκανε.
Ο αδελφόν αν έτον καλός θα εί®εν και ο θεόν αδελφόν.
Κυρ: Ο αδελφός αν ήταν καλός θα είχε και ο Θεός αδελφό.
Το γνωμικό αυτό λεγόταν όταν υπήρχε σφοδρή αντιδικία μεταξύ, αδερφών.
Τα’ άψιμον εκεί που ρούζ κάει.
Κυρ: Η φωτιά εκεί που πέφτει καίει.
Σε όποιον συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός αυτός κυρίως αυτός κυρίως
και θα υποστεί την μεγάλη ψυχική συναισθηματική οδύνη.
Εσύ λες’ ατα μασχαρευτά τ®αχευτά.
Κυρ: Εσύ τα λες αστεία και μπηχτά.
Είναι ο άνθρωπος εκείνος που μέσα από τα αστεία του να θέλει να πεί σκληρά και με υπαινιγμό πράγματα.
Εχόρτασεν η φτείρα και εξεύεν σο γιαχάν.
Κυρ: Αναφέρεται στον νεόπλουτο που έχει ξιπαστεί, χωρίς ντροπή να έχει ξεχάσει την φτωχή ζωή του.
Τον λύκον ετραβαγγέλιζαν κ’ εκείνος έλεεν τη ποπά τα’ εγισâ. Που κες είναι.
Κυρ: Τον λύκο τον νουθετούσαν διαβάζοντας τον τα ευαγγέλια και εκείνος έλεγε τον παπά τα κατσίκια προς τα πού είναι.
Ματαιοπονούμε όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε τις σταθερές συνήθειες κάποιου.

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

×ÁÑÏÊÁÌÅÍÔÓÁ
ÌÁÍÍÁ
Áò’ ôá’ åãåííÝèá åãþ êé’ áí
¢óðñïí çìÝñá êé åßäá
¸÷áóá êáé ôá êõñïõêÜ ì’
´åðÝìíá ´ïñöáíÝóá

Äýï ðáéäßá åãÝííåóá
Êáé ´ãþ ðáéäßá êé’ åéäá
¸÷Üèáí óçí êáôáóôñïöÞí
ÅðÝìíá ìáíá÷Ýóá

Êé’ îÝñù áí åôñÜíõíáí
Êé îÝñù áí èá æïýíå
Ô’ ïììÜôå ´ì êé´åêáôÝíôóáíå
¼ëïí ´åêÝò ôåñïýíå

Ήταν παλιός κανόνας στον Πόντο να βάζουν πάντα πολλά βιβλικά αλλά και μυθικά ονόματα στα νεοφώτιστα παιδιά
τους. Και αυτός ο παλιός κανόνας γινόταν διότι ο Πόντος
παλαιότερα ήταν μακριά από το εθνικό κέντρο την Βασιλεύουσα και αργότερα όταν η Αθήνα έγινε η πρωτεύουσα του
νέου Ελληνικού κράτους. Και όλα αυτά γινόταν για να μην
χάσουν οι Πόντιοι την ορθοδοξία τους αλλά και την Ελληνικότητά τους.
Αναφέρω μερικά ονόματα, βιβλικά. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Γυναικεία Σάρα, Ρεβέκκα, Μαγδαληνή Μ.Ο.Κ. Τα μυθικά ονόματα ήταν τα εξής: Περικλής, Ηρακλής, Θεμιστοκλής. Τα γυναικεία είναι Ήρα, Πηνελόπη, Αριάδνη, Ηλέκτρα
Μ.Ο.Μ. Οι Πόντιοι ένα αρχαιολογικό όνομα δεν βάζουν
όπου θα συναντήσουμε στο παρακάτω ανέκδοτο.
Σ’ έναν χωρίον του πόντου εφώτσαν ένα μωρόν (αγουρόπον) και όπως έτον ατιάτ η γιαγιά τη νεοφώτιστου, επήγεν σ’
οσπίτν’ατς να ετοιμάζ το τραπέζ για τα κουμπαρέ®â. Η πρώτεσα γειτονάβατς εκείν την ώραν εσπόγγιζεν την αυλήν’ατς
με το τσουχαβέλ (σκούπα) είδε ατεν αέτς αγληγορετά να πορπατή κιάμον πολεμά να αποφέν ατεν, νετ®η κούμπαρτσα ωτα
αγληγορής αμον αχπαραμέντσα, να ζεί το νεοφώτιστον!!!
Πώς εκόλτσετ âτο . Η γιαγιά τη μωρή απάντησην κ’ εδέκατεν. Ατότε η κουμπάρτσατς ξάν ερώτεσεν, νέτσι (καλέ) κούμπαρτσα κάτ ερώτεσασεν και τ®ιογάπ (απάντηση) κεδέκεσμε
γιάμ κατ έντον σήν ενκκλησίαν. Η γιαγιά ατότε κλώ®κετε και
λέατεν, άσμε κουμπάρτσα μη κολάτισμε κ’ εσύ ανάθεμα τον
δεξάμενον ντ’ επήκαμε αΐκον ά®κεμον όνεμαν που εύραν και
εσέγγαν το μορόν εμούν, άμον γαμεμένον είπανατο. Το παιδί το ονομάσανε Αγαμέμνων, και γιαγιά η πόντια το εξέλαβε
για γαμεμένον. Είναι ακριβώς αυτό το αρχαιοελληνικό όνομα που δεν βάζουν οι πόντιοι, ενώ πληθώρα άλλα ονόματα
τα συνήθιζαν.

Ελληνικό
Λεξικό
Ποντιακής
Διαλέκτου
Ποντιακά γνωμικά
και παροιμίες
Ο Πολυχρόνης Μαυροκεφαλίδης ξεκίνησε να
γράφει αυτό το βιβλίο από το έτος 1997.

ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Áôþñá Ýñèá ê’ åãÝñáóá
¢ëëï ìïõñÜôå êé Ý÷ù
¸÷ù ÁÃÃÅËÔÓ Ó’ ïñáìÜ ì’
Ìå ô’ Üóðñá ôá êåñéÜ.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÈÅÏÄÙÑÉÄÇÓ

Με την ολοκλήρωσή του (το έτος 2010) εκπληρώθηκε ένα όνειρο ζωής του συγγραφέα.
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας είναι περήφανο για το μέλος της Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη, τον συγχαίρει για το καλό αυτό αποτέλεσμα
της μεγάλης του προσπάθειας και τον ευχαριστεί
για τη δωρεά (αφιέρωση) ενός αντίτυπου.

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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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΤΟΝ ΜΗ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Μ

ετά και τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας της Δευτέρας 4
Οκτωβρίου, η οποία ήταν και η τελευταία πριν
τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Καλλικρατικού Δήμου, το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά
απέμεινε για πρώτη φορά από συστάσεως
του «ακέφαλο» για πέντε μήνες, μια και δεν
κατάφερε, παρά τις έντονες πιέσεις, να συγκροτήσει νομίμως Διοικητικό Συμβούλιο,
καθώς ο Δήμος αρνήθηκε να συμπράξει στις
παράνομες μεθοδεύσεις του Ιδρύματος, μετά
το φιάσκο της αποκάλυψης της όρκισης του
κ. Πετρίδη ως εκπροσώπου του Δήμου, εν
αγνοία του ίδιου του Δήμου και ενόσω εκκρεμούσε ακόμη η αίτηση από το ίδιο το Ίδρυμα
για έκδοση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
ΣΘΕΝΑΡΗ ΚΑΙ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ Η ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Π. ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αν και αρχικά επιχειρήθηκε να «περάσει το θέμα» με το
χαρακτήρα το κατεπείγοντος πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, χάρη στην καταλυτική στάση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Τσαπαρόπουλου, το θέμα
δεν συζητήθηκε «στο πόδι» ως έκτακτο, αλλά ως ημερήσιας
διάταξης, όπου «ξετυλίχθηκε όλο το κουβάρι» και αποκαλύφτηκαν οι παράνομες μεθοδεύσεις του Ιδρύματος. Και
παρά τις έντονες πιέσεις να ξαναέρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις εκλογές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αυτό τελικώς αποφεύχθηκε.
Αποτέλεσμα των παραπάνω και όλων όσων από καιρό
έχουν καταγγείλει τα Ποντιακά Σωματεία του Νομού Ημαθίας είναι η Διοίκηση του Ιδρύματος να βρίσκεται κυριολεκτικά στον «αέρα», αφού έχει απωλέσει κάθε έδαφος νομιμότητας, ενώ η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ήδη από
πέρσι την παρουσία Ελεγκτών του Δημοσίου για τον έλεγχο
των οικονομικών στοιχείων του Ιδρύματος, ο οποίος ακόμη
δεν έχει περαιωθεί και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

«ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διαφαίνεται ότι όλες τις ελπίδες έχει εναποθέσει το Ίδρυμα στον Μητροπολίτη Βέροιας, ο οποίος αποτελεί αυτή τη
στιγμή τη μοναδική «σανίδα σωτηρίας» καθώς ήδη μεθοδεύεται με πρότασή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας η τροποποίηση της λειτουργίας του Ιδρύματος, με τρόπο
που ουσιαστικά αναγάγει τον νυν πρόεδρο του Ιδρύματος Γ.
Τανιμανίδη σε …Μητροπολίτη!, αφού Πρόεδρος με τον νέο
Κανονισμό επιχειρείται να αναλάβει ο Μητροπολίτης και
όποτε κωλύεται στα καθήκοντα του –δηλαδή πάντοτε- αντ’
αυτού θα προεδρεύει ο Τανιμανίδης!!! και φυσικά πάντοτε
ερήμην των Ποντιακών Σωματείων.

«ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι παρά την
ομόφωνη καταδίκη της διοίκησης του Ιδρύματος από το
Δημοτικό Συμβούλιο, στη Σουμελά «δεν κινείται φύλλο»! και
δεν έχει σταλεί ούτε μία επίσημη ανακοίνωση που να επιχειρήσει να δικαιολογήσει τις πρακτικές του Ιδρύματος.

Με έγγραφό της προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο –το οποίο ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Λέσχης www.elverias.gr- η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος καταγγέλλει τα ανωτέρω και ζητά να μην προχωρήσει η
Διαρκή Ιερά Σύνοδος στην επικείμενη συνεδρίασή της σε

αποδοχή του Κανονισμού αυτού που προτείνει ο Μητροπολίτης Βέροιας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του Νόμου και τη δημιουργία έντασης ανάμεσα στην
Εκκλησία και τα 386 Ποντιακά Σωματεία της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας.
Παράλληλα όλα τα ανωτέρω στοιχεία, μαζί με τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων για την ομόφωνη
καταδίκη του Ιδρύματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας έχει αποστείλει σε ογκώδη φάκελο η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα
Διαμαντοπούλου, καθώς η Υπουργός είναι η μόνη που έχει
τη δικαιοδοσία εκ του Νόμου να εποπτεύει το Ίδρυμα και να
μεριμνά για τη νομότυπη λειτουργία του.
Ομοίως σε διάβημα προς την κατεύθυνση αυτή έχει
προβεί και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, ενώ καταλυτικής σημασίας πρόκειται να είναι η παρέμβαση που δρομολογείται από τους Βουλευτές του Νομού, σε συνδυασμό
με όλους τους Πόντιους Βουλευτές, αλλά και αυτόνομη παρέμβαση της Δημάρχου Βέροιας κα Χαρούλας Ουσουτζόγλου-Γεωργιάδη με αυτοπρόσωπη επίδοση της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου στην Υπουργό.
Για το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 8-7-2010
Αρ.Πρ.:2863
Προς:Υπουργό Παιδείας δια βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
κα Άννα Διαμαντοπούλου
Κυρία Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο θέμα του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.
Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε τους λόγους καθυστέρησης της αποδοχής από το Υπουργείο της αριθμ. 52/2009
γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
Έτσι χρονίζει μια κατάσταση που ενθαρρύνει βατοπεδική
θρασύτητα στην οικογενειοκρατία που καθυπόταξε το Ίδρυμα, η
οποία κατά αδιάψευστες πληροφορίες μας βυσσοδομεί το εξής:
Ενώ κατά την ανωτέρω γνωμοδότηση του ΝΣΚ αλλά και σύμφωνα με όλες ανεξαιρέτως τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις η
αριθμ. 47/1973 Κανονιστική Διάταξη της Εκκλησίας της Ελλάδος
είναι ανίσχυρη (οι γνωμοδοτήσεις απλώς διαφοροποιούνται
μερικώς ως προς τους λόγους μη ισχύος αυτής της Διατάξεως)
και ενώ κρίνεται γενικώς (και από το ΝΣΚ και από τις άλλες γνωμοδοτήσεις) ότι ισχύει μόνο το ΒΔ 924/1966 (παρεκκλίνει μόνο ο
Μαρίνος που θεωρεί ότι δεν ισχύει ούτε αυτό το ΒΔ και ότι το νο-

μικό καθεστώς του
Ιδρύματος
είναι
απλώς
μετέωρο)
και ενώ ωσαύτως
εκκρεμεί προς αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας αυτή
η γνωμοδότηση του
ΝΣΚ, εντούτοις η
Εκκλησία της Ελλάδος, κατ’ έμπνευση
ασφαλώς της οικογενειοκρατίας, προχωρεί σε ανασκευή
της
Κανονιστικής
Διάταξης 52/1973 σχεδιάζοντας νέο Κανονισμό, θεωρώντας ότι
το Ίδρυμα είναι εκκλησιαστικό και ότι υπάγεται στον δικό της
έλεγχο και εποπτεία, καθιστώντας μάλιστα με τον υπό κατάρτιση Κανονισμό ασυγκρίτως πιο ασφυκτικό, εν σχέσει και προς το
ήδη υπάρχον διοικητικό καθεστώς, τον έλεγχο του Ιδρύματος
Παναγία Σουμελά από το σωματείο Παναγία Σουμελά, δηλαδή
από την οικογενειοκρατία, η οποία να σημειωθεί διά καταλλήλου
τροποποιήσεως του καταστατικού του Σωματείου, κατέστησε
αδύνατη την κατάλυση της βασιλείας της σ’ αυτό! Και διερωτάται

κάθε εχέφρων άνθρωπος: Μετά και την οικτρή και καταστροφική
εμπειρία του Βατοπεδίου, είναι δυνατόν να ολιγωρούμε μπροστά
στην αναίδεια της οικογενειοκρατίας και μάλιστα να ετοιμάζεται
η θεσμική ενίσχυσή της παρά την εκπεφρασμένη βούληση της
ολότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου και παρά την αποδοκιμασία της από όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, παρά
την γνώμη του πλέον αρμοδίου θεσμικού οργάνου, του ΝΣΚ
αλλά και της ολότητας των ερμηνευτών της σχετικής νομοθεσίας, με τους πάντες να συμφωνούν στο εξής τουλάχιστον σημείο:
Ότι το Ίδρυμα υπάγεται αναντιρρήτως στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Παιδείας και ότι η Κανονιστική Διάταξη 47/1973 (της
οποίας, όπως προείπαμε, ετοιμάζεται η επί τα χείρω τροποποίηση-αντικατάσταση), που καθιστά αρμόδια την Εκκλησία της Ελλάδος, είναι ανίσχυρη!
Κυρία Υπουργέ, σ’ εμάς, που για το θέμα αυτό επισπεύσαμε όλες τις θεσμικά προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν αρμόζει η
ικανοποίηση του δικαιωμένου Επιμηθέως: να έρθουμε δηλαδή
μελλοντικά και να πούμε ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ότι
ενημερώσαμε, οχλήσαμε κάθε αρμόδιο για ό,τι διαβλέπαμε ότι
θα συμβεί από τον κακοφορμισμό της οικογενειοκρατίας. Αντιθέτως εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στον Ελληνικό Λαό
και ειδικώτερα στους Ποντίους να αγωνιστούμε και θα αγωνιστούμε αδιάλλακτα για να αποδοθεί το εθνικό και θρησκευτικό
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ
Προς: τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμο

Λόγω ακριβώς του μικτού χαρακτήρα του ιδρύματος
πρέπει προεχόντως πέραν της πνευματικής επιστασίας η
Εκκλησία να έχει λόγο με όχι όμως υποδεέστερη παρουσία
της ολότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου καθόσον
αφορά την κοσμική πλευρά του ιδρύματος και χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η συμβολή του σωματείου Παναγία
Σουμελά στη σύσταση του Ιδρύματος και ότι την έκταση
των 500 στρεμμάτων στην Καστανιά του Βερμίου προσέφερε στο σωματείο η Κοινότητα Καστανιάς (ήδη Δημοτικό
Διαμέρισμα Δήμου Βεροίας) με τον περιεχόμενο στο σχετικό παραχωρητήριο όρο να ιδρυθεί εκεί Ιερά Μονή Παναγία
Σουμελά.

Μακαριώτατε,
Σας έχουμε ενημερώσει επιμελώς για την κατάσταση
στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Γνωρίζετε ότι από πολλών
ετών αναλάβαμε πρωτοβουλίες και επισπεύσαμε σχετικές
θεσμικές διαδικασίες. Γνωρίζετε επίσης ότι ο τελευταίος
σταθμός στην πορεία αυτής της υπόθεσης είναι η αριθμ.
52/2009 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η αριθμ. 47/73 κανονιστική διάταξη της
Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ανίσχυρη, συμπέρασμα στο
οποίο άλλωστε καταλήγουν από διαφορετικές όμως νομικές οδεύσεις και όλες ανεξαιρέτως οι άλλες επί του θέματος
κατά καιρούς γνωμοδοτήσεις.
Όπως γνωρίζετε από πολλών μηνών εκκρεμεί στο
Υπουργείο Παιδείας το θέμα της αποδοχής της ανωτέρω
γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ. Κι ενώ αναμένεται η αποδοχή
της γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ, έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε ότι η Εκκλησία διεξάγει διαδικασία τροποποιήσεως της
άνω εν τη ολότητί της ανισχύρου αριθμ. 47/73 κανονιστικής
διατάξεως και εκδόσεως νέου κανονισμού συστάσεως, λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Ιδρύματος,
με τον οποίο μάλιστα νέο κανονισμό καθίσταται κραταιότερος ο ρόλος της οικογενειοκρατίας επί του Ιδρύματος. Προσφάτως δε (στις 11 Ιουλίου 2010), παρόντων των σεβασμιωτάτων επισκόπων Βεροίας και Δράμας κ.κ. Παντελεήμονος
και Παύλου, διεξήχθη και διαδικασία αρχαιρεσιών (εκλογής
μελών του Δ.Σ.) κατ’ εφαρμογήν της άνω ανισχύρου κανονιστικής διατάξεως.
Μακαριώτατε, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε
με την παρούσα την πικρία ημών αλλά και της συντριπτικής πλειονότητας του Ποντιακού Ελληνισμού για την αδιανόητη παραγνώριση και τον παραγκωνισμό μας στην προκαλούμενη από πλευράς της Εκκλησίας εξέλιξη αυτής της
υποθέσεως. Και διερωτώμεθα αγωνιωδώς ποιος θα έχει την
ευθύνη αν τελικά εκδοθεί ο υπό διαδικασία εκδόσεως κανονισμός, ενέργεια που μετά βεβαιότητος θα προκαλέσει ψυ-

χικό σχίσμα ανάμεσα στα 386 σωματεία της ομοσπονδίας
μας, δηλονότι της πλειονότητας του ποντιακού Ελληνισμού,
και στην Εκκλησία.
Μακαριώτατε, επειδή πολλές διαβολές διαδίδονται σκόπιμα εναντίον μας, εμείς ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη φορά
τη θέση μας: ότι όχι απλώς δεν επιδιώκουμε την απώθηση
και έξωση της Εκκλησίας από το Ιερό Ίδρυμα, αλλά αντιθέτως πρεσβεύουμε και επιθυμούμε την ουσιαστική ανιστόρηση της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά, δηλαδή την
ίδρυση και λειτουργία Ιεράς Μονής, που ήταν και ο αρχικός
σκοπός, και βεβαίως θα είναι ο πυρήνας περί τον οποίο θα
περιστρέφονται όλες οι άλλες εθνικού και κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργίες του Ιδρύματος, προοπτική μέσα από
την οποία καθ’ ημάς διασφαλίζεται στο διηνεκές η επιθυμητή και επιδιωκόμενη ιστορική και πνευματική συνέχεια.

Μακαριώτατε, αντί όλων αυτών των ευγενών επιδιώξεών μας βρισκόμαστε προ του φάσματος του νέου Κανονισμού, τον οποίον επιχειρεί να υποκλέψει η οικογενειοκρατία αδιαφορώντας για την επίταση του σκανδαλισμού που
προκαλεί στον ποντιακό Ελληνισμό το γεγονός και μόνο
ότι επί μισό αιώνα εξουσιάζει αυτή το ίδρυμα. Εμείς βέβαια,
εάν συμβεί τελικά κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να δεχθούμε
μοιρολατρικά την κατάσταση και θα αγωνιστούμε να ικανοποιηθεί και επικρατήσει το περί δικαίου αίσθημα παρά την
οδύνη που θα προκαλέσει σε εμάς και όλους του Ποντίους
η τυχόν περιφρόνησή μας από την επίσημη Εκκλησία, της
οποίας περιφρόνησης έκδηλη απόδειξη θα θεωρήσουμε
την ερήμην μας ολοκλήρωση της εκδόσεως του νέου κανονισμού, που μεταβάλλει οριστικώς το ίδρυμα σε δεσποτάτο
της οικογενειοκρατίας.
Για τούτο, Μακαριώτατε, θερμώς Σας παρακαλούμε να
ανασταλεί η διαδικασία έκδοσης νέου Κανονισμού, μέχρις
ότου αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας επί του θέματος
της αποδοχής της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας του ΝΣΚ. Εμείς απευθύναμε ήδη την συνημμένη έγγραφη
έκκλησή μας προς το Υπουργείο να προβεί στα δέοντα.
Με τον πρέποντα σεβασμό και τιμή
Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γαβρίδης
Δικηγόρος

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρχαρίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
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σύμβολο των Ποντίων Ελλήνων, η Παναγία Σουμελά, στον φυσικό δικαιούχο της, στην ολότητα των Ποντίων.
Κυρία Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό προς Εσάς αλλά και με
όλη την δύναμη της φωνής μας κάνουμε έκκληση να προχωρήσετε στην αποδοχή της αριθμ. 52/2009 γνωμοδότησης της
ολομέλειας του ΝΣΚ που καταλήγει ότι το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και
όχι της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έχουμε τίποτε απολύτως με
την Εκκλησία –λέει βέβαια η οικογενειοκρατία ότι μεταξύ ημών
υπάρχουν και άθεοι κομμουνιστές, ωσάν να μην έχουν και αυτοί
δικαίωμα στα εθνικά σύμβολα, όπως είναι η Παναγία Σουμελά!αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση του ζητήματος είναι η εξής: θα
θεωρήσουμε το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά εθνικό και θρησκευτικό, οπότε, κατά την 52/2009 γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπάγεται
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, ή θα το θεωρήσουμε στενά εκκλησιαστικό (δηλαδή χωρίς εθνική και ούτε καν ευρύτερα θρησκευτική σημασία) όπως το θεωρεί η Εκκλησία, με την
έμπνευση βέβαια της οικογενειοκρατίας;
Και επειδή γίνεται κάποιος λόγος και για τον δήθεν περιορισμό που τίθεται προς το Κράτος από το άρθρο 109 του Συντάγματος αναφορικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, πρέπει επ’ αυτού να παρατηρηθούν τα εξής:
Α) Το θέμα αυτό έπεται της επειγόντως επιβαλλόμενης αποδοχής της ανωτέρω απόφασης του ΝΣΚ και της αποκατάστασης
του Υπουργείου Παιδείας στην άσκηση της αρμοδιότητάς του
στο Ίδρυμα.
Β) Κανένας απολύτως τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει. Το
Ίδρυμα κατά το ιδρυτικό ΒΔ είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του μπορεί να μεταβληθεί μόνο κατά την κυρίαρχη βούληση του ιδρυτικού φορέα,
δηλαδή του Κράτους και του Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει

βέβαια κάποια διαθήκη ή κωδίκελλο εν προκειμένω αλλά ούτε
και η τρίτη περίπτωση του άρθρου 109 του Συντάγματος, δηλαδή δωρεά περιέχουσα διατάξεις υπέρ δημοσίου ή κοινωφελούς
σκοπού, εκτός βεβαίως της αρχικής δωρεάς των 500 στρεμμάτων από την Κοινότητα Καστανιάς προς το Σωματείο Παναγία
Σουμελά, που έλαβε χώρα με την αριθμ. 50/30.9.59 πράξη του
Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανιάς Ημαθίας ( έγκριση με την από

2.1.53 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας) η οποία πράξη παραχώρησης περιέχει μόνον δύο όρους α) Να ιδρυθεί Μονή Παναγία
Σουμελά, β) Να μην αποκλεισθεί η βοσκή ζώων των κατοίκων της
Κοινότητας Καστανιάς στην παραχωρούμενη έκταση. Κανένα
άλλο ντοκουμέντο (πλην του ισχύοντος ΒΔ 924/1966 του Ελληνικού Κράτους και της παράνομης και ανίσχυρης 47/1973 Κανονιστικής Διάταξης της Εκκλησίας) δεν αφορά τη συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Αλλά και πάλι τονίζουμε:
Και αν ακόμα οι κρυφιομύστες της οικογενειοκρατίας κατέχουν
και ανασύρουν τέτοιο ντοκουμέντο, το πρόβλημα πάντως θα τεθεί μετά την επιβαλλόμενη αποδοχή της αριθμ. 52/2009 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Κυρία Υπουργέ, εάν δεν δράσει το Υπουργείο Παιδείας τώρα,
εάν δεν αποδεχθεί την γνωμοδότηση του ΝΣΚ τώρα, εάν το
Υπουργείο δεν ανακτήσει την αρμοδιότητά του τώρα, θα ολοκληρωθούν οι αρξάμενες διαδικασίες κατάρτισης από την Εκκλησία, με την έμπνευση και επίσπευση της οικογενειοκρατίας
(ορίστηκε για τις 11.7.2000 σύγκληση του Κοινού των Ποντίων
και «εκλογές» κατά την «ισχύουσα» Κανονιστική Διάταξη) ερήμην του Υπουργείου και του οργανωμένου Ποντιακού χώρου,
νέου Κανονισμού, οπότε θα περιπλακεί η νομική και πραγματική
κατάσταση και βεβαίως θα εξαντληθεί και η υπομονή μας.
Πέρα από το θρησκευτικό και ιδίως πατριωτικό καθήκον μας
συνεχώς ενισχύεται και ένας ακόμη λόγος που μας επιβάλλει να
εντείνουμε στο έπακρο τη δράση μας: δεν ανεχόμαστε εμείς τουλάχιστο μια δράκα οικογενειοκρατική να γελοιοποιεί τη Βουλή,
τη νομιμότητα, τους θεσμούς (το ΝΣΚ), την επιστήμη (όλες τις
γνωμοδοτήσεις επί του θέματος) και - ιδίως αυτό δεν το ανεχόμαστε πλέον - τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Παρχαρίδης
Κωνσταντίνος Γαβρίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Δικηγόρος
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΠΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΟΡΟΥ

«ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ (ΑΚ ΔΑΓ ΜΑΔΕΝ)»

T

ο Σάββατο 16 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε στην
Κιβωτό Γρεβενών με επιτυχία η
δεύτερη Ημερίδα-Σεμινάριο της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος με θέμα τους χορούς των
Ελλήνων Ποντίων της περιοχής
του Ακ Νταγ Ματέν.
Το Ακ Νταγ Ματέν βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του βιλαετίου Αγκύρας στην
υποδιοίκηση Υοσγάτης, απέχει από την
Άγκυρα 300 χιλ., βρίσκεται δυτικά από την
Σεβάστεια 100χιλ. και νοτιονατολικά της
Αμισού 200 χιλ. Είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Ακ Δαγ και
εκτείνεται κατά μήκος του διαρρέοντος παραποτάμου του Ίρις ποταμού (Γ. Κανδηλάπτου – Κάνεως).
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της νομαρχίας Γρεβενών και
του δήμου Ηρακλεωτών στο πολιτιστικό
κέντρο της Κιβωτού Γρεβενών.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΕΤ3, το
ράδιο Ακρίτες Σταυρούπολης και η εφημερίδα Αργοναύτης της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη
και χοροδιδάσκαλοι των σωματείων της
ΠΟΕ αλλά και πλήθος κόσμου.
Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από ερευνητές, μουσικούς και χοροδιδάσκαλους,
μέλη της επιτροπής Πολιτισμού της Ομοσπονδίας για το χορό και την ενδυμασία
και συγκεκριμένα από τους Μ. Καραβέλα
με τίτλο: «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΙΜΙΣΧΑΝΑ,
γενέθλιος τόπος και μήτρα πολιτισμού της
Ποντιακής διασποράς», του Στάθη Παπαδόπουλου με τίτλο: «Μουσική παράδοση
του Ακ Νταγ Ματέν», του Α. Πετρίδης με
τίτλο: «Η χορευτική παράδοση του Ακ Νταγ
Ματέν» καθώς και του Β. Ασβεστά και του
Κ. Μωυσίδη με τίτλους: «Η συνέχεια και η
διαφοροποίηση της χορευτικής παράδοσης της Αργυρούπολης του Πόντου από
τους Έλληνες του Ακ Νταγ Ματέν» και «Η
επίδραση της χορευτικής παράδοσης της
Καππαδοκίας στη χορευτική παράδοση
του Ακ Νταγ Ματέν» αντίστοιχα.
Στους σύντομους χαιρετισμούς, ο νομάρχης Γρεβενών Δ. Κουπτσίδης τόνισε
πως είναι σημαντικό για τον κάθε έναν από
εμάς να γνωρίζει τον πολιτισμό και την
κουλτούρα του τόπου καταγωγής του. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή
εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας με τις Περιφερειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει σε συνεργασία
με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και δίνει
την ευκαιρία στην περιφέρεια να γνωρίσει
άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Πόντου.
Ο χορός και το τραγούδι αποτελούν σημαντικές πηγές καταγραφής του πολιτισμού
ενός τόπου και ο Ποντιακός Ελληνισμός μεγαλούργησε και δημιούργησε ένα ένδοξο
παρελθόν πολιτισμού. Αξίζουν πραγματικά
συγχαρητήρια στην Π.Ο.Ε. που κρατά ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του
Πόντου και τα μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενεές. Συνεχάρη επίσης τα Μέλη του
Συλλόγου Κιβωτού για τις πρωτοβουλίες
τους καθώς και τα Μέλη των Συλλόγων Κιβωτιανών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βέροιας
και Γερμανίας και τόνισε ότι ως Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Γρεβενών στάθηκε αρωγός
τέτοιων πρωτοβουλιών και κοντά στο Ποντιακό στοιχείο, όπως τη δημιουργία της
Ένωσης Ποντιακών Συλλόγων Ν. Γρεβενών

Παρχαρίδης στάθηκε στους στόχους της
Ομοσπονδίας και στο έργο που επιτελεί η
επιτροπή χορού με την ανάδειξη των ποντιακών χορών. Τόνισε την προσπάθεια του
οργανωμένου χώρου όσον αφορά τη διάσωση της Ποντιακής διαλέκτου, αναφέρθηκε στα προβλήματα των νεοπροσφύγων,
την εισαγωγή της Ιστορίας του Ποντιακού
Ελληνισμού στα σχολικά βιβλία, τη διατήρηση των μνημείων μας τόσο εδώ όσο και
στον ιστορικό Πόντο αλλά φυσικά στην
προσπάθεια της Παμποντιακής Ομοσπονδίας για την αλλαγή του διοικητικού και
νομικού καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος
«Παναγία Σουμελά» που εδώ και 47 χρόνια
διοικείται από την «ίδια» οικογένεια.
Τέλος στάθηκε και στα δύο μεγάλα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν φέτος
όπως είναι η αναγνώριση της Γενοκτονίας
από το Σουηδικό κοινοβούλιο αλλά και την
επαναλειτουργία της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον Ιστορικό Πόντο μετά από
88 χρόνια!
Ο Κώστας Αλεξανδρίδης αναφέρθηκε
στο έργο της επιτροπής χορού και ενδυμασίας η οποία αποτελείται από καταξιωμένους χοροδιδασκάλους και ερευνητές
που έχουν ταυτίσει το όνομα τους με τον
ποντιακό χορό.
Για κάθε περιοχή του Πόντου πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδριάσεις, κατατέθηκαν στοιχεία και μέσα από συζητήσεις,
διαφωνίες και προβληματισμούς κατέληξαν, όπως τόνισε σε συμπεράσματα για την
περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν.
Τέλος τόνισε πως η πραγματοποίηση
της ημερίδας στην Κιβωτό Γρεβενών, σε ένα
μέρος όπου η πλειοψηφία των κατοίκων κατάγεται από το Ακ Νταγ Ματέν αποτελεί και
μνημόσυνο ψυχών «για όλους αυτούς που
δεν πρόλαβαν να έρθουν από την πατρίδα
τους, τον Πόντο».
Στη συνέχεια τιμήθηκαν από το τοπικό σύλλογο δια χειρός του προέδρου της
ΠΟΕ Γιώργου Παρχαρίδη οι γέροντες του
χωριού της Κιβωτού 1ης γενιάς, γεννημένοι
στον ιστορικό Πόντο.
Η εκδήλωση τελείωσε με ζωντανή μουσική του Ακ Νταγ Ματέν με τους ζουρνατζίδες Στέλιο Σιραλίδη και Κώστα Νικολαίδη
με τη συνοδεία του νταουλιού του Βασίλη
Καλαιτζίδη.

με τη συμπαράσταση όλων των Συλλόγων
του Νομού. Δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί η θεματολογία της ημερίδας αφορά την περιοχή του Ακ Ντάγ Ματέν όπου

όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι ο δικός
μου τόπος, ο τόπος καταγωγής μου».
Ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, καθηγητής, Γεώργιος

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους
όσους συνέλαβαν στην πραγματοποίηση
της ημερίδας της οποίας τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στη καλύτερη κατανόηση και μελέτη της μουσικοχορευτικής παράδοσης της περιοχής του Ακ Νταγ Ματέν.
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Η Πατρίδα τίμησε τους Προγόνους της
Τ

ην Κυριακή 24 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ.
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας Βέροιας «Ευστάθιος Χωραφάς» πραγματοποίησε
εκδήλωση εθνικής μνήμης στον προαύλιο
χώρο της στέγης του Συλλόγου. Επειδή η
Μνήμη της Γενοκτονίας των προγόνων μας είναι απαράγραπτο δικαίωμα και Ιερή Υποχρέωση για τα 353.000 αθώα θύματα του κεμαλικού και νεοτουρκικού ρατσισμού, το Δ.Σ. του
Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς» αποφάσισε
από καιρό τη δημιουργία ενός μνημείου – φάρου υπενθύμισης της ιστορίας του ποντιακού
ελληνισμού καθώς και ελάχιστο φόρο τιμής
στη μνήμη των Ποντίων προγόνων μας.
Μ’ αυτές τις σκέψεις πραγματοποιήθηκαν από το Σύλλογο της Πατρίδας τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της
Γενοκτονίας, που φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης Κεσίδης
Γκέλας και το οποίο έχει σχέση με την ιστορία των Πατριδιωτών, καθώς υπάρχουν στοιχεία που αναπαριστούν την
«πορεία» τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί
επίσημοι προσκεκλημένοι από την πολιτική όπως οι βουλευτές του νομού Ημαθίας Κύριοι Γικόνογλου, Τόλκας, Χαλκίδης, την τοπική αυτοδιοίκηση όπως ο νομάρχης Ημαθίας
Κος Καραπαναγιωτίδης, η Δήμαρχος Βέροιας Κα Ουλσουτζόγλου – Γεωργιάδου, ο Δήμαρχος Δοβρά Κος Τσούντας, ο

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με το
μεγάλο χορευτικό της τμήμα στις εορταστικές εκδηλώσεις για το γενέθλιο της Θεοτόκου που πραγματοποιήθηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς την Τετάρτη
08/09/2010 στην πλατεία της Κουμαριάς.

υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Κος Τσαβδαρίδης, εκπρόσωπος του Β΄ Σώματος στρατού, ο αστυνομικός Δ/ντης Βέροιας Κος Παπαχρήστου, εκπρόσωπος της τροχαίας Βέροοιας,
ο Δ/ντης Πυροσβεστικής Βέροοιας Κος Ντόβας, Εκπρόσωποι Πολιτιστικών φορέων όπως ο Πρόεδρος της ΠΟΕ Κος
Παρχαρίδης, ο Πρόεδρος ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και
Θεσσαλίας Κος Σαβρανίδης, αντιπροσωπείες Πολιτιστικών
Συλλόγων του Νομού όπως της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,
της Αλεξάνδρειας, του Κοπανού, του Ν. Προδρόμου, της
Επισκοπής καθώς και όλων των Συλλόγων της Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας, αφού μετά την τελετή των αποκαλυπτηρίων ακολούθησαν οι εκλογές, στα γραφεία του
Συλλόγου της Πατρίδας, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για το
ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, και βέβαια
πλήθος κόσμου από την Πατρίδα και το Νομό γενικότερα.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Κος Καγκελίδης πρόεδρος
του Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς» Πατρίδας, ο οποίος
αναφέρθηκε στη σημασία του μνημείου αλλά και στους δωρητές, ο Νομάρχης Ημαθίας Κος Καραπαναγιωτίδης και ο
Πόεδρος της ΠΟΕ Κος Παρχαρίδης.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Κο Καγκελίδη Πρόεδρο του Συλλόγου, τον Κο Σισμανίδη Πρόεδρο του αδελφοποιημένου Συλλόγου Ν. Προδρόμου, τον Νομάρχη Κο
Καραπαναγιωτίδη και τον Πρόεδρο της ΠΟΕ Κο Παρχαρίδη,
συνοδευόμενοι από τη φιλαρμονική μπάντα του Β΄ Σώματος Στρατού.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Κος Γιώργος Γεωργιάδης δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μέλος της ΠΟΕ, με θέμα: «Το νόημα της
Μνήμης στην εποχή της λησμονιάς».
Ακόμη στη διάρκεια της εκδήλωσης, κοπέλες – μέλη του χορευτικού
τμήματος του Συλλόγου διάβασαν
αποσπάσματα από το βιβλίο «Πατρίδα» της εκπ/κου Κας Παρθένας Καγκελίδου, σχετικά με το
οδοιπορικό του ξεριζωμού των κατοίκων της Πατρίδας από
το Καρς.
Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης «ζιπκοφόροι» χορευτές του Συλλόγου Πολίχνης Θεσ/νικης, χόρεψαν τον πανάρχαιο χορό Σέρα, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης και υπερη-

φάνειας στον κόσμο.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
της Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», δεξιώθηκε όλους τους
παρευρισκομένους στο οικογενειακό κέντρο «ΑΚΡΙΤΑΣ»
στην Πατρίδα, θέλοντας έτσι να ευχαριστήσει όλους όσους
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αυτή την τόσο σημαντική
για το Σύλλογο εκδήλωση.

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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O ετήσιος χορός των τμημάτων της Ε.Λ.Β.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τ

ο Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών και
φίλων της Ε. Λ. Βέροιας, στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο (Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα).
Οι υπεύθυνοι των τμημάτων διοργάνωσαν μια υπέροχη
βραδιά, όπου δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη να διασκεδάσουν, να χαρούν και να προβάλουν τη δουλειά τους. Την
εκδήλωση εκ μέρους του Δ. Σ. χαιρέτησε ο πρόεδρος της
Ε. Λ. Β. κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων
επεσήμανε την ανάγκη στήριξης ανάλογων προσπαθειών
και τόνισε την σημασία του έργου που παράγεται μέσα από
τη συλλογική προσπάθεια.
Την αυλαία της παρουσίασης άνοιξε το χορευτικό τμήμα
όπου διαδοχικά εμφανίστηκαν όλοι οι χορευτές από τους
μικρούς – μικρούς πόντιους έως τους έφηβους και τους ενήλικες .Ο χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Ασβεστάς με τους συνεργάτες του, Γιώργο Ρουκά, Βαγγέλη Ιντζεβίδη και Μαρία
Δεμερτζίδου, οι οποίοι πλαισιώνονται από τον καλλιτεχνικό
Διευθυντή κ. Τάκη Τσαβό και τις υπευθύνους κ. Έφη Αμοιρίδου – Πασχαλίδου και κ. Βάσω Ανανιάδου έχουν δημιουργήσει μια οργανωμένη και πολλά υποσχόμενη λειτουργία
στο τμήμα.
Τα χορευτικά συγκροτήματα εμφανίστηκαν με τις πανέμορφες παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές τις οποίες επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι της ιματιοθήκης κ. Ελένη Ιντζεβίδου
και κ. Κώστας Κωνσταντινίδης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο τμήμα διαλέκτου όπου ο
δάσκαλος κ. Αβραάμ Πελαίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη
των παιδιών με την πρωτοτυπία στον τρόπο διδασκαλίας
καθώς επίσης στη νέα προσπάθεια του τμήματος παραδοσιακού τραγουδιού με δάσκαλο τον κ. Γιώτη Κωνσταντινίδη.
Εκπληκτική παρουσία είχε το τμήμα ταουλιού και η συνεργασία του με το τμήμα της λύρας της Λέσχης, όπου παρουσίασαν ένα κοινό πρόγραμμα μουσικής πανδαισίας. Το
κοινό χειροκρότησε τους νέους μουσικούς αποδίδοντας τα
εύσημα στον κ. Δημήτρη Ουσταμπασίδη και στον κ. Θόδωρο Βεροιώτη, τους δασκάλους των δύο τμημάτων αντίστοιχα, αλλά και συνεχάρει τον υπεύθυνο μουσικών τμημάτων
τον κ. Σπύρο Θεοδωρίδη.
Μετά την πολυετή παρουσία του τμήματος λύρας της Λέσχης στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης
Βέροιας και Νάουσας το Δ.Σ. με απόφασή του επανάφερε την
λειτουργία του τμήματος στις εγκαταστάσεις της Ε.Λ.Β..
Μια ακόμη αξιόλογη προσπάθεια στη Σχολή Μουσικής
της Λέσχης στέφθηκε με επιτυχία, με την λειτουργία του τμήματος αγγείου – γαβάλ όπου ο δάσκαλος κ. Γιάννης Τσανασίδης δικαιολογημένα ατενίζει το μέλλον με ενθουσιασμό.
Τονίστηκε επίσης η συμβολή της ραδιοφωνικής εκπομπής της Λέσχης στο Ράδιο Αλεξάνδρεια, όπου ο κ. Μελέτης
Σισμανίδης ταξιδεύει το πολυπληθές ακροατήριο σε γαλήνια πελάγη με παραδοσιακές θύμισες του Πόντου.
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά στο τμήμα πληροφορικής με υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Παλασίδη, όπου η
επισκεψιμότητα (περίπου 1.200.000), της ιστοσελίδας της
Λέσχης αποδεικνύει με τον πιο ορθό τρόπο την αναγνωρισιμότητα και τη δυναμική της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την εφημερίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας «Αργοναύτης», και για τα νέα μεγάλα ταξίδια
που εδώ και ένα χρόνο περίπου πραγματοποιεί αποπλέοντας ακόμα και για τα μακρινά λιμάνια της Αυστραλίας και
της Αμερικής.
Η συλλογική προσπάθεια του θεατρικού τμήματος
όπου πρόσφατα ανέβασε το μονόπρακτο του Φίλωνα Κτενίδη «Γιάντες», με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη κ. Αβραάμ Πελαίδη, απέφερε καρπούς ανανεώνοντας την επιθυμία
προσφοράς και δημιουργίας.
Επίσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην φέρελπη κ.
Σοφία Υφαντίδου και τον προπονητή της κ. Κυριάκο Μηνά,
για τις σημαντικότατες διακρίσεις στον κλασικό αθλητισμό
(έπταθλο), όπου εύστοχα έγιναν και οι ανάλογες επισημάνσεις για την αξία και την σημασία του αθλητικού ιδεώδους.
Όπως κάθε χρόνο, με πρόταση του χορευτικού τμήματος, τιμήθηκαν επίσης δύο χορευτές της Λέσχης για την προσφορά τους και τη συμμετοχή τους στο χορευτικό τμήμα. Το
Δ.Σ. απένειμε τα αναμνηστικά, στους κ. Συμεών Λαδόπουλο
και κ. Ελένη Κεφαλίδου. δωρίζοντας στους τιμώμενους και
από ένα βιβλίο, με τον τίτλο «Ούτε το όνομα μου», το οποίο
φέρει και την ιδιόχειρη υπογραφή της διάσημης συγγραφέως κ. Thea Halo.
Οι τιμώμενοι με τη σειρά τους απένειμαν επαίνους στα
μέλη των τμημάτων που έχουν διαπρέψει στην παιδεία και
τον αθλητισμό κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο. Η
απονομή των επαίνων όπως συνηθίζεται προκάλεσε θαυμασμό και συγκίνηση στο κοινό, το οποίο γεμάτο περηφάνια
ευχήθηκε στους νέους καλή πρόοδο και πολλές επιτυχίες.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι
όπου έπαιξαν και τραγούδισαν οι, Θόδωρος Βεροιώτης,
Γιάννης Τσανασίδης, Δημήτρης Ουσταμπασίδης, Μιχάλης
Τσανασίδης, Σπύρος Θεοδωρίδης, Γιώργος Χατζηκυριακίδης, Ηλίας Αποστολίδης και ο Νίκος Γουλσουζιάδης. Ικανότατοι μουσικοί που ξεπήδησαν μέσα από τα τμήματα της
Λέσχης και συνεχίζουν με σταθερά και σωστά βήματα την
ενασχόληση τους με την ποντιακή παραδοσιακή μουσική.

Με μεγάλη ικανοποίηση των παρευρισκομένων, το παρόν δήλωσε και το τμήμα νέων της Λέσχης με την πρόεδρο
κ. Βαγγελιώ Τογκουσίδου, η οποία ήταν και η παρουσιάστρια της εκδήλωσης.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε πλήθος κόσμου και μεταξύ των άλλων ο Νομάρχης κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης,
η Δήμαρχος κ. Χαρούλα Ουλσουτζόγλου – Γεωργιάδη, η Νομαρχιακοί Σύμβουλος και Γ. Γραμματέας του Σ.ΠΟ.Σ. Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι του Δ. Βέροιας, κ. Μιχάλης Σουμελίδης, κ. Δημήτρης Δάσκαλος, κ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Βέροιας, κ. Νίκος Μωυσιάδης,
κ. Μιχάλης Τρανίδης, κ. Γιώργος Κάκαρης, υποψήφιοι περι-
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φερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών και άλλων φορέων.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν η «ποντιακή κουζίνα», την οποία είχαν την ευκαιρία να γευτούν οι
παρευρισκόμενοι. Η κ. Ελένη Βασιλειάδου και τα παραδοσιακά προιόντα «Βερμίου Γης», κέρδισαν με την αξία τους
τα καλύτερα και τα κολακευτικότερα σχόλια ικανοποιώντας
την όρεξη αλλά και την περιέργεια όλων.
Στην Ε.Λ.Β. επιχειρείται μια συγκροτημένη προσπάθεια
για την ανάδειξη του πανάρχαιου ελληνικού πολιτισμού. Η
δυναμική των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και
η σημαντική υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των μελών,
κατόρθωσε να καθιερώσει την Λέσχη στην τοπική και όχι
μόνον κοινωνία. Έχοντας να επιδείξει αξιόλογο πολιτιστικό έργο επιδιώκει την επίτευξη υψηλότερων στόχων με τη
αρωγή και συμπαράσταση των γονέων. Με την αξιοσημείωτη συμβολή τους εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες
μέσα στις οποίες θα μεγαλώσει η νέα γενιά και θα στελεχώσει την κοινωνία του αύριο.
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Αφιέρωμα στην Κασταμονή
Η

Κασταμονή ή Κασταμών ή
Κασταμόνα και τουρκικά
Καστάμονου είναι ιστορική πόλη
του βορειοδυτικού Πόντου γενέτειρα βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γη αρχαιοελληνικών αποικιών. Αυτή η μάνα βυζαντινών
αυτοκρατόρων, αυτή η σχεδόν
ξεχασμένη γωνιά του Δυτικού
Πόντου έπαιξε στο παρελθόν
σημαντικό ρόλο στις υποθέσεις
της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Βρίσκεται στη περιοχή της
αρχαίας Παφλαγονίας επί της
πλαγιάς όρους σε υψόμετρο 900
περίπου μέτρα.
Οι Ρωμαίοι την ονόμαζαν Casta
Commeni, σήμερα οιΤούρκοι
την ονομάζουν
Καστάμονου.
και αποτελεί
πρωτεύουσα
ομώνυμου νομού (Βιλαέτι).
Επιμέλεια:
Καταλαμβάνει
Χωραφαΐδης Αβραάμ
έκταση περίπου 1,85 τ.χλμ.
με πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκους.
Παλαιότερα διάφοροι ιστορικοί γεωγράφοι πίστευαν ότι η πόλη ιδρύθηκε περί
τον 13ο αιώνα στη διάρκεια της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, αυτό δεν είναι σωστό καθόσον απαντάται η πόλη με το ίδιο όνομα
από τον 11ο αιώνα και ακόμα αρχαιότερα.
Τον 11ο αιώνα έκαναν για έμβλημα τους
ένα παλιό χιττίτικο σύμβολο, τον δικέφαλο
αετό.

Κασταμονή…η γενέτειρα
των Κομνηνών

Από την Κασταμονή κατάγονταν η μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών οι οποίοι από εκεί μετακινήθηκαν
αρχικά και εγκαταστάθηκαν στη Κόμνη
της Θράκης εξ ου και το προσωνύμιο Κομνηνοί. Μάλιστα στη Κασταμονή υπήρχε

και το μεγάλο πατρογονικό κτήμα των
Κομνηνών. Εικάζεται ότι το όνομα της ετυμολογικά προέρχεται από το «κάστρο των
Κομνηνών».
Επί βασιλείας της δυναστείας των Κομνηνών, την Κασταμονή επισκέφτηκε ο
Αλέξιος Α’ Κομνηνός και μάλιστα τον πύργο
των προγόνων του. Ο δε Ιωάννης Γ’ Μέγας
Κομνηνός (ο Καλοϊωάννης) το 1330 επεχείρησε την πρώτη του εκστρατεία εναντίον
των Σελτζούκων που είχαν καταλάβει την
Κασταμονή κατά την οποία η πόλη ανακαταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς. Τότε
(1331) στη πόλη τελέστηκαν μεγάλες θριαμβικές εορτές για το επιτυχές αποτέλεσμα.
Ένα χρόνο μόλις μετά οι Σελτζούκοι
επανήλθαν και άρχισαν να πολιορκούν τη
πόλη. Τότε ο Ιωάννης Κομνηνός ξεκίνησε
και πάλι εκστρατεία κατά των Σελτζούκων
την οποία και αυτή τη φορά ανακατέλαβε
την πόλη μαζί με τη Γάγγρα. Για την περιφανή αυτή νίκη του Ιωάννη, ο Θεόδωρος Πρόδρομος έγραψε ειδικό ποίημα με τον τίτλο
«Τω μεγαλονίκω Βασιλεί κυρώ Ιωάννη Κομνηνώ επί τη δευτέρα Κασταμόνος αλώσει
και Γάγγρας». Τελικά η Κασταμονή περιήλθε
στους Οθωμανούς το 1393.
Η Κασταμονή ανήκε στην εκκλησιαστική επαρχία (μητρόπολη) της Νεοκαισάρειας με πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το Ρωσοτουρκικό πόλεμο ζούσαν στην Κασταμονή πάνω
από 200 ελληνικές οικογένειες. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο όμως (1878) και την
ήττα της Ρωσίας, πολλοί Έλληνες-Πόντιοι
της Κασταμονής και άλλων γύρω περιοχών,
φοβούμενοι αντίποινα των Τούρκων προς
τους Χριστιανικούς πληθυσμούς, αφήνουν
τις εστίες τους και αναζητούν καταφύγιο,
ανατολικότερα, σε ρωσικό έδαφος. Έτσι
βρίσκονται στον Καύκασο, στο Καρς. Ανάμεσά τους και η πλειοψηφία των κατοίκων
του χωριού Ταχταγράν της επαρχίας Γκιόλιας του Καρς στον Καύκασο, οι οποίοι μετά
από διπλό ξεριζωμό μέσα σε 40 χρόνια, είχαν το κουράγιο, αποδεκατισμένοι βέβαια,
να φτάσουν στην Ελλάδα (Καράμπουρνου
1920) και να εγκατασταθούν τελικά στην
Πατρίδα Βέροιας (1921).
Στις 23 Αυγούστου του 1925, απ΄ αυ-

Το τμημα νεολαιας του Συλλογου Ποντιων
Μακροχωριου διοργανωνει εκδηλωση το Σαββατο 27 Νοεμβριου 2010 στο κτημα «Αφροδιτη»
(9ο χλμ. Αλεξανδρειας-Βεροιας-Καλοχωρι)
καλλιτεχνικο προγραμμα με τους Γιαννη Τσιτιριδη, Μπαμπη Κεμανατζιδη, Γιαννη Τσανασιδης
και στο νταουλι Σοφια Χινιτιδου.
Και πολλες αλλες εκπληξεις.
Ωρα εναρξης 8.30 το βραδυ.
Τιμη προσκλησης 20 ευρω
Πληρες μενου, απεριοριστο ποτο.

τήν τη πόλη, ο Κεμάλ Ατατούρκ κήρυξε
την ενδυματική επανάσταση (αλλαγής της
ανατολίτικης ενδυμασίας με ευρωπαϊκή) σε
πολιτική ομιλία του προς τα μέλη του τότε
ρεπουμπλικανικού κόμματος του οποίου
ήταν αρχηγός.

Κασταμονή η πατρίδα
του ζεϊμπέκη Γιοβάν Τσαούς

Ο Γιάννης Εϊτζιρίδης ή Ετσειρίδης ή Γιοβάν Τσαούς ήταν ποντιακής καταγωγής.
Γεννήθηκε στην Κασταμονή του Ικονίου
της Μικράς Ασίας στα 1893. Ασχολήθηκε
από μικρή ηλικία με τη μουσική, παίζοντας
ταμπούρ και άλλα έγχορδα (βιολί, ούτι
κ.ά.). Όντας Τούρκος υπήκοος υπηρέτησε
στον Τούρκικο Στρατό με το βαθμό του
Λοχία (Τσαούς), γι’ αυτό και απέκτησε το
παρατσούκλι Γιοβάν Τσαούς. Πριν ακόμη
τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι πασίγνωστος ως μουσικός στη Μικρά Ασία, σε
σημείο που να καλείται από το σουλτάνο
Αβδούλ Χαμίτ για να παίξει στην αυλή του.
Με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Γιοβάν Τσαούς βρίσκεται από τα παλάτια του
Αβδούλ Χαμίτ, στα προσφυγικά υπόστεγα
του Πειραιά. Μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια, η οικογένεια του κατόρθωσε να φτιάξει
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ένα σπίτι, κοντά στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, στην επέκταση των γραμμών του σιδηροδρομικού
σταθμού του Πειραιά.
Στην Ελλάδα δε δούλεψε καθόλου σαν
επαγγελματίας μουσικός. Έπαιζε και έγραφε
για το κέφι του. Ζούσε κάνοντας το ράφτη με
βοηθό τη γυναίκα του Αικατερίνη, το γένος
Καραγιώργη Χουρμούζη, στο ραφείο που
εγκατέστησε στο ισόγειο του σπιτιού τους.
Το 1930-31 νοίκιασαν και λειτούργησαν ένα
μαγειριό-ουζερί προς το Πέραμα. Μετά το
1932 μετέτρεψε το ραφείο σε ουζερί.
Την περίοδο 1935-37 κυρίως, φωνογραφεί στο όνομά του μια σειρά τραγουδιών
και συμμετέχει στην ηχογράφηση λιγοστών
τραγουδιών άλλων συνθετών. Το 1937 μετακόμισαν στην Κοκκινιά. Ο Γιοβάν Τσαούς
πέθανε ξαφνικά τον Οκτώβριο του 1942
από δηλητηρίαση.
Το όνομα της Κασταμονής επιζεί στην
Ελλάδα σε ένα αθωνικό μοναστήρι, τη Μονή
Κασταμονίτου όπου λέγεται ότι το ίδρυσαν
μοναχοί από την Κασταμονή. Επιζεί όμως
και μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων
που ήρθαν στις αρχές του 20ου αιώνα μετά
από το μεγάλο ξεριζωμό. Ναι, η Κασταμονή
είναι μία από τις αποκαλούμενες χαμένες,
αλησμόνητες πατρίδες.
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Παναγία Σουμελά: Πολλαπλασιασμός ή διαίρεση;
του Σάββα Καλεντερίδη

«Ôåëåßôáé êáé ðÜëéí ç Èåßá Ëåéôïõñãßá,
êáé ìÜëéóôá Ðáôñéáñ÷éêÞ, ôïõ
Èåïý åðéöõëÜîáíôïò åéò ôçí çìåôÝñáí
Ìåôñéüôçôá ôçí ìåãÜëçí óõãêßíçóéí
êáé ÷áñÜí, ôçí ïðïßáí ìüíïí åéò ôá
üíåéñÜ ôçò åßäå ìáêñÜ óåéñÜ åê ôùí
áïéäßìùí óåâáóìßùí ðñïêáôü÷ùí ìáò
Ïéêïõìåíéêþí Ðáôñéáñ÷þí!»
Η πρόταση αυτή από το λόγο που εκφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τη λειτουργία στην
Παναγία Σουμελά, στη Ματσούκα του Πόντου, στις 15 Αυγούστου 2010, δείχνει την ιστορικότητα της στιγμής. Μόνο στα
όνειρά τους μπορούσαν να δουν λειτουργία στην Παναγία
Σουμελά, μακρά σειρά Οικουμενικών Πατριαρχών.
Η λειτουργία ολοκληρώθηκε και ήλθε η ώρα του απολογισμού.
Ας ξεκινήσουμε από τα διαδικαστικά. Το τουρκικό κράτος,
σύμφωνα με όσα μας εξιστόρησαν οι απεσταλμένοι της εφημερίδας, έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην τορπιλιστεί η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης από ενέργειες
ατόμων ή μηχανισμών που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τη λειτουργία. Κύκλοι της φασιστικής-τρομοκρατικής οργάνωσης
ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ, δια του προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής
του (εθνικο)σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Sabri Dilber,
προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την πραγματοποίηση της
λειτουργίας προσφεύγοντας στην τουρκική δικαιοσύνη, ενώ
την ημέρα της διεξαγωγής της λειτουργίας, την 15η Αυγούστου, πραγματοποίησαν στην Τραπεζούντα ημερίδα με θέμα:
“Ο Πορθητής, η Άλωση και ο νομάρχης Τραπεζούντας Αζμί
μπέη”. Παρόλα αυτά, το τουρκικό κράτος περιφρούρησε την
εκδήλωση, ενώ και ο τοπικός λαός συμπεριφέρθηκε με άψογο και φιλόξενο τρόπο τους περίπου πέντε χιλιάδες επισκέπτες από Ελλάδα, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία, ΗΠΑ, Αυστραλία
και αλλού.
Από την πλευρά του το ελληνικό κράτος δεν κατόρθωσε να περιφρουρήσει “στόχους” και πρόσωπα στην ελληνική
επικράτεια, που θα μπορούσαν να τορπιλίσουν το κλίμα της
λειτουργίας. Παραμονές της ιστορικής αυτής στιγμής, και
ενώ -δικαιολογημένα ως ένα βαθμό- πολλά άτομα που ήθελαν να επισκεφθούν την Τραπεζούντα και να συμμετέχουν
στη λειτουργία εξέφραζαν φόβους που σχετίζονταν με την
ασφάλεια και με τον κίνδυνο που θα αντιμετώπιζαν από ενδεχόμενες επιθέσεις παρακρατικών και Γκρίζων Λύκων στην
Τραπεζούντα, άγνωστοι έριξαν βόμβα μολότοφ στο τουρκικό
προξενείο της Θεσσαλονίκης, ξυπνώντας μνήμες των Σεπτεμ-

βριανών του 1955. Ήταν τότε που πάλι με αφορμή μια βόμβα
που έριξε Τούρκος προβοκάτορας στον ίδιο χώρο, υπέστησαν βανδαλισμούς οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της
Σμύρνης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, δυο μέρες μετά, κυριολεκτικά την παραμονή της λειτουργίας, “άγνωστοι” προκάλεσαν φθορές σε περίπου είκοσι
τάφους του οικισμού των Ρομά, Πος-Πος, στην Κομοτηνή, κινητοποιώντας ταυτόχρονα μερικές εκατοντάδες εγκάθετους
του τουρκικού προξενείου, που διαδήλωσαν με “αγανάκτηση”
για τη δράση των “ακραίων στοιχείων”, που ακατανόητα χρέωσε στην χριστιανική πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.
Πεταλωτής.
Δηλαδή, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι
η ΕΡΓΕΝΕΚΟΝ δεν κατάφερε να δράσει προβοκατόρικα στην
Τουρκία, αλλά μάλλον τα κατάφερε στην Ελλάδα, με τα εδώ
ενεργούμενά της, που έδρασαν χωρίς να παρεμποδιστούν
από το κοιμώμενο (;) ελληνικό κράτος. Αν επαληθεύονται οι
φόβοι μας αυτοί, η κατάσταση είναι τραγική, αν η λέξη αυτή
μπορεί να νοημαδοτήσει την πραγματικότητα.
Συνεχίζοντας τον απολογισμό, περνάμε στις πολιτικο-διπλωματικές πτυχές της υπόθεσης. Χωρίς να περιμένουν καν
να περάσουν ορισμένες μέρες, διάφοροι (εγκάθετοι) δημοσιογράφοι εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και άλλων
ΜΜΕ αλλά και “παράγοντες” του οργανωμένου ποντιακού
χώρου, αφού πρώτα επιτέθηκαν με ανοίκειο και πολλές φορές άδικο τρόπο σε άτομα και πολιτικούς που εκφράζονται
με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, στη συνέχεια ανέλαβαν
εργολαβικά το έργο της διαστρέβλωσης των γεγονότων και
της κατασυκοφάντησης του Ιβάν Σαββίδη και του “ρωσικού
παράγοντα”. Όπως φαίνεται από το χρονικό των γεγονότων
που οδήγησαν στο “άνοιγμα” της Παναγίας Σουμελά, ο Ιβάν
Σαββίδης και εν γένει ο “ρωσικός παράγοντας” έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην παραχώρηση της άδειας από την τουρκική κυβέρνηση. Η ύπαρξη επιστολών των Βλαδιμήρ Πούτιν
και Σεργκέι Λαβρόφ στους Ερντογάν και Νταβούτογλου αντίστοιχα, με τις οποίες προέβαλαν το αίτημα του “ανοίγματος”
της Σουμελά στους ομολόγους τους, η παρουσία τα δυο προηγούμενα χρόνια το Δεκαπενταύγουστο στη Σουμελά και η
παράσταση του Ιβάν Σαββίδη σε παράγοντες της τουρκικής

ÁÕÔÅÓ ÔÉÓ ÃÉÏÑÔÅÓ
ÊÁÐÏÉÏÉ ÓÕÍÁÍÈÑÙÐÏÉ ÌÁÓ
ÃÉÁ ÍÁ ÃÉÏÑÔÁÓÏÕÍ ÄÅÍ ÈÁ ×ÏÕÍ ÁÍÁÃÊÇ
ÁÐÏ ÌÉÁ ÖÉÁËÇ ÊÑÁÓÉ…

ÁËËÁ ÁÐÏ ÌÉÁ ÖÉÁËÇ ÁÉÌÁ…
Ç Åýîåéíïò ËÝó÷ç ÂÝñïéáò ÊÁËÅÉ êáé ðÜëé ôá
ìÝëç ôçò, ôéò ößëåò êáé ößëïõò áéìïäüôåò íá äþóïõí
ôï ÷áìüãåëï ìå ìßá öéÜëç áßìá, óå üóïõò ôéò çìÝñåò
ôùí åïñôþí ôï Ý÷ïõí ÆÙÔÉÊÇ áíÜãêç ãéá íá ãéïñôÜóïõí ìáæß ìáò.
Ãéá êáôÜèåóç óôçí ÔñÜðåæá Áßìáôïò ôçò Åõîåßíïõ
ËÝó÷çò ÂÝñïéáò, ïé áéìïäüôåò ìðïñïýí íá ðñïóÝñ÷ïíôáé üëç ôçí ðåñßïäï ôùí åïñôþí ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò óôï Íïóïêïìåßï ÂÝñïéáò,
êáèçìåñéíÜ ôï ðñùß 8.30-1.30 êáé 6-8 ôï áðüãåõìá,
áëëÜ êáé ÏËÅÓ ôéò áñãßåò ðñùéíÜ 10-1.00 (êáôÜ ðñïôßìçóç ç ðñïóÝëåõóç íá ãßíåôáé ôéò ðñùéíÝò þñåò ðëçñïöïñßåò ôçë. Áéìïäïóßáò 23310 29600).
Õðåíèõìßæïõìå ãéá ôçí áðïöõãÞ ôáëáéðùñßáò, üôé åßíáé êáëýôåñá ç ðñïóÝëåõóç ôïõò íá
ãßíåôáé üóï ôï äõíáôü íùñßôåñá áðü ôç ëÞîç ôïõ ùñáñßïõ ãéá ôçí Ýãêáéñç áéìïëçøßá ôïõò,
êáèþò êáé íá Ý÷ïõí ðÜñåé ðñùéíü Þ ãåýìá, üðùò åðßóçò íá åßíáé îåêïýñáóôïé êáé íá ìçí
áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá õãåßáò êáé íá ìçí ëáìâÜíïõí öÜñìáêá.
Õðåýèõíïò Áéìïäïóßáò ÃåùñãáäÜêçò ÄçìÞôñçò êéí. 6970834749
- ÊÁËÅÓ ÃÉÏÑÔÅÓ -

βουλής για το θέμα, με ταυτόχρονη απουσία αντίστοιχων κινήσεων από ελληνικής πλευράς, μιλούν από μόνες τους. Οι
Έλληνες της Ρωσίας, με επικεφαλής τον Ιβάν Σαββίδη, κινητοποιήθηκαν και πέτυχαν να φέρουν το θέμα προς εξέταση στις
αρμόδιες τουρκικές αρχές.
Η κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη και των Ελλήνων της Ρωσίας,
που είναι Ρώσοι πολίτες, είχαν την υποστήριξη της ρωσικής
κυβέρνησης, γεγονός που -απολύτως δικαιολογημένα κατά
την άποψή μας- κινητοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και εν μέρει την ελληνική πλευρά, υπό το φόβο της εισπήδησης της Ρωσικής εκκλησίας στην ιστορική για τον Ελληνισμό
περιοχή του Πόντου και της Παναγίας Σουμελά. Από το σημείο εκείνο, περίπου από το Δεκαπενταύγουστο του 2009, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο εμπλέκεται ενεργά στο θέμα της
λειτουργίας, για να φθάσουμε στο αίσιο αποτέλεσμα της 15ης
Αυγούστου 2010, για το οποίο ασφαλώς και είχε καθοριστικό
ρόλο η προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πάντως, για το θέμα θα επανέλθουμε με ειδικό αφιέρωμα στο επόμενο φύλλο μας, για να μάθουν οι αναγνώστες
μας τις πολιτικές, διπλωματικές και θρησκευτικές πτυχές αυτής της σοβαρής υπόθεσης.
Όσον αφορά στα ζητήματα αμοιβαιότητας που τίθενται
από την τουρκική πλευρά, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ως
αντάλλαγμα στην “παραχώρηση” της Σουμελά, ζητεί από την
Ελληνική κυβέρνηση τη λειτουργία οθωμανικού τεμένους
στην Αθήνα. Πρώτον, η παραχώρηση της Τουρκίας δεν έγινε
στην Ελλάδα, αφού -απ΄ όσο γνωρίζουμε- δεν υπήρχε αντίστοιχο έτοιμα από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, με άλλα
λόγια, η Τουρκία “άνοιξε” τη Σουμελά επειδή υπήρχαν ρωσικές
πιέσεις για το θέμα και ενεπλάκη το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
επειδή η Σουμελά από της ιδρύσεώς της συνεχώς είναι στη
δικαιοδοσία του. Άρα, παρ’ ότι το ζήτημα της Σουμελά αφορά το σύνολο του Ελληνισμού, η χώρα που ζήτησε επίσημα
το “άνοιγμα” της Μονής σε θρησκευτικές λειτουργίες είναι η
Ρωσία και αν η Τουρκία ζητά αντίστοιχες “παραχωρήσεις” στη
λογική της αμοιβαιότητας, μάλλον προς τη Ρωσία θα πρέπει
να απευθυνθεί.
Κλείνοντας, θα αναφερθούμε στις φωνές που ακούγονται
από διάφορες πλευρές για το ρόλο του ενός και του άλλου,
φωνές που δεν οδηγούν σε θετική κατεύθυνση ούτε το Ποντιακό ούτε τα εθνικά μας θέματα. Η περίπτωση του “ανοίγματος” της Παναγίας Σουμελά θα πρέπει να μελετηθεί με μεγάλη προσοχή απ΄ όλους μας, γιατί πρόκειται για επιτυχία που
προήλθε από την -έστω και προβληματική- συνεργασία των
Ελλήνων της Ρωσίας, που είναι ένα ανεκμετάλλευτο εθνικό
κεφάλαιο, των Ελλήνων της Ελλάδος και του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα δράσης για το μέλλον. Ο Ελληνισμός, στις δύσκολες στιγμές που
περνά, χρειάζεται στρατηγική και πνεύμα συνεργασίας και όχι
διαίρεσης.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Ποντιακή Γνώμη - Τεύχος Αυγούστου 2010
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Τ

ο Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010
πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλαδικό φεστιβάλ Ποντιακών
χορών της Π.Ο.Ε. στην Κοζάνη
από το Σύνδεσμο Ποντιακών
Σωματίων Δυτικής Μακεδονίας
και Ηπείρου.
Οι τέσσερις χιλιάδες και πλέον
θεατές που κατέκλυσαν ασφυκτικά το νέο κλειστό
γυμναστήριο στη
Λευκόβρυση Κοζάνης δημιούργησαν
το αδιαχώρητο στα
διαζώματα και τους
διαδρόμους
του
Γράφει ο
σταδίου.
Βασίλης Ασβεστάς
Η αθρόα προσέΧοροδιδάσκαλος
λευση
του κόσμου
της Ε.Λ.Β.
δείχνει από μόνη
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της ότι το εγχείρηΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
μα της Π.Ο.Ε. έχει
γίνει πλέον θεσμός.
Για ακόμη μία φορά στάλθηκε το μήνυμα της
ενότητας του Ποντιακού χώρου αφού η συντριπτική πλειοψηφία των Ποντιακών σωματίων συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Όταν λοιπόν ένας θεσμός βρίσκεται στο
απόγειο του τότε δυσκολεύουν τα πράγματα.
Τότε πρέπει να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα ένα
τόσο κορυφαίο γεγονός και όσο γνωρίζω δεν
υπάρχει στο πανελλήνιο ανάλογη εκδήλωση.
Ένα οικοδόμημα πρέπει να στηρίζεται σε
γερές βάσεις για να το θαυμάζεις διαρκώς.
Ο βαθμός οργάνωσης του φεστιβάλ πρέπει
κάθε χρόνο να αναβαθμίζεται με βάση την
εμπειρία των προηγούμενων χρόνων.
Το φεστιβάλ δεν είναι μόνο υπόθεση της
κεντρικής διοίκησης της Π.Ο.Ε.. Σημαντικό
ρόλο παίζουν και οι πέντε Σύνδεσμοι Ποντιακών Σωματίων (ΣΠΟΣ) οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο

οργάνωσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες
του κάθε ΣΠΟΣ.
Στο παρών άρθρο θα αναφερθώ στο μοντέλο οργάνωσης του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας στην οποία ανήκει
και ο σύλλογος μου.
Θεωρώ ότι όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το
6ο φεστιβάλ (διοικητικά συμβούλια, χοροδιδάσκαλοι, χορευτές, μουσικοί) είχαν τα εξής
χαρακτηριστικά:
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ – ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ (από ερασιτέχνες εραστές της παράδοσης).
Η επιλογή των χορών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χορού για μία
ακόμη χρονιά έγινε από την επιτροπή χορού
και ενδυμασίας της Π.Ο.Ε. με συντονιστή τον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
1-9-2010 Παρουσία των υπευθύνων και των δασκάλων των
τμημάτων της Λέσχης στη συνεδρίαση του Δ. Σ. για ενημέρωση και ανάληψη εργασιών.
1-9-2010 Απόφαση επαναφοράς της λειτουργίας του τμήματος της σχολής εκμάθησης ποντιακής λύρας της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, στο Π. Π. Κ. (Λ. Πορφύρα 1,
Πανόραμα).
7-9-2010 Επισκευή και αντικατάσταση ξύλινων τραπεζιών και
γραφείων του Π. Π. Κ. της Λέσχης.
8-9-2010 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανακατασκευής, υποστήριξης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας
της Λέσχης.
8-9-2010 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας των χορευτικών τμημάτων.
8-9-2010 Έγκριση δανεισμού φορεσιών για φωτογράφηση
στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «Κύκλος».
8-9-2010 Έγγραφη ειδοποίηση στο αναπληρωματικό μέλος κ.
Σάββα Πασχαλίδη για την πλήρωση της θέσης του Δ. Σ..
8-9-2010 Ενημέρωση του Δ. Σ. για την προετοιμασία του
θεατρικού τμήματος από τον σκηνοθέτη κ. Αβραάμ
Πελαίδη, εν όψει της πρεμιέρας της παράστασης του μονόπρακτου έργου «ΓΙΑΝΤΕΣ», την Κυριακή 17-10-2010
στο Χώρο Τεχνών του Δ. Βέροιας.
8-9-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος εκπροσώπησης στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς, «Η Ντόλιανη».
10-9-2010 Συνάντηση των σύγχρονων «Αργοναυτών», που
συμμετείχαν στην προσκυνηματική εκδρομή στον Πόντο, στο καφέ του Τριποτάμου.
11-9-2010 Έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου για την
λειτουργία του «Σχολείου Παράδοσης» των τμημάτων
της Λέσχης.
12-9-2010 Έναρξη των τμημάτων της Λέσχης «Σχολείο Παράδοσης», στο Π. Π. Κ. στο Πανόραμα.
13-9-2010 Έκδοση του 5ου φύλλου του έτους της εφημερίδας

Κώστα Αλεξανδρίδη.
Η επιλογή έγινε δεκτή από το Δ.Σ. του
Σ.Π.Ο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας αποδεχόμενοι την εγκυρότητα της επιτροπής. Το επόμενο βήμα ήταν να οριστεί η
ομάδα των συντονιστών χοροδιδασκάλων.
Σε αυτό σημείο θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Σ.Π.Ο.Σ Λεωνίδα
Σαρβανίδη και σε όλο το Δ.Σ. διότι έκαναν δεκτή την πρόταση των χοροδιδασκάλων της
περιφέρειας να οριστεί η ομάδα των συντονιστών από το σώμα των χοροδιδασκάλων.
Αρχές Ιουνίου σε κοινή συνάντηση του Δ.Σ.
και χοροδιδασκάλων στον Σύλλογο Ποντίων
Αλεξάνδρειας αποφασίστηκε η συντονιστική
ομάδα που αποτελείται από τους:
- Ασβεστά Βασίλη (μέλος της επιτροπής χο-

ρού και ενδυμασίας της Π.Ο.Ε.)
- Ασημακόπουλο Κώστα
- Κασαμπαλίδη Γιώργο (μέλος της επιτροπής
χορού και ενδυμασίας της Π.Ο.Ε.)
- Κυρμανίδη Παναγιώτη
- Νικολαΐδη Κώστα (μέλος της επιτροπής χορού και ενδυμασίας της Π.Ο.Ε.)
Η ομάδα των συντονιστών αμέσως μετά
τον ορισμό της συνεδρίασε στον Σύλλογο
Λακκώματος Χαλκιδικής παρουσία του προέδρου του Σ.Π.Ο.Σ. και του συντονιστή της
επιτροπής μουσικής της Π.Ο.Ε. Παπαδόπουλο Στάθη, ο οποίος όρισε τους μουσικούς
σύμφωνα με τους επιλεγμένους χορούς. Στην
συνάντηση ορίστηκε ο τρόπος και το ύφος
απόδοσης των χορών.
Στην επόμενη φάση καλέστηκαν όλοι οι
χοροδιδάσκαλοι του Σ.Π.Ο.Σ. σε κοινή πρόβα
στον Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας όπου
ορίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούσαν τον αριθμό και τα κριτήρια επιλογής
των χορευτών ενώ έγινε επίδειξη και πρόβα
των χορών από την συντονιστική ομάδα.
Έτσι λοιπόν όλα τα σωματεία είχανε ένα
μήνα περιθώριο να ετοιμάσουν τους χορευτές τους μέσω των χοροδιδασκάλων τους.
Στις 19 Σεπτεμβρίου τα σωματεία πραγματοποίησαν πρόβες κατά νομούς ενώ στις
26 Σεπτεμβρίου έγινε η μία και μοναδική γενική πρόβα στην Αλεξάνδρεια με 400 χορευτές και 10 μουσικούς.
Το συγκεκριμένο μοντέλο με τις πολλές
συναντήσεις και τις πολλές επιμέρους πρόβες
αποδείχθηκε αποτελεσματικό τόσο όσο προς
την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε τέτοιες εκδηλώσεις όσο και στην άρτια εμφάνιση μιας πολυπληθούς ομάδας σε
ένα κορυφαίο θεσμό.
Κλείνοντας, θα θεωρούσα το εαυτό μου
αγνώμων εάν δεν έδινα τα ολόψυχα μου συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές, που δεν είναι άλλοι από τους χορευτές και τις χορεύτριες της περιφέρειας μου που τόσο εγώ όσο και
τα υπόλοιπα μέλη της συντονιστικής ομάδας
αισθανθήκαμε υπερήφανοι όταν τους είδαμε
να χορεύουν με χάρη και λεβεντιά.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
15-9-2010 Λήψη απόφασης προμήθειας κλιματιστικού
ψύξης - θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της
λειτουργίας των τμημάτων.
15-9-2010 Λήψη απόφασης προμήθειας ηλεκτρικής κουζίνας στο Π. Π. Κ. της Λέσχης.
15-9-2010 Λήψη απόφασης για την εγγραφή της Λέσχης σε
νέο πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας.
16-9-2010 Ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την αποδοχή της θέσης από τον κ.
Σάββα Πασχαλίδη.
18-9-2010 Τηλεοπτική καταγραφή παραδοσιακών χορών
του τμήματος εκπροσώπησης της Λέσχης από συνεργείο
της ΕΤ3.
19-9-2010 Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από την Τουρκία
και συμβολική κατάθεση στεφάνου.
19-9-2010 Συμμετοχή των μελών του χορευτικού τμήματος
στην πρόβα για το 6ο Φεστιβάλ Χορού της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας στο Π. Π. Κ. της Λέσχης.
21-9-2010 Κατάθεση εγγράφου αιτήματος στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας για την ετήσια τακτική
συντήρηση του συστήματος θέρμανσης στο Π. Π. Κ. της
Λέσχης.
22-9-2010 Παρουσία του υπεύθυνου των τμημάτων παραδοσιακών μουσικών οργάνων της Λέσχης, κ. Σπύρου
Θεοδωρίδη στη συνεδρίαση του Δ. Σ. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.
22-9-2010 Παρουσία της υπεύθυνης καθαριότητας και υγιεινής της Λέσχης, κ. Νατάσας Πασχαλίδου για την οργάνωση και τακτοποίηση ανάλογων ζητημάτων.
22-9-2010 Παρουσία του χοροδιδασκάλου της Λέσχης, κ.
Βασίλη Ασβεστά για ενημέρωση θεμάτων που άπτονται
του των τμημάτων χορού.
22-9-2010 Λήψη απόφασης δημιουργίας δανειστικής ιματι-

οθήκης από παλαιότερες φορεσιές της Λέσχης.
22-9-2010 Λήψη απόφασης πραγματοποίησης του χορού
των τμημάτων που θα γίνει το Σάββατο 30 Οκτωβρίου
στο Π. Π. Κ. της Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα), με
παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα.
24-9-2010 Απολύμανση χειμερινού εξαμήνου στους κοινόχρηστους χώρους και τις τουαλέτες του Π. Π. Κέντρου
της Λέσχης.
25-9-2010 Συνάντηση με τον βουλευτή Ημαθίας κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο και συζήτηση με σκοπό την διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της Λέσχης.
26-9-2010 Συμμετοχή των μελών του χορευτικού τμήματος
στην πρόβα για το 6ο Φεστιβάλ Χορού της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας στο Συλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας & περιχώρων.
1-10-2010 Ετήσια τακτική συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης του Π. Π. Κ. της Λέσχης από την Αντιδημαρχία Τεχνικών του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
6-10-2010 Ενημέρωση του Δ. Σ. από τον πρόεδρο για τις
εκλογές στην περιφέρεια (24-10) και στην κεντρική διοίκηση της Π. Ο. Ε. (28-11).
6-10-2010 Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της ιματιοθήκης της Λέσχης.
6-10-2010 Παρουσία του υπεύθυνου του τμήματος της
αιμοδοσίας της Λέσχης, κ. Δημήτρη Γεωργαδάκη στη
συνεδρίαση του Δ. Σ. με σκοπό την ενημέρωση για την
πορεία των ενεργειών του τμήματος.
9-10-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος της Λέσχης
στο 6ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Κοζάνη.
13-10-2010 Συνάντηση των Ποντιακών Σωματείων του νέου
Καλλικρατικού Δήμου Βέροιας, με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της διοίκησης και λειτουργίας του Δ. Σ. του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

16-10-2010 Συμμετοχή αντιπροσωπευτικού τμήματος με παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές, στην παρέλαση για τον
εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης της Βέροιας
από τους Τούρκους.
17-10-2010 Συμμετοχή στην 2η Πανελλήνια Ημερίδα Χορού
της Π.Ο.Ε. στην Κιβωτό Γρεβενών με θέμα τους χορούς
του Ακ Νταγ Ματέν.
17-10-2010 Πρεμιέρα της ποντιακής θεατρικής παράστασης
του έργου του Φ. Κτενίδη «Γιάντες» στον Χώρο Τεχνών
του Δήμου Βέροιας, σε σκηνοθεσία του κ. Αβραάμ Πελαίδη, από το θεατρικό τμήμα της Λέσχης.
20-10-2010 Παρουσία του υπεύθυνου του τμήματος της θεατρικής ομάδας της Λέσχης, κ. Αβραάμ Πελαίδη στη
συνεδρίαση του Δ. Σ. με σκοπό την ενημέρωση και τον
απολογισμό της πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης.
20-10-2010 Ολοκλήρωση των παραγγελιών για την προμήθεια
αναμνηστικών και άλλων προϊόντων για τον εξοπλισμό
του περιπτέρου της Λέσχης εν ‘όψει της νέας περιόδου.
24-10-2010 Εκπροσώπηση στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού του Π. Σ. Πατρίδας Βέροιας, «Ευστάθιος
Χωραφάς».
24-10-2010 Συμμετοχή στην Ετήσια Συνέλευση του Σ. ΠΟ. Σ.
της Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας στον Π. Σ. Πατρίδας
Βέροιας, «Ευστάθιος Χωραφάς».
28-10-2010 Ματαίωση συμμετοχής αντιπροσωπευτικού
τμήματος με παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές, στην
παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ του
1940 λόγω βροχής.
30-10-2010 Ετήσιος χορός – συνάντηση των μελών και φίλων
των τμημάτων στο Π. Π. Κ. της Λέσχης στο Πανόραμα.
Έφορος Τύπου & Δημ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
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Ó×ÏËÅÉÏ ÐÏÍÔÉÁÊÇÓ
ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ
Τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

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- ΝΤΟΥ-

ËÕÑÁÓ

ΛΑΠΕΣ, 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

ÔÑÁÃÏÕÄÉÏÕ

7. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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

ÍÔÁÏÕËÉÏÕ

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
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
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

ÈÅÁÔÑÏÕ

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας της Ε.Λ.Β.
23310-72060 καθημερινά 4:30μμ-8:30μμ
Υπεύθυνος Τμημάτων του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. Παπαδόπουλος Κώστας

ΚΑΛΟΓΡΙΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ , τηλ. 6937416505
27. HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
N. Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 62006, 71575, 23769 (fax)
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Ενθουσίασε το κοινό η θεατρική παράσταση της Ε.Λ.Β.

Η

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας παρουσίασε την
θεατρική παράσταση του μονόπρακτου
έργου του Φίλωνα Κτενίδη «Γιάντες», την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010.
Με την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού, το οποίο
κατέκλυσε την υπέροχη αίθουσα του Χώρου Τεχνών του Δή-

μου Βέροιας και την καταπληκτική ερμηνεία από πλευράς
των ταλαντούχων ηθοποιών πραγματοποιήθηκε μια ακόμη
πετυχημένη εκδήλωση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Η σημαντική δουλειά των μελών της θεατρικής ομάδας με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη και υπευθύνου του
τμήματος κ. Αβραάμ Πελαΐδη ανταμείφθηκε από το ζεστό
χειροκρότημα των θεατών, οι οποίοι απόλαυσαν μια αξιό-

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.ΠΟ.Σ.

Στις 24/10/2010 ημέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκε στη Πατρίδα Βεροίας η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Σ.ΠΟ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αφού πρώτα έγινε ο απολογισμός του απερχόμενου
Δ.Σ. διεξήχθηκαν οι εκλογές και το νέο Δ.Σ. που προέκυψε είναι:
1. Σαρβανίδης Λεωνίδας - Πρόεδρος
2. Ξανθόπουλος Κων/νος - Αντιπρόεδρος
3. Παπαδοπούλου Νόπη - Γραμματέας
4. Περκουλίδης Κων/νος - Ταμίας
5. Ασλανίδης Παναγιώτης - Μέλος
6. Καπουρτίδης Χαράλαμπος - Μέλος
7. Κουρουτζίδης Παναγιώτης - Μέλος
8. Σισμανίδης Αναστάσιος - Μέλος
9. Παπαδόπουλος Ισαάκ - Μέλος

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Ε. Λ. Β., την 3η Κυριακή κάθε
νέου έτους πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.
Για τη νέα χρονιά την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011, στην Συνέλευση θα γίνουν
και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας να συμμετέχουν στις εργασίες της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και αν το επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα
συσταθεί.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δικαίως λογίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα
ποντιακά σωματεία και αυτό το οφείλει στην συμμετοχικότητα και στην από
ετών διάθεση ανυστερόβουλης προσφοράς. Η συμβολή του κάθε μέλους είναι
αναγκαία και ανεκτίμητη.
Όσοι θέλουν μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό.

λογη ερασιτεχνική προσπάθεια με πολλές και μεγάλες δόσεις επαγγελματισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Λ. Β.
ευχαριστεί, τους συνδιοργανωτές, τους χορηγούς και τους
συντελεστές της παράστασης καθώς επίσης όλα τα μέλη
του θεατρικού τμήματος, ανανεώνοντας το ραντεβού για
το επόμενο ταξίδι στην ποντιακή παράδοση μέσα από τη
Τέχνη του Θεάτρου.

