ΕΤΟΣ 23ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 186

ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σελίδα 9

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στην Παμποντιακή
Ομοσπονδία Ελλάδος
Σελίδα 5

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

(ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ 2011)

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
έψαλε τα κάλαντα
σε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,
Άννα Διαμαντοπούλου
και Φώφη Γεννηματά

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο
Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα
(Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή
16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Σελίδα 12

Εξελίξεις στο θέμα του Ιδρύματος
«Παναγία Σουμελά»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
«ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ»
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΔΟΘΗΚΕ ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Π. ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΕΒΑΛΛΕ
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σελίδες 3 - 4 - 7

Αφοι ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

Αναβίωσαν και φέτος
τα «Μωμοέρια»
στην πλατεία Ωρολογίου

ΑΝΘΕΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

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

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
στην πόλη της Δράμας
Σελίδα 6

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Σελίδα 7
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

ΑΛΛΟ ΣΟN ΠΟΝΤΟΝ
ΜΗ ΠΑΤΕΙΣ
Οψέ το βρ; Aδον τάβιζεν

Παροιμίες / Γνωμικά

Χαρόντισσα του χάρου
Χάρε μ΄ ψύα πύ κουβαλείς
Γράφει ο Μαυροκεφαλίδης Πολυχρόνης

Ακ’ σον ατά ντο λέω:
Όθεν εβρίκσ’ πολλά άτομα

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

1. Οι εργάτ΄πάντα τον Ηλον τερούν. «Οι εργάτες πάντα τον Ηλον βλέπουν όχι τη δούλεψη».
2. Ο Ατζαμής και ο παλαλόν έναν είν. «Ο Ατζαμής και ο παλαβός το ίδιο είναι».

και σπίτε αγαπημένα
την στράτα σ’ τέρεν κι άλλαξον
Και σ’ άλλο στράταν δέβα.

Ποντιακά Αινίγματα

1. Γονατίζω εμπρός και χώνα το σο σκιστός. Ντο εν; Το ανοιγάρ και το κλειδίν.
«Γονατίζω εμπρός σου και το χώνω στο σχιστό σου.
Τι είναι; Το κλειδί και η κλειδαριά.
2. Απ’ εμπρ εσ την Ράσαν από πισ’ την κοιλίαν. Ντο εν;
Από μπροστά έχει τη ράχη και πίσω την κοιλιά. Η κνήμη του ποδιού.

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΕΥΧΈΣ

1. Ας εν για τον παράδεισο σ’. Ας είναι για το παράδεισο σου.
Αυτή η ευχή λεγόταν στον αποβιώσαντα συγγενή.
2. Ας εν για ψυ’ σ΄. Ας είναι για την ψυχή σου. Αυτό λεγόταν σε όποιον έκανε εγαθοεργή πράξη.

ΚΙ αν βρίκς ρωμάνες σο παρχάρ
κι’ αγορτς απ’ έσ’ σ’αλώνε
Σον πόντον ίσα στο ®εψον
τραντέλλενων γενέαν.
Κι ο χάρον επαράκουσεν
κι εμπαίν σήν Τραπεζούνταν
κι έρθεν ιρέστε ΔΙΓΕΝΗΣ
κι ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ παλληκάρε.
Άλλο κι’ εσέβεν σό αλών’

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΡΕΣ

1. Αλιτον ν’ απομέν το σερνα τ’.
Άλιωτο να μείνει το χέρι του. Εννοείται να μείνει άλιωτο στον τάφο.
2. Ανεμοκαλίτσα να παίρτ’ σε.
Ανεμοστρόβιλος να σε πάρει. Αυτή λεγόταν σε πολύ αντιπαθητικό άτομο.

Άλλο καγάν κι εβγάλει
Σον ΠΟΝΤΟΝ ‘κες ντ’ εράευες
σόν πόντον ΄κες ντ΄επένες
έμπα σήν γης ανάμεσα
Να μην κλαινίεις τη μάνα σ’.

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

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

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το βόσκιμαν
τη χτηνή
Ο Χρήστον και η Κερεκή έταν δύο ήσυχοι ανθρώπ’ γέρ’ σο
χωρίον και ελιχαν ένα χτήνον. Καθαν ημέραν το πρωϊ η Κερεκή
εγνέφιζεν τον Χρήστον να πάει το χτήνον για βόσκιμαν απάν και
κα σαχωράφε και ατέ το βράδον ελμεεν και εποίναν ξυγάλτα,
βουτούρτα, πασκετάνε.
Έναν ημέραν έπεν έναν ποτήρ γάλαν επήρεν το χαϊβαν α
σο δουκâλ και εφυεν για τα βοσκία. Ο άχαρον ο Χρήστον χωρίς
να εξέρ επήεν σουμα σ’ έναν χωράφ παντισμένον με φάρμακον
και εβόσκισεν το χτήνον.
Σο μεσημέρ απάν έγκεν το χτήνον σο ποταμ να πίν. Τ’ ακλερον το χαϊβάν επειδή έφαεν το φάρμακον επεν πολλά νερόν,
εξέβεν ασο ποταμ και εντώκεν κα. Ελαχτίασεν δύο-τρία φοράς
τα ποδάρε και εψόφεσεν.
Ο σιλέκλερον ο Χρήστον επήρεν την στράταν και εκλώστεν
σο σπίτ. Απάν σο κατωφύρ (κατωθύρ) η Κερεκή. Ελέπεν τον χωρίς το χτήνον και λέατον. Νεπαι αφορισμένε το χτήνον μέρ’ έν.
Ατός ατώρα για να παρηγορεί την νκιαντίνα τ’ και να μη στεναχωρεί τη γάρη να τ’ λέατον. Σός σός Κερεκή το χτήνον εψόφεσεν,
και ας άλλο γελά πά, και α έτσ’ εγώ εγουταρεύτα α σο βόσκιμαν
και εσύ πα α σο Αλμεγμαν!

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

Δουκάλ= καπίστρι ή ειδικό σχοινί για τα βοοειδή
Εγουτάρευτα= γλίτωσα
Η κιαντίμ= ο εαυτός μου

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ποντιακό
Ανέκδοτο
Ο Γιωρίκας επήεν έναν ημέρα να κλέφτ’ κεράσε α σο
κεπίν τη σερας.
Εξέβεν απάν σο δέντρον και ασ’ έναν τρώει και α’ σ’
άλλο γομών τα κόφλετ’.
Σ’ ατό απάν η σέρα ερται σο κεπίν και αρχινών να τσαϊζ
και να βρίζε τον.
Ο Γιωρίκας τερεί ατεν από πάν άγρια, στεκ ολίγον κι
επ΄εκεί λέατεν. Σερα πολλά μη λές γιατί ΄α κατηβαίνω α
σο δέντρον ΄α βάλωσε αφ’ κά και…..
Με τ’ ατό η σερα άλλο λαλίαν κ’ εξέγκεν.
Ο Γιωρίκας έφαεν έφαεν έσπασεν εγόμωσεν και τα κόφλε τ’, εκατήβεν α σο δέντρον και γάλε-γάλε αμον σουτσλούς φεύ.
Η σερα τερεί α τον απογοητευμέντσα και λέα τον.
Νε παιφτού αναθεμά σε, αμ κλέφτες είσαι άμ ψεύτες
και το λες κι εφτάς!
Σουτσλούς= ο φταίχτης
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ!!!

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ «ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ»
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΠΑΡΑΚΑΜΦΘΗΚΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ 13/12/2010
Μετά την ομόφωνη καταδίκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας των παράνομων μεθοδεύσεων του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, και το αδιέξοδο που προκλήθηκε από αυτή τη σθεναρή άρνηση του Δήμου να συμπράξει
εκ των υστέρων στην παράνομη όρκιση του κ. Πετρίδη ως
εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας, εν αγνοία του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Μητροπολίτης Βέροιας λειτούργησε ως «δίχτυ προστασίας» του κατεστημένου «Τανιμανίδη» και κατάφερε μετά από πρότασή του να ψηφίσει η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδας τον με αριθμό 215/8-11-2010 Νέο
Κανονισμό για τη διοίκηση του Ιερού Προσκυνήματος –
όπως μετονομάστηκε- της Παναγίας Σουμελά, όπου ο ίδιος
αναγορεύεται σε Πρόεδρο του Ιδρύματος, ενώ αντ’ αυτού,
όποτε κωλύεται στα καθήκοντά του –δηλαδή πάντοτε- θα
προεδρεύει φυσικά ο …Τανιμανίδης!!!, συνεχίζοντας τη
«δυναστεία» που συμπληρώνει σύντομα μισό αιώνα!!! υπό
την προστασία πλέον του μητροπολιτικού μανδύα.
Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ
ΚΑΙ ΤΟΝ …ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ!!! ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ…
Σύμφωνα με την παράνομη κανονιστική διάταξη
47/1973 το Κοινό των Ποντίων στο οποίο προβλέπεται η
συμμετοχή και όλων των Ποντιακών Σωματείων της χώρας,
συμμετείχε –με διενέργεια εκλογών- με τρεις (3) εκπροσώπους στη διοίκηση του Ιδρύματος, αντί τεσσάρων (4) που
προβλέπει το βασιλικό διάταγμα 924/1966, το οποίο διέπει μέχρι σήμερα τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης του
Ιδρύματος. Κι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ποντιακών
Σωματείων της Χώρας «διψά» για δημοκρατική συμμετοχή
στο 11μελές Συμβούλιο του Ιδρύματος, ο Μητροπολίτης
Βέροιας κατάφερε με το νέο Κανονισμό να συρρικνώσει περαιτέρω τη συμμετοχή των Ποντιακών Σωματείων σε μόλις
δύο (2) μέλη, ενώ όλα τα υπόλοιπα διορίζονται!!! με προφα-

νή στόχο την υποβάθμιση του ρόλου τους και το «στραγκαλισμό» της φωνής τους, «χτίζοντας οχυρό» στην παράνομη
διοίκηση του Ιδρύματος και παρέχοντας στήριξη για τη διαιώνιση της υπάρχουσας νοσηρής κατάστασης.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ» ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ …ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Δεν υπήρχε βέβαια λόγος για το Μητροπολίτη Βεροίας
να προτείνει έστω ως έδρα του Ιδρύματος την Καστανιά
Βεροίας, όπου βρίσκονται όλα τα κτίρια των γραφείων, οι
υπάλληλοι και φυσικά η Εικόνα της Παναγίας, αλλά και με
το νέο Κανονισμό η έδρα του Ιδρύματος …φιλοξενείται στα
γραφεία του Σωματείου Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης,
όπου βεβαίως πρόεδρος είναι ο κ. Τανιμανίδης… Τι κι αν
προβλέπεται στο νέο Κανονισμό Πρόεδρος να είναι –τυπικά- ο Μητροπολίτης Βέροιας;;;
ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΟΜΟΘΥΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ
«ΜΕΛΑ» ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Παρά το γεγονός ότι οι Καστανιώτες δώρισαν τα 500
στρέμματα του δάσους τους προκειμένου να ξαναλειτουργήσει το ανδρώο Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στο
Βέρμιο, και παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί διακαή πόθο
όλων των Ποντίων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Μητροπολίτης προέκρινε τη διατήρηση του υφιστάμενου Προσκυνήματος, το οποίο έχει πλέον καταλήξει σε
μεγάλο βαθμό «κράχτης» του Σωματείου Παναγία Σουμελά
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μισθώνει με τιμές «φωτιά»
το κάθε τετραγωνικό της πλατείας και τα καταστήματα κατά
το προσκύνημα της Παναγίας το 15γουστο και όχι μόνο…
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥ-

ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ…
Ήδη η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους -που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της χώρας- με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότησή
του αποφάνθηκε ότι:
1. Το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με χαρακτήρα θρησκευτικό
και όχι εκκλησιαστικό. Για το λόγο αυτό υπάγεται
στην εποπτεία μόνο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι της Ιεράς Συνόδου.
2. Η κανονιστική διάταξη 47/1973 της Ιεράς Συνόδου
είναι άκυρη και ανίσχυρη και ως εκ τούτου, είναι
παράνομη η μέχρι τώρα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αλλά και η
ρύθμιση της που προβλέπει ότι πρόεδρος του
Δ.Σ. του Ιδρύματος ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», όπως
επίσης παράνομη είναι και η συμμετοχή του
Μητροπολίτη Βέροιας…
Ενώ λοιπόν αρμόδια είναι η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων για την εποπτεία και λειτουργία του Ιδρύματος και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, ο Μητροπολίτης Βέροιας, κατά το κοινώς
λεγόμενο:
«Έκανε μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα…»
Υ.Γ. Το σχετικό ΦΕΚ με ολόκληρο το Νέο Κανονισμό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
www.elverias.gr
Για το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΕΒΑΛΛΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ (ΣΕΛΙΔΑ 7)

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ
Η αντίστροφη πορεία ξεκίνησε το 2003 όταν
μαζικά τα Ποντιακά Σωματεία απεγκλωβιστήκαν από την ασφυκτική επιρροή της οικογένειας
Τανιμανίδη και ίδρυσαν την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, η οποία σήμερα εκφράζει 387
Σωματεία, τη συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία
των Ποντιακών Σωματείων και αποτελεί την ελπίδα ενότητας των απανταχού Ποντίων.
Ακολούθησε το 2006 ομόφωνη διακομματική απόφαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για αλλαγή του
διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος Π.
Σουμελά και το 2008 κοινό ψήφισμα των 16
από τα 17 Σωματεία του Νομού Ημαθίας, το
οποίο στήριξαν βουλευτές του Νομού και τα
Σωματεία της ΠΟΕ. Ακολούθησαν καταγγελίες του Τ.Ο. Καστανιάς και αίτημα για ανάκληση της δωρεάς των 500 στρεμμάτων τους
προς το Σωματείο Π. Σουμελά Θεσσαλονίκης
διότι ΔΕΝ τηρήθηκε ο σκοπός για τον οποίο
δωρήθηκαν, αφού δεν επανιδρύθηκε ποτέ
το ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας, αλλά
αντ’ αυτού ιδρύθηκε το ομώνυμο Ίδρυμα με
ένα απλό προσκύνημα της Παναγίας –και όχι
Μοναστήρι-, υπό την πλήρη κηδεμόνευση
του Σωματείου Παναγία Σουμελά, που άφησε
έξω από τις πόρτες του όλο τον οργανωμένο
Ποντιακό χώρο.
Ήδη η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -που αποτελεί το ανώτατο
γνωμοδοτικό όργανο της χώρας- με 52/2009
γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι:
1. Το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά είναι
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
με χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι
εκκλησιαστικό. Για το λόγο αυτό υπάγεται στην εποπτεία μόνο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων και όχι της Ιεράς Συνόδου.
Η κανονιστική διάταξη 47/1973
της Ιεράς Συνόδου είναι άκυρη και
ανίσχυρη και ως εκ τούτου, είναι
παράνομη η μέχρι τώρα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, αλλά και η
ρύθμιση της που προβλέπει ότι
πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος
ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», όπως επίσης παράνομη είναι
και η συμμετοχή του Μητροπολίτη Βέροιας…
Κατά συνέπεια, αρμόδια είναι η Υπουργός
Παιδείας & Θρησκευμάτων για την εποπτεία
και λειτουργία του Ιδρύματος και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας για την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος.
Έτσι φτάσαμε την 30 Αυγούστου
2010 στην ιστορική πλέον ομόφωνη
καταδίκη από το Δημοτικό Συμβούλιο των
παράνομων μεθοδεύσεων του Ιδρύματος
Παναγία Σουμελά, και της παράνομης
όρκισης του κ. Πετρίδη ως εκπροσώπου
του δήμου Βέροιας –εν αγνοία όμως του
Δήμου- στην Εικόνα της Παναγίας από τον
ίδιο τον Μητροπολίτη Βέροιας.
Παρόλα αυτά, επανέρχεται στην
προσεχή –τελευταία- συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 20-122010, με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος,
μετά από αίτηση του Μητροπολίτη Βέροιας
το θέμα του ορισμού εκπροσώπου από
το Δήμο Βέροιας στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα προκύψει σύμφωνα
με το νέο παράνομο Κανονισμό, χωρίς
όμως προηγουμένως να έχουν ορισθεί τα
2.

υπόλοιπα μέλη!
Αναμφίβολα το παράνομο διοικητικό κατεστημένο του Ιδρύματος, πρέπει επιτέλους
μετά από 48 χρόνια περιχαράκωσης από την
ίδια οικογένεια να αλλάξει. Αυτό δε σημαίνει φυσικά να αλλάξουν μόνο τα πρόσωπα.
Οι αλλαγές πρέπει να είναι θεσμικές, πρέπει
να αλλάξουν οι διαδικασίες. Τα μονοπώλια
νομής της διοίκησης δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, αδικούν τον
Ποντιακό χώρο. Μόνο η δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των ποντιακών Σωματείων στη
διοίκηση του Ιδρύματος μπορεί να επαναφέρει τη λάμψη που ακτινοβολούσε η Παναγία
Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου, αξιοποιώντας όλον τον Ποντιακό χώρο, όπου
φυσικά υπάρχουν άξιοι πατριώτες, λόγιοι, επιχειρηματίες και επιστήμονες, καταξιωμένοι με
μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στον Πολιτισμό και στην κοινωνία.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και τα Ποντιακά Σωματεία του Ν. Ημαθίας ΔΕΝ επιθυμούμε
την ανάληψη της διοίκησης του Ιδρύματος,
ούτε την κηδεμόνευσή του από κανένα Σωματείο ή Ομοσπονδία, αλλά επιζητούμε:
1. Την επανίδρυση της Ιστορικής αδρώας
Μονής της Παναγίας, όπως στο όρος Μελά
της Τραπεζούντας του Πόντου.
2. Τον ορισμό ως έδρας του Ιδρύματος την
Καστανιά Βέροιας, όπου βρίσκονται το Προσκύνημα με την Εικόνα της Παναγίας, και όλες
οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και η
απόδοση όλης της έκτασης των 500 στρεμμάτων από το Σωματείο στο Ίδρυμα Π. Σουμελά.
3. Τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων
των Ποντιακών Σωματείων της Ελλάδας, μέσα
από διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες και δηλώνουμε ότι ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ που θα προκύψει ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η δικαίωση
όλων των προσπαθειών μας θα έρθει όταν
η Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βέροιας,
γίνει το επίκεντρο του Παγκόσμιου Ποντιακού Πολιτισμού, όπου και θα έχει έδρα. Με
σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διαθέσιμο για
κορυφαίες εκδηλώσεις από όλα τα Ποντιακά
Σωματεία και πολιτιστικούς φορείς. Με πανπροσφυγικό μουσείο, όπου οι επισκέπτες,
μετά το κεράκι τους στην Παναγία, θα ανάβουν τη φλόγα της γνώσης για την ιστορία και
τη παράδοση του Ελληνισμού της Ανατολής
και θα την μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες
γενεές. Με αναβίωση της αρχιτεκτονικής του
Πόντου σε κτίρια και ξενώνες που θα εξυπηρετούν τους προσκυνητές και επισκέπτες. Με
δημιουργία γηροκομείου και στέγης για άπορα και κακοποιημένα παιδιά. Με χρηματοδότηση έκδοσης και μετάφρασης Ποντιακών
βιβλίων αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών σε
αριστούχους φοιτητές στον Τομέα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής.
Η Παναγία Σουμελά μπορεί και πρέπει να
αποτελέσει έναν πόλο έλξης και ανάπτυξης
για τον τόπο (αντίστοιχο και παράλληλο με
την αξιοποίηση της Βεργίνας και του ορεινού όγκου του Βερμίου), μπορεί να καταστεί
κορυφαίος πολιτιστικός και θρησκευτικός
προορισμός, πραγματικό ΟΡΟΣΗΜΟ για τη
Βέροια και την Ημαθία, να καταστεί και πάλι
ο Πνευματικός και Πολιτιστικός Φάρος όλων
των Ποντίων και όλων των Ελλήνων.
Αυτή θα είναι η πραγματική δικαίωση!
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

ΔΟΘΗΚΕ ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (20/12/10) ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ -Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Βέροιας(ερώτηση): Κε Πετρίδη ορκιστήκατε;
ΠΕΤΡΙΔΗΣ (απάντηση): Ναι ορκίστηκα!
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πετρίδη, προσβάλετε το Δημοτικό Συμβούλιο και όλη την πόλη μας! Από ποιόν ορκιστήκατε; Είναι κατανοητό λοιπόν πως λειτουργούν ορισμένα
πράγματα… Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο…»
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Δευτέρας 30-82010 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας με ομόφωνη απόφαση του κατήγγειλε τις παράνομες μεθοδεύσεις και
την προσπάθεια εξαπάτησης του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.
Η οργή όλων ανεξαιρέτως των Δημοτικών Συμβούλων
που κατανόησαν άμεσα την έλλειψη σεβασμού στις δημοκρατικές διαδικασίες που διακατέχει τους διοικούντες το Ίδρυμα,
αποτυπώθηκε στις καυστικές τοποθετήσεις τους.
Παραθέτουμε -εντελώς συνοπτικά- αποσπάσματα των
τοποθετήσεων τους από την συγκεκριμένη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: …Δεν πιστεύω σε αυτό που
άκουσα! Θέλω να διευκρινιστεί από το Νομικό Σύμβουλο
(Ματραντζής), ή από τον κύριο Φωτιάδη, ή ξανά από τον κύριο (Πετρίδη), ότι τον καλέσανε χωρίς απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου να ορκιστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π. Σουμελά!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: Εγώ θα απαντήσω με ένα ρητό
ποντιακό που έχει νόημα και εσείς σκεφτείτε τι εννοεί. Ένα
ποντιακό ρητό λέει «χρωστώ και κι χρωστούνε με, αν θέλω
παίρω και άλλα». Και σεις αν θέλετε να διορίσετε διορίστε.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Υπάρχει ένα Β.Δ. που
λέει ότι (το Ίδρυμα) είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας. Έρχεται αυθαίρετα λοιπόν (το Ίδρυμα), και λέει ότι
δεν θα είμαι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, θα
είμαι υπό την εποπτεία της Ι. Συνόδου.
… για μένα υπάρχει ένα οικοδόμημα πάνω σε μια παρανομία. Οικοδομήθηκε όλο αυτό πάνω σε μια παρανομία
και πραγματικά με ανησυχεί ακόμα και ο διορισμός και η ορκωμοσία του φίλου μας του Πετρίδη, πώς έγινε αποδεκτή η
παρουσία του και η ορκωμοσία του χωρίς να υπάρχει πρόταση! Δεν ήξερε το Συμβούλιο, δεν ήξερε το Ίδρυμα ότι έναν
άνθρωπο το ορκίζει και έπρεπε να έχει γνωμοδότηση και την
εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς; Αυτά δεν τα ήξερε; Έπρεπε δηλαδή να
προχωρήσει στην ορκωμοσία αγνοώντας αν υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν αυτά; Αυτά είναι θεμελιώδη ζητήματα δημοκρατικής ευαισθησίας και λειτουργίας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ: Δικαίως ή αδίκως υπάρχει μια καχυποψία και ένα πλήθος ερωτημάτων από πλευράς πλήθους πολιτών για τη λειτουργία αυτού του ιερού χώρου. Ένα μεγάλο
ποσοστό δικαίως ή αδίκως αναρωτιέται για διάφορα θέματα
για τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το τόσο σημαντικό σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Εγώ θα βγάλω τώρα το αδίκως.

Δικαίως. Και αυτό μας το επιβεβαίωσε η προηγούμενη αποκάλυψη, η προηγούμενη εξέλιξη. Δικαίως λοιπόν. Προτείνω
να ψηφίσουμε και να στείλουμε όλους αυτούς και τον
κύριο (Πετρίδη), χωρίς να υπάρχει κάτι προσωπικό, από
εκεί που ήρθανε επιτέλους. Όλες αυτές οι πρακτικές και
αυτές οι αγκυλώσεις πρέπει να φύγουνε. Και να τηρηθούν
τα νόμιμα φυσικά…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ: Με στεναχωρεί ,με λυπεί, με εκνευρίζει αν θέλετε αφάνταστα το γεγονός ότι στον τόπο μας κάνει
κουμάντο η Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν ανέφερε ότι το σωματείο Π. Σουμελά τοποθετεί ,διορίζει έξι (6) άτομα στο Ίδρυμα
και οι υπόλοιποι πέντε σίγουρα είναι η μειοψηφία. Εδώ είναι
το πολιτικό γεγονός . ………….
Και τέλος θέλω να καταγγελθεί το γεγονός ότι το Ίδρυμα
Π. Σουμελά δέχτηκε τον κύριο Πετρίδη. Πώς τον δέχτηκε;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ: Ακόμα και αν δεν ορκιζόταν ο
κύριος Πετρίδης, υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Ή να ταχτείτε με την
πλευρά εκείνη που ζητάει αλλαγή του τρόπου διοικήσεως του
Ιδρύματος και να μην ψηφίσετε, να μην εγκρίνετε σύμβουλο,
για να τους δώσετε το δικαίωμα ηθικά αύριο να μπορούν να
ανατρέψουν την υφισταμένη κατάσταση. Ή να τοποθετηθείτε
με την παρούσα κατάσταση και να εγκρίνετε τον σύμβουλο.
Να μην εγκρίνει το Δ. Σ. της Βέροιας αντιπρόσωπο στο
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Και να τους βοηθήσει ηθικά να
ανατραπεί μια κατάσταση για να διοικηθεί η Σουμελά με τρόπο δημοκρατικό από όλους τους ποντίους.
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ: Κε πρόεδρε, σήμερα έχω την
αίσθηση ότι προσεβλήθη βάναυσα το σώμα, το Δ. Σ.. Ούτε τα
προσχήματα δεν κρατήθηκαν. Έγινε συγκρότηση, προφανώς
ορκίστηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, χωρίς να περιμένουν τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου…
…κάποιοι προήδρευαν στη συγκρότηση και την ορκωμοσία και ήξεραν ότι προαπαιτούμενο και προϋπόθεση ήτανε
να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ύβρης
για αυτό το σώμα. Εγώ ειλικρινά σήμερα έζησα ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο στη λειτουργία αυτού του Δ. Συμβουλίου .

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το Ίδρυμα Π. Σουμελά όπως
λειτουργεί τώρα και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, τα
αντιμετωπίζει γιατί θέλει να αποκλείσει και αποκλείει πολλούς από αυτούς που έπρεπε να τους έχει κοντά. Αυτό είναι
το πολιτικό πρόβλημα, αυτή είναι η ουσία και εδώ πρέπει να
πιέσουμε και να δουλέψουμε. Δεν μπορεί η Π. Σουμελά να
βρίσκεται στην Ημαθία και όλα τα σωματεία της Ημαθίας να
είναι αποκλεισμένα και όχι μόνο…
…ορκίστηκε το συμβούλιο χωρίς να υπάρχει ο εκπρόσωπος του Δήμου. Είναι μέγα ολίσθημα του Ιδρύματος όχι μόνο
νομικό αλλά και πολιτικό. Γιατί αν το μεταφράσουμε αυτό,
ουσιαστικά μας λέει το Ίδρυμα ότι «σας γράφω στα παλιά
μας τα παπούτσια».
ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ: Εμείς πρέπει να καταδικάσουμε
αυτή την παράνομη ορκωμοσία που έγινε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ι. Μ. Π. Σουμελά χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Να καταδικάσουμε μια λειτουργία
ενός Ιδρύματος που δεν τιμά το Ίδρυμα και την δημοκρατική
μας ευαισθησία και να ταχθούμε υπέρ της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας και των Σωματείων του Νομού μας οι οποίοι ζητούνε μια πιο δημοκρατική εκπροσώπηση σε ένα τόσο σοβαρό
θεσμό.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέμα είναι βαθύτατα
πολιτικό. Εν έτη 2010 θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι σε μια
δημοκρατική παράταξη, νοιώθω όμως πάρα πολύ άσχημα
να γίνονται αναφορές σε Βασιλικό Διάταγμα, και στην Κανονιστική Διάταξη της Ιεράς Συνόδου, η οποία αναφέρθηκε από
όλους σας ότι είναι αντισυνταγματική. Επίσης είπαν οι νομικοί
σύμβουλοι ότι δεν είναι νόμιμη (η Διοίκηση του Ιδρύματος)
κατά την γνώμη τους, και ότι το Ίδρυμα έχει πάει το Δήμο στα
δικαστήρια. Έχω εδώ μπροστά μου το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους και την απόφαση του, καταλαβαίνω ότι είναι γνωμοδοτική, αλλά είναι το Ν. Σ. του κράτους το οποίο γνωμοδοτεί
για κάτι και δεν το παίρνουν υπ’ όψη τους! Έχω μπροστά μου
την συντριπτική πλειοψηφία των ποντιακών σωματείων. Έχω
μπροστά μου τις 180 υπογραφές (των κατοίκων της Καστανιάς). Όλα αυτά τα πράγματα εμένα μου λένε κάτι: Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα υπάρχει χρόνια.
Η συνέχεια θα δοθεί τη Δευτέρα 12 Δεκέμβρη στο
Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η παρουσία όλων όσων προσβάλλονται από την καταπάτηση της Νομιμότητας και την υποτίμηση της νοημοσύνης μας είναι επιβεβλημένη.
ΥΓ. Το ΦΕΚ με το Νέο Κανονισμό καθώς και σχετικά κείμενα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας www.elverias.gr
Για το Δ.Σ. της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Η θέση του Δημ.Συμβούλου Γιώργου Κάκαρη στο Δ.Σ. της 20ης Δεκεμβρίου
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 20 Δεκεμβρίου 2010
Κύριε Πρόεδρε,
Λόγοι ανωτέρας βίας επέβαλαν την απουσία μου από την
συνεδρίαση του Δ.Σ θα παρακαλούσα όμως να αναγνώσετε
την ξεκάθαρη θέση μου σχετικά με το 10ο Θέμα Ημερήσιας
Διάταξης.
Όπου δεν σας κρύβω πως με αιφνιδίασε η εισαγωγή ως
τακτικού, στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, του θέματος σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου
στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Ειλικρινά δεν βλέπω το λόγο
γιατί αυτό το θέμα έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και
μάλιστα όταν δεν έχουν οριστεί ακόμη τα υπόλοιπα μέλη του
«νέου» Διοικητικό Συμβουλίου.
Το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας σε προηγούμενη συνεδρίαση του, αρνήθηκε να συμπράξει στην παράνομη και εν
αγνοία του όρκιση του κ. Πετρίδη ως εκπροσώπου του Δήμου
Βέροιας, έτσι πίστευα πως με την ομόφωνη καταδίκη από το
Δημοτικό Συμβούλιο της παράνομης και προσβλητικής αυτής
πράξης, αλλά και την κατάσταση που δημιουργήθηκε κάποιοι
θα έπαιρναν ένα μάθημα και θα λειτουργούσαν με σεμνότητα
και υπευθυνότητα. Δυστυχώς διαψεύστηκα.
Μου είναι πολύ λυπηρό γιατί ο «νέος» κανονισμός αντί να

κλείσει πληγές θεωρώ πως ανοίγει μεγαλύτερες.
Θεωρώ πως το να «βαφτίζουμε» το κρέας σε ψάρι, με το
να αλλάζουμε τον τίτλο σε Ιερό προσκύνημα είναι επίσης
προσβλητικό για το δημοτικό συμβούλιο και τη νοημοσύνη
του καθενός μας. Και με το νέο κανονισμό αυτό επιχειρείται.
Και ενώ η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι, το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά είναι νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, με χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι εκκλησιαστικό. Έτσι υπάγεται στην εποπτεία μόνο της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι της Ιεράς Συνόδου, θεωρώντας άκυρη και ανίσχυρη την κανονιστική διάταξη 47/1973 της Ιεράς Συνόδου άρα και παράνομη τη μέχρι
τώρα συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίου του Ιδρύματος. Έρχεται να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.
Εγώ δεν είδα αυτό το «νέο» ΦΕΚ να το υπογράφει ούτε η
Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων αλλά ούτε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για μένα υπάρχει σοβαρό ηθικό και
νομικό πρόβλημα.
Όταν υπάρχουν καταγγελίες στην Υπουργό για «μεθοδευμένη προσπάθεια υποβάθμισης του «Κοινού των Ποντίων»
και της παράνομης διαδικασίας για την εκλογή μελών του Δ.Σ.
του «Ιδρύματος Παναγία Σουμελά»».
Όταν υπάρχουν καταγγελίες για «κλειστό κλαμπ» και για

έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας, εάν θέλεις να τις διαψεύσεις δεν μειώνεις την συμμετοχή αυτών που σε καταγγέλλουν
προσπαθώντας να τους υποβαθμίσεις.
Όταν απλοί πολίτες αλλά και σύσσωμος ο ποντιακός και
πολιτικός κόσμος του Νομού, έχουν υπογράψει και στηρίξει
σχετικό ψήφισμα (19.9.2008) με το οποίο διατρανώνουν το
αίτημά τους για νομιμότητα και δημοκρατία, το ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου, το δημοτικό συμβούλιο δηλαδή,
δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Πρέπει η θέση του να είναι
σαφής.Καταλήγοντας κύριε πρόεδρε έχω να τονίσω ότι :
1) Ορκίστηκα να υπηρετώ το συμφέροντα των δημοτών αλλά και την νομιμότητα.
2) Το θέμα είναι άκρως πολιτικό, επιτέλους η πολιτεία
πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση.
3) Δεν μου αρέσει να με περνάνε για ηλίθιο ούτε να
υποτιμάνε την νοημοσύνη μου. Με τα νέα δεδομένα θεωρώ
πως συνεχίζεται η υποβάθμιση του συμβουλίου μας.
Προτείνω το θέμα να αποσυρθεί γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος κατεπείγοντος και να επανέρθει όταν επιτέλους τηρηθεί η νομιμότητα ικανοποιώντας το κοινό αίσθημα όλων
των πιστών πολιτών. Ευχαριστώ.
Γιώργος Κάκαρης
Δημοτικός σύμβουλος Βέροιας
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Με τη συμμετοχή 200 μελών πραγματοποιήθηκε
η εκδρομή των τμημάτων της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας στην Ονειρούπολη της Δράμας
Τ

ην Κυριακή το πρωί την 12η Δεκεμβρίου
2010, αναχώρησαν από την πόλη της Βέροιας τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης με τέσσερα λεωφορεία για την μονοήμερη εκδρομή
στην Ονειρούπολη της Δράμας.
Αφού ολοκληρώθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος από την
Τροχαία και εξακριβώθηκε η ορθότητα και η τήρηση των
απαιτούμενων κανονισμών για την πραγματοποίηση ενός
ταξιδιού, δόθηκε το σήμα της αναχώρησης του χαρούμενου καραβανιού από τον αρχηγό της αποστολής και Έφορο
εκδηλώσεων της Λέσχης κ. Παύλο Σαρημιχαηλίδη για την
πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας.
Με την αγωνία και την χαρά ζωγραφισμένες στα πρόσωπα των νεαρών μελών των τμημάτων της Λέσχης πολλοί
από τους οποίους έμειναν ξάγρυπνοι από την προηγούμενη νύχτα, ξεκίνησε το πολυπόθητο ταξίδι για το παραμυθένιο χωριό με τα ξύλινα σπιτάκια και τον Άγιο Βασίλη.
Ο καιρός ήταν σχετικά καλός επιτρέποντας στους εκδρομείς να απολαύσουν τη διαδρομή. Την αποστολή συνόδευαν εκτός από τον Γ. Γραμματέα της Λέσχης κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη και τον Ταμία της κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη,
το νεοεκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, ο χοροδιδάσκαλος της Λέσχης κ. Βασίλης Ασβεστάς, οι υπεύθυνοι
των τμημάτων και αρκετοί γονείς που συνέβαλαν τα μέγιστα στην οργάνωση και επιτυχία της εκδρομής.
Από την πρώτη στιγμή που αντίκρισαν μικροί και μεγάλοι το Χριστουγεννιάτικο πάρκο εντυπωσιάστηκαν από την

ομορφιά του και ξεχύθηκαν στα δαιδαλωτά δρομάκια του,
μαγεμένοι από το πανέμορφο θέαμα και τα παιχνίδια της
χριστουγεννιάτικης πλατείας.
Οι εντυπώσεις των εκδρομέων ήταν οι καλύτερες για
την καταπληκτική ατμόσφαιρα, για την άψογη οργάνωση
αλλά και για το μαγευτικό γιορτινό κλίμα που πλημμυρίζει
ολόκληρες τις εγκαταστάσεις της κυριολεκτικά ονειρικής
«Ονειρούπολης».
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο της Δράμας και
σε όλους τους φορείς οι οποίοι ως συνδιοργανωτές συμμετέχουν εθελοντικά στην διοργάνωση ενός θεσμού που για
7η χρονιά δίνει το χρώμα των Χριστουγέννων στους κατοίκους της Δράμας αλλά και σε όλους τους επισκέπτες.

Νέο Δ.Σ. στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Σ

υγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό
συμβούλιο της ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που προέκυψε απο τις
αρχαιρεσίες της 28.11.2010. Για την περίοδο
2010-2013 το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει
ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Παρχαρίδης
Α’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Αλεξανδρίδης
Β’Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αντωνιαδης
Γενικος Γραμματεας: Γεωργιος Γεωργιαδης
Αναπληρωτρια Γραμματεας: Ελενη Μεντεσιδου
Ταμιας: Ευσταθιος Παπαδοπουλος
Μελη: Επαμεινωνδας Φαχαντιδης, Χρυσα Μαυριδου, Ιωαννης Παυλογλου, Ιωαννης Παπαδοπουλος, Γεωργιος Βαρυθημιαδης, Κωστας Γαβριδης, Ιωαννης Κεσαπιδης, Στυλιανος
Μωυσιαδης, Θεοδωρα Μπαλτατζιδου, Κωσταντινος Παπουτσιδης, Θεοφιλος Κωτσιδης, Λεοντιος Σαρβανιδης, Γαβριηλ
Αβραμιδης.
Το νεο διοκητικό συμβούλιο πιστό στις δεσμεύσεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας θα αγωνιστεί σε συνέχεια των
πράξεων των προηγουμένων διοικητικών συμβουλίων για
την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, την αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος
του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά με τελικό σκοπό τον πλήρη εκδημοκρατισμό του και την απόδοσή
του στο σύνολό των ποντιακών σωματείων, την εισαγωγή
περισσότερης διδακτέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια για την
Ιστορία του Πόντου και των ανθρώπων του, την ουσιαστική
στήριξη και ενσωμάτωση των αδερφών Ελλήνων νεοπροσφύγων απο τις χώρες του Βορειανοτολικού Ευξείνου Πόντου, την προστασία των μνημείων στην Ιστορική κοιτίδα των
απανταχού Ποντίων, την διατήρηση και καλλιέργεια της αδάμαστης και ακατάβλητης Ποντιακής Λαλιάς, τον εμπλουτισμό
και στήριξη του Λαικού Πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου,
την υποστήριξη των προσπαθειών της Ποντιακής Νεολαίας,
την βέλτιστη συνεργασία των Ποντιακών κοινοτήτων με τα
ΜΜΕ καθώς και την προβολή των δράσεων τους και τέλος
την συνεργασία με τις αδερφές Ομοσπονδίες της Ομογένειας,
ενιαία εκπροσώπηση του Ποντιακού Ελληνισμού όπου Γης
μέσω της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.

6

ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

Η Ε.Λ.Β. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η μονοήμερη εκδρομή των τμημάτων
της Ε.Λ.Β. στην Ονειρούπολη της Δράμας την
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου του 2010. Η πολυμελής αποστολή των 200 εκδρομέων μελών και
φίλων της Λέσχης επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο πάρκο και εντυπωσιάστηκε από το
παραμυθένιο χωριό του Άγιου Βασίλη.
Στα πλαίσια της εκδρομής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, ο Γ. Γραμματέας κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης, ο Ταμίας κ. Αρχιμήδης Ιντζεβίδης και ο Έφορος
Εκδηλώσεων κ. Παύλος Σαρημιχαηλίδης συναντήθηκαν με
μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ποντίων Δράμας «Οι Κομνηνοί».
Η Πρόεδρος των «Κομνηνών» κ. Χρυσούλα Καρατζόγλου και το μέλος της Διοίκησης κ. Νίκος Αφεντούλης υποδέχτηκαν με θέρμη τους επισκέπτες στο πανέμορφο ιδιόκτητο κτίριο του Συλλόγου στο κέντρο της πόλης.
Μετά ακολούθησε ξενάγηση στην πόλη της Δράμας και
στο υπέροχο δασάκι του Συλλόγου όπου στα 23 περίπου
στρέμματα του, μπορεί κανείς να συναντήσει εκτός από
τα διαφόρων ειδών δένδρα, στην πλειονότητα τους πεύκα
περίπου εκατό ετών και έναν χώρο καφετερίας με παιδική
χαρά αλλά και το μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού. Στα
μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου είναι και η δημιουργία
ενός ανάλογου μουσειακού χώρου στο μικρό ανακαινισμένο κτίριο που βρίσκεται μέσα στο δασάκι.
Τα μέλη του Δ. Σ. της Λέσχης ξεναγήθηκαν επίσης και
από το μέλος του Συλλόγου των «Κομνηνών» και νεοεκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδας κ. Γιάννη Κεσαπίδη, ο οποίος έκανε μια σύντομη
αναφορά για την ιστορία της πόλης της Δράμας αλλά και
για τον θεσμό της «Ονειρούπολης». Την καταπληκτική παρέα συμπλήρωνε με την παρουσία της η κ. Αιμιλία Παναγιωταρέα, η Γ. Γραμματέας του Σ. ΠΟ. Σ. της Α. Μακεδονίας και
Θράκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Η φιλοξενία που επεφύλαξαν οι οικοδεσπότες στους
επισκέπτες ήταν ζεστή και εγκάρδια ανάλογη της ελληνικής
διάστασης της, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον Ξένιο
Ζευς. Αφού βγήκαν οι καθιερωμένες φωτογραφίες από την
συνάντηση, για να αφήσουν το αποτύπωμα τους στον χρόνο, ανταλλάχθηκαν ευχές για μελλοντική συνεργασία και
σύμπνοια.
Λίγο πριν την αναχώρηση για την επιστροφή οι υπεύθυνοι της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΤ3 «Κυριακή στο

χωριό», η κ. Μάρνη και ο κ. Γρηγόρης Γκίνος, οι οποίοι
προετοίμαζαν το γύρισμα με θέμα την Ονειρούπολη, για
μελλοντική προβολή ζήτησαν και πήραν συνεντεύξεις
από τους εκπροσώπους της Λέσχης αλλά και από τους εκπροσώπους του Δ. Σ. της Π. Ο. Ε., κ. Γιάννη Κεσαπίδη και κ.
Δώρα Μπαλτατζίδου.
Η επιτυχία με την οποία στέφθηκε η εκδρομή οφείλεται σε

όλους τους συμμετέχοντες και κατά κύριο λόγο στους συνοδούς γονείς, οι οποίοι για άλλη μια φορά λειτούργησαν ως οι
ιδανικότεροι συνεργάτες και οι βασικότεροι υποστηρικτές.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ικανούς και ευγενικούς οδηγούς των ταξιδιωτικών γραφείων της πόλης μας
ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔΗ, ΑΝΕΣΤΗ TOURS, TOYLA TOURS και
ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας.

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2011 της Ε.Λ.Β.
Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2011 από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, αυτή τη φορά με θέμα «περιοχές του Πόντου
χθες και σήμερα». Για δεύτερη συνεχή χρονιά το πολυσέλιδο Ημερολόγιο διατίθεται εντελώς δώρεάν. Το Δ.Σ. της
Ε.Λ.Β. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει του χορηγούς τόσο της περσινής έκδοσης όσο και της φετινής.
Χορηγοί Ημερολογίου 2010: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ, ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΤΖΑΚΙΑ, ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΛΥΜΟΥΣΗΣ,
ΚΡΕΛΙΔΗΣ, ΠΙΧΑΣ, ΜΙΤΣΙΓΓΟΛΑΣ, ΧΟΤΟΥΡΑΣ , ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ , ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΣΥΣΤΕΜ ΤΖΕΤΖΙΟΣ, ΕΛΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΕΧΡΕRΤ, ΧΑΤΖΗΜΑΟΥΡΑΣ, ΗΟΜΕ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ, ΦΕΡΩΝΑΣ, ΤΟ ΓΡΕΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ, ΑΝΝΑΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ,
ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ, ΤΕΝΤΕΣΚΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΦΟΙ, ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΗΜΑΡΤΟΝ, ΚΕΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ ΚΑΡΟΛΙΗΣ, ΖΗΤ ΚΑΠΑ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΙΔ. ΚΤΕΟ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΡΑΝΙΔΗΣ, ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ, ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ, ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ, GRΕΕΝLAND, ΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Χορηγοί Ημερολογίου 2011: ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ, ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, GRΕΕΝLAD, ΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ, ALOYSΥN
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, VER STROM ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΝΑΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ, OIKOΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ3o ΜΑΤΙ, ΗΟΜΕ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ, ΜΗΤΣΙΟΥ, ΠΙΧΑΣ, ΛΥΜΟΥΣΗΣ, ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ, ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΖΗΤΑ-ΚΑΠΑ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΗΤΑ-ΚΑΠΑ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΛΙΑ, ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ , AΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΝ, ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΕΧΡΕRΤ, ΧΟΤΟΥΡΑΣ , ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ, ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, AΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΩΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ, KOXH, ΙΧΘΥΟΠΟΛΕΙΟ ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, SECURIM DOOR ΚΑΣΙΑΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ, ΒΕΡΜΙΟΥ ΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

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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Αναβίωσαν τα «Μωμοέρια» από την Ε.Λ.Β.
Για άλλη μια χρονιά αναβίωσε το έθιμο των Μωμόγερων, κατά τις μέρες των εορτών του Χριστουγέννων, από
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. Η αναβίωση πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της Πλατείας Ωρολογίου,
όπου βρίσκονταν και το γνωστό Παγοδρόμιο. Εκατοντάδες ήταν οι μικροί και μεγάλοι που παρακολούθησαν
το δρώμενο, που εδώ και χρόνια αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας παρευρέθηκε στην ταβέρνα
Παρακάθ’ την Πέμπτη 18/11/2010 όπου έπαιξαν λύρα
οι ONOUR ATMATZA και ο EKIN UZUNLAR και τραγούδησαν ο ANTEM και ο APOLAS LERMI συμπατριώτες
μας από την Τραπεζούντα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΕΒΑΛΛΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΝΑ «ΑΝΟΙΞΕΙ» ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για ακόμη μία φορά επιχειρήθηκε, αυτή τη φορά όχι με
αίτηση του κ. Τανιμανίδη αλλά του Μητροπολίτη Βέροιας,
να ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στην τελευταία μάλιστα συνεδρίασή του (20-12-10) εκπρόσωπος
του Δήμου στο Ίδρυμα Π. Σουμελά, παρά το γεγονός ότι μόλις προ 3,5 μηνών (31-8-2010) το ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο
καταδίκασε ομόφωνα τις παράνομες μεθοδεύσεις του Ιδρύματος Σουμελά και την παράνομη όρκιση του κ. Πετρίδη
από το Μητροπολίτη Βέροιας, ως εκπροσώπου του Δήμου
Βέροιας προτού καν το ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, προκαλώντας την αγανάκτηση όλων των Δημοτικών Συμβούλων, θέμα το οποίο κυριάρχησε και σε όλα τα πρωτοσέλιδα
των τοπικών εφημερίδων.
Το περίεργο αυτή φορά είναι ότι την αίτηση για ορισμό
εκπροσώπου υπέγραψε ο ίδιος ο Μητροπολίτης σε έγγραφο με τα διακριτικά στοιχεία του Ιδρύματος Σουμελά, αλλά
με την ιδιότητα του Μητροπολίτη, και όχι του μέλους του
ΔΣ του Ιδρύματος ή άλλη ιδιότητα, γεγονός πρωτοφανές για
Μητροπολίτη. Επίσης περίεργο είναι το γεγονός ότι η αίτησή του Μητροπολίτη για ορισμό του προτεινόμενου εκπροσώπου από το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς, προηγήθηκε
του ίδιου του Τοπικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε

ΧΟΡΗΓΟΣ

μεταγενέστερα και απέστειλε μόλις την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (20-12-10) την πρότασή
του. Το τρίτο περίεργο είναι ότι ο Μητροπολίτης ζήτησε να
ορισθεί εκπρόσωπος του Δήμου, όχι στο υφιστάμενο Συμβούλιο του Ιδρύματος που συγκροτήθηκε μόλις 18 ημέρες
πριν! δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου, όπως ορίζει το σχετικό
ΦΕΚ που απέστειλε ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά
στο …επόμενο Συμβούλιο που «θα» συγκροτηθεί στο μέλλον, με βάση το νέο Κανονισμό που ίδιος πρότεινε στην Ιερά
Σύνοδο και προβλέπει τον ίδιο ως Πρόεδρο με αναπληρωτή αυτού και πάλι τον πρόεδρο του Σωματείου Π. Σουμελά
Θες/νίκης κ. Τανιμανίδη… Το εύλογο ερώτημα που γεννάται
και φυσικά έμεινε αναπάντητο, καθώς δεν παρέστη ο Μητροπολίτης ή εκπρόσωπος της Μητρόπολης, είναι ποιος ο
λόγος να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο εκπρόσωπο στο
νέο Δ.Σ. του Ιδρύματος που θα συσταθεί, όταν ακόμη δεν
όρισε εκπροσώπους ούτε το Σωματείο Π. Σουμελά Θες/νίκης, αλλά ούτε έγιναν και εκλογές του «Κοινού των Ποντίων» για να γίνει ορισμός των άλλων δύο (2) μελών, ακόμη
και αν θεωρηθεί ότι ο Νέος Κανονισμός είναι νόμιμος. Προς
τι λοιπόν η σπουδή να ορίσει πρώτος εκπρόσωπο στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο ο Δήμος Βέροιας;

ΧΟΡΗΓΟΣ
AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

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

ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
ÇÌÁÈÉÁÓ
ÔÇË.& FAX:
2331042142

Η κατάσταση άρχισε να θυμίζει και πάλι τη προηγούμενη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν έγινε γνωστό
ότι με το έγγραφο του το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς πρότεινε και πάλι ως αναπληρωματικό μέλος το νυν πρόεδρο κ.
Ποταμόπουλο, ενώ ως τακτικό μέλος τον κ. Νισύριο, Δικηγόρο Θες/νίκης, (οι οποίοι ήταν φυσικά απόντες!) ο οποίος
μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι καν δημότης Βέροιας
με τους πολίτες και τους δημοτικούς συμβούλους να φωνάζουν ότι έχουν κι αυτοί σπίτια στη Χαλκιδική ή αλλού, αλλά
δεν διανοούνται να εκπροσωπήσουν τον εκεί Δήμο…αλλά
και τη Δήμαρχο να επιμένει ότι πρέπει να ορισθεί ο κ. Νισύριος εκπρόσωπος του Δήμου –όπως άλλωστε επέμενε και
την προηγούμενη φορά όταν είχε προταθεί ο κ. Πετρίδηςκαι ότι έχει επισκεφτεί η ίδια το σπίτι του στην Καστανιά…
Η ατμόσφαιρα δυναμιτίστηκε περαιτέρω όταν ο κ. Δελαβερίδης αποκάλυψε ότι ο προτεινόμενος ως εκπρόσωπος του
Δήμου κ. Νισύριος, έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν το
Ίδρυμα σε νομική του υπόθεση…
Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τη λύση έδωσε ο κ.
Ορφανίδης, οποίος πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση για
τον ορισμό εκπροσώπου και να επανέλθει το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα όχι μόνο τον
ορισμό εκπροσώπου στο Ίδρυμα, αλλά να συζητηθεί συνολικά και διεξοδικά κάθε τι που αφορά το Ίδρυμα. Η πρόταση –την οποία άλλωστε πρότειναν και τα Ποντιακά Σωματεία- υπερψηφίστηκε με 13 ψήφους υπέρ (Τσαπαρόπουλος,
Σουμελίδης, Παπαστεργίου, Παυλίδης, Τσιάρας, Τσιαμήτρος,
Μαυροκεφαλίδης, Μωυσιάδης, Ορφανίδης, Δελαβερίδης,
Σκουμπόπουλος, Παναγιωτίδης, Μαρμαράς) και 3 ψήφους
κατά (Μιχαηλίδης, Δάσκαλος, Γιαννουλάκης) ενώ ο κ. Κάκαρης που απουσίαζε, απέστειλε επιστολή δηλώνοντας τη
θέση του να μην ορισθεί εκπρόσωπος του Δήμου, για μην
νομιμοποιήσει το παράνομο καθεστώς στο Ίδρυμα.
Για το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λάζαρος Κουμπουλίδης
Χαράλαμπος Καπουρτίδης
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Ακαδημαϊκή Σύνοδος στο Σικάγο
για τον Ποντιακό Ελληνισμό
Ό

πως είναι πλέον γνωστό, ο Αργοναύτης «ταξιδεύει» σε όλα τα μήκη
και πλάτη της υφηλίου. Φτάνει σε όλους τους Ποντιακούς Συλλόγους
των πέντε Ηπείρων, με σκοπό να ενώσει τη «φωνή» του και να μεταδώσει
ό,τιδήποτε έχει σχέση με την ποντιακή παράδοση και ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαριστούμε το Σύλλογο Ποντίων του Σικάγο και τον Αντιπρό-

εδρό του Κο Γιώργο Μαυρόπουλο για την επικοινωνία με τον Αργοναύτη
και δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο σχετικά με την 3η Ακαδημαϊκή
Σύνοδο που πραγματοποίησε το Νοέμβριο ο Σύλλογος Ποντίων του Σικάγο, με θέματα άκρως ενδιαφέροντα, όπως η γενοκτονία των χριστιανικών
πληθυσμών στην τελευταία Οθωμανική περίοδο 1912-1922.

Ο

Ποντιακός Σύλλογος του
Σικάγο διοργάνωσε στις 6
Νοεμβρίου, για τρίτη συνεχή χρονιά, ακαδημαϊκή σύνοδο για τον
ποντιακό Ελληνισμό και ιδιαίτερα
για την περίοδο της γενοκτονίας.
Το πρόγραμμα περιείχε ομιλίες
από τους παρακάτω καθηγητές
και ερευνητές με θέματα:
“Η Γενοκτονία εναντίων των χριστιανικών πληθυσμών στην τελευταία Οθωμανική περίοδο 1912-1922” - Dr. Tessa Hofmann,
Freie Universitat Berlin, Germany,
“Η έξοδος του Αδάμ· οι συνέπειες ενός
αναμενόμενου εγκλήματος και η εξιδανικευμένη έρευνα για την Ελλάδα”- Αλέξανδρος Καστρινάκης, υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,“Ελλάδα και Μικρά Ασία· Ο
ελληνικός ναυτικός βομβαρδισμός της Σαμσούντας, 7 Ιουνίου 1922”- Dr. Χάρης Ψωμιάδης, καθηγητής πολιτικών επιστημών
στο Queens College, Graduate school, City
University of New York, “Πού πήγαν όλοι;
Η Διασπορά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στις αρχές του 20ου αιώνα”- Dr. William
Samonides, ιστορικός,
“Τα εμπόδια που προβάλλει η αμερικανική πολιτική για την διεθνή αναγνώριση
των Γενοκτονιών των χριστιανικών μειονοτήτων στη τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Προκλήσεις και
ευκαιρίες” - Dr. Robert J. Pranger, σύμβουλος με εκτεταμένη εμπειρία στις υποθέσεις
εθνικής ασφάλειας στην Ουάσινκτον.
Η Ακαδημαϊκή Σύνοδος έλαβε χώρα
σε συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου
Westin στο Rosemont, IL. Οι συμμετέχοντες
καθηγητές και διδάκτορες παρουσίασαν
πλειάδα σημαντικών ιστορικών στοιχείων,
πληροφοριών και ερευνητικού υλικού με
επίκεντρο την ποντιακή και μικρασιατική
τραγωδία.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί σημαντικοί φορείς του ελληνικού
στοιχείου της περιοχής του Σικάγο, όπως
και σημαντικές προσωπικότητες από τις
ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ. Παράλληλα
το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ξεπερνώντας, με ερωτήσεις και παρατηρήσεις,
το διαθέσιμο χρόνο, επιζητώντας ευρεία

3η Ακαδημαϊκή Σύνοδος στο Σικάγο, 6 Νοεμβρίου 2010.
Φωτογραφία με τους καθηγητές/ιστορικούς από Α-Δ
Καθ. - Δρ Χ. Ψωμιάδης, κ. Γ. Σιρινιάν (συντονιστής Συνόδου), Δρ Ρ. Πράνκερ,
Όρθιοι - Δρ Β. Σαμονίδης, Δ. Μολοχίδης (πρόεδρος Ομοσπονδίας Ποντίων Αμερ. & Καναδά),
Αλέξανδρος Καστρινάκης (υπ. Δρ.), Δρ Τ. Χόφμανν, Γ. Μαυρόπουλος (Αντιπρόεδρος Συλ. Ποντίων Σικάγου)

συζήτηση με τους ομιλητές. Το γεγονός
επισφράγισε την άρτια κατάρτιση και προετοιμασία των ομιλητών και ταυτόχρονα την
πείρα και την καλή προετοιμασία του Συλλόγου, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο
της εκδήλωσης.
Η σύνοδος στέφθηκε με επιτυχία, ενώ
ταυτόχρονα αποτέλεσε το επιστέγασμα της
οργανωτικής δομής, των χαρακτηριστικών
των επιστημονικών συναντήσεων και των
προτεραιοτήτων που τέθηκαν στην πρώτη
σύνοδο (2008) και υλοποιήθηκαν ήδη στη
δεύτερη σύνοδο (2009). Οι συγκεκριμένες
ακαδημαϊκές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται
μέχρι σήμερα από την παρουσία εξειδικευμένων ομιλητών με πολυετές έργο και ενασχόληση πάνω στο αντικείμενό τους.
Με κύριο θεματικό κύκλο τη γενοκτονία
του ποντιακού Ελληνισμού, οι φετινές ακαδημαϊκές παρουσιάσεις περιείχαν γενικότερα θέματα για τον Ελληνισμό της Ανατολίας.
Ταυτόχρονα, οι ακαδημαϊκοί ανιστόρησαν
πτυχές των γεγονότων που διαδραματίστη-

καν κυρίως κατά την περίοδο 1908-1923.
Αναφέρθηκαν ειδικά στο γενοκτονικό πλαίσιο, στην πολιτική των Νεότουρκων και των
Κεμαλικών, σε θέματα τακτικής και στρατηγικής όπως και σε διπλωματικές πτυχές του
μικρασιατικού ζητήματος. Μεταξύ άλλων
συμπεριέλαβαν κοινά στοιχεία και πληροφορίες για τις κοινότητες των Αρμενίων και
των Ασσυρίων· τη γενοκτονική πολιτική και
τα δεινοπαθήματά τους.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Συλλόγου για την ευαισθητοποίηση του Αμερικανικού κοινού, η 3η αυτή σύνοδος είχε
ως σκοπό να εμπλουτίσει με συγγραφικό,
ιστορικό ή και με αδημοσίευτο υλικό τις
ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Πέραν τούτου, ο
Ποντιακός Σύλλογος θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των επιστημονικών παρουσιάσεων του δευτέρου και του τρίτου
συνεδρίου, ώστε να διαλευκανθούν και να
γίνουν ευρέως γνωστά, θέματα σχετικά με
την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Ποντιακό και το Μικρασια-

τικό ζήτημα.
Οι καθηγητές, διδάκτορες και ερευνητές
που κλήθηκαν μέχρι σήμερα (1ο, 2ο, 3ο Συνέδριο) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αξιόπιστων σύγχρονων ακαδημαϊκών.
Επί τούτου, αποτελεί επιτυχία η συμμετοχή
τόσων εξειδικευμένων πανεπιστημιακών,
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε ειδικά
συνέδρια για το ποντιακό-μικρασιατικό,
εκτός Ελλάδος. Η συνεχής προσπάθεια τείνει πλέον να λάβει διαστάσεις παράδοσης,
δημιουργώντας μία επιπρόσθετη ευθύνη
και υθικό βάρος στους διοργανωτές, αλλά
και στο ποντιακό στοιχείο της Βορείου Αμερικής, για τη διατήρηση του επιπέδου της
διοργάνωσης, τη διοργάνωση περισσότερων καινοτόμων πρωτοβουλιών και την
επιτάχυνσή τους. Ως επί τούτου, οι σύνοδοι
αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή
αφύπνιση και εκδήλωση ενδιαφέροντος
από Ελληνοαμερικανούς, διαφορετικής
γεωγραφικο-πολιτιστικής καταγωγής, επιτελώντας έναν από τους μακροχρόνιους
σκοπούς των προσπαθειών του Συλλόγου.
Η επιτάχυνση των εκδηλώσεων και τα
συμπεράσματά τους αποτελούν ελπιδοφόρα βήματα για την ιστορική δικαίωση του
ξεριζωμένου Ελληνισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην
Αμερική. Είναι γεγονός ότι παρέχονται διάφορες δυνατότητες για την «προάσπιση»
και την παρουσίαση των ελληνικών και
των επιμέρους, όπως στην περίπτωση του
ποντιακού, πολιτιστικών χαρακτηριστικών
και ιστορίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε πολιτειακό-ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο,
οι μεγάλες αποστάσεις, η πανσπερμία των
ελληνικών κοινοτήτων, ο πιεστικοί ρυθμοί
της καθημερινότητας και η πολιτισμική
απώλεια, η πλήρης αφομοίωση μέρους των
Ελλήνων, πέραν των άλλων ιδιαιτεροτήτων,
καθιστούν δύσκολο το εγχείρημα που ανέλαβε ο Σύλλογος του Σικάγο.
Τέλος, παρόλες τις περιορισμένες δυνατότητες και τη μικρό αριθμητικό μέγεθός
του, η συνεχής διοργάνωση των συνόδων
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος προσανατολίζεται
και δραστηριοποιείται σε πλειάδα άλλων
θεμάτων, όπως την επανέκδοση σημαντικών συγγραμμάτων, και την διάδοση της
ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου και της
Μικράς Ασίας, στους συμπολίτες Αμερικανούς και πρωτίστως στη μέση εκπαίδευση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ. της Εύξεινου Λέσχης Βέροιας, με βαθιά ικανοποίηση ανακοινώνει στα μέλη της, ότι ένα θέμα που ταλάνιζε τον Σύλλογο μας για
μεγάλο χρονικό διάστημα, έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο κύριος Αδάμ Θεοδωρίδης, ως γνωστόν, βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, σχετικά με την τύχη των κειμηλίων,
που παρέδωσε στον σύλλογό μας ως δωρεά, επιτροπή από το Μετόχι το
έτος 1981 που απαρτίζονταν από τα εξής μέλη: 1.Ιωσηφίδης Παναγιώτης, 2. Θεοδωρίδης Δημήτρης, 3. Λαμπριανίδης Μιλτιάδης, 4. Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος, 5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος.
Η παρεξήγηση από την συναισθηματικά φορτισμένη προσέγγιση
του θέματος και τα συνακόλουθά της, έφεραν τον κατ’ εξοχήν θεματοφύλακα της Ποντιακής Παράδοσης της Πόλης μας, την Ε.Λ.Β., αντιμέ-

τωπη με ένα φλογερό Πατριώτη, παθιασμένο για την ιστορία και τα ιερά
της φυλής μας.
Αφύσικη και παράταιρη εξέλιξη για δύο μέρη, που ενστερνίζονται
τα ίδια ιδανικά και μάχονται για τον ίδιο σκοπό. Τελικά η αγάπη και το
πάθος που διακατέχει τις δύο πλευρές για την ιστορία και τις παραδόσεις
του Ποντιακού Ελληνισμού υπερίσχυσαν και οι δύο πλευρές κατέληξαν
στο αυτονόητο, δηλαδή την κατανόηση και την συνεργασία. Στην ευτυχή αυτή εξέλιξη, καταλυτική ήταν η συμβολή της καθηγήτριας Πανεπιστημίου κυρίας Ελένης Παπαδοπούλου, την οποία το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
ευχαριστεί νοιώθοντας παράλληλα δικαιωμένο που την επιφόρτισε με
το δύσκολο αυτό έργο.
Η Ε.Λ.Β. ευχαριστεί θερμά τον κύριο Αδάμ Θεοδωρίδη για το ειλι-

κρινές ενδιαφέρον και την επιμονή που επέδειξε, ώστε τα κειμήλια τα
οποία μεταφέρθηκαν με πολύ κόπο και ευλάβεια από τον αλησμόνητο
Πόντο, να επιστρέψουν πάλι στην κατοχή της Ε.Λ.Β. Ευελπιστεί δε, πως
η ευτυχής αυτή κατάληξη, θα είναι η απαρχή μιας γόνιμης και πολύπλευρης συνεργασίας, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου
Λαογραφικού Μουσείου, για την διατήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Για τον ίδιο λόγο η Ε.Λ.Β., καλεί όλους τους Πόντιους να πλαισιώσουν
τον Σύλλογο, αφού καταδεικνύεται περίτρανα, πως όταν εμπλέκονται
στα Πολιτιστικά δρώμενα πατριώτες και προσωπικότητες, με αγάπη για
την παράδοση, τότε τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου μας.
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΜΩΜΟΓΕΡΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ;

Έ

να έθιμο πολύ αγαπητό στον Πόντο, συνδεδεμένο
με τις γιορτές του δωδεκαημέρου και ιδιαίτερα με
την Πρωτοχρονιά ήταν οι μωμό(γ)εροι.
Σε προηγούμενο φύλλο έγινε εκτεταμένη αναφορά στο έθιμο οπότε στο παρόν δε θα ασχοληθούμε με τις καταβολές του εθίμου αλλά με
κάποιες απόψεις ορισμένων που πετούν φωτοβολίδες εντυπωσιασμού
λέγοντας ότι δεν είναι η αυθεντική μορφή του εθίμου η τωρινή καθώς
επίσης ότι δεν είναι σωστό να παίζεται το έθιμο διότι είναι ειδωλολατρικό και άλλα παρόμοια που αποπροσανατολίζουν τον κόσμο.
Ας θυμηθούμε λοιπόν λίγο για ποιο
έθιμο αναφερόμαστε.
Οι Μωμόγεροι ή Μωμόεροι ταυτίζονται με τον αρχαίο διθύραμβο και
μάλιστα οι σάτυροι δηλαδή οι Μωμόγ(ε)ροι υπήρχαν πολύ πριν δημιουργηθούν οι διονυσιακοί διθύραμβοι.
Με την επικράτηση των διονυσιακών
γιορτών, από το 600π.χ. και μετά η
παράσταση των σάτυρων οργανώνεται
και αποτελείται από χορό μεταμΓράφει ο
φιεσμένων
οπότε πλέον μιλάμε για το
Βασίλης Ασβεστάς
γνωστό
διονυσιακό
διθύραμβο.
Χοροδιδάσκαλος
Οι
Μωμόγεροι
του
Πόντου θεωτης Ε.Λ.Β.
ρούνται ως η πιο ολοκληρωμένη μορΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
φή των διονυσιακών διθυράμβων διότι διατηρούν ακόμη και σήμερα όλα
εκείνα τα δομικά και πολιτιστικά στοιχεία του διθυράμβου.
Οπότε μιλάμε για ένα καθαρά αρχαίο Ελληνικό δρώμενο παρά
τις προσπάθειες των τούρκων να το οικειοποιηθούν και αυτό. Η επίδραση του τούρκικου περιβάλλοντος και της κρατικής εξουσίας με
αποκορύφωμα το θεσμό των ντερεμπέηδων μετά το 1650 κατάφερε
να επιφέρει μόνον εξωτερικές αλλαγές όσο αφορά τις μετονομασίες
των προσώπων με τούρκικα ονόματα και τίποτα επί της ουσίας,
αντιθέτως μεγάλη πρέπει να ήταν η επιρροή του Ελληνικού εθίμου
στους Τούρκους οι οποίοι κράτησαν ακόμη και την ίδια ονομασία,
Μωμοέρ’
Οι μεταμφιεσμένοι σάτυροι μιμούνται ή υποδύονται ρόλους, δημιουργούν διάλογους μεταξύ τους αλλά και με τους θεατές καθώς
επίσης τραγουδούν και χορεύουν γύρω από το βωμό του θεού Διόνυσου για να τον εξευμενίσουν ή για να σατιρίσουν γεγονότα της
καθημερινής ζωής. Τα ίδια ακριβώς στοιχεία η μεταμφίεση, η μίμηση,
ο διάλογος, η μουσική, το τραγούδι και ο χορός είναι παρόντα και στη
σημερινή μορφή των Μωμόγερων. Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία δεν έχει παρά να παρακολουθήσει το έθιμο σε ένα από τα χωριά
της Κοζάνης όπου συνεχίζεται απαράλλαχτο όπως το έφεραν από τον
Πόντο οι Έλληνες πρόσφυγές το 1922 και ανοίγοντας και κανένα βιβλίο
περί διθυράμβων ελπίζω να καταλάβει το αυτονόητο.
Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η ανόητη διαμάχη ότι η ομάδα των
Μωμόγερων δεν πρέπει να φοράει φουστανέλα και περικεφαλαία, έτσι
μας ήρθε το έθιμο από την Πατρίδα και έτσι έχουμε το χρέος να το διαφυλάξουμε.
Όσο αφορά το αν είναι ειδωλολατρικό ή όχι θα πρέπει να σημειωθεί
ότι έχει αλλάξει βέβαια ο ευτεριακός χαρακτήρας του δρώμενου δεν
έχει πλέον τα τελετουργικά, τα μαντικά και τα λατρευτικά στοιχεία
τα οποία καταργήθηκαν από την εκκλησία κατά την βυζαντινή περίοδο, διατηρήθηκε όμως το σατιρικό πνεύμα, ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας, ενώ προστέθηκε το στοιχείο της οικονομικής ενίσχυσης
της ομάδας. Τα χρήματα που συγκέντρωνε ο θίασος (στον Πόντο)

βε ότι δεν μπορεί να καταργήσει το έθιμο λόγω των ειδωλολατρικών του στοιχείων τότε προσπάθησε να το προσαρμόσει στα δικά
της δεδομένα.
Σ΄ αυτό το στάδιο κάνει την εμφάνιση του ο ρόλος της νύφης για την οποία γίνεται μάχη μεταξύ δύο ανδρών (Κιτί – Γοτσάς,
παραλλαγή που διασώζεται ως τις μέρες μας στο Θρυλόριο Κομοτηνής). Ο ρόλος της νύφης είναι γεμάτος δυνατούς συμβολισμούς
όπως της φύσης – γης (στις σημερινές νύφες των μωμόγερων διατηρείται αυτός ο συμβολισμός με τα περιδέραια φτιαγμένα από καρπούς της φύσης σύμβολο της γονιμότητας), εξελίσσεται σε μητέρα
– θεά και καταλήγει σε γυναίκα – νύφη. Σκοπός της παράστασης
συνήθως είναι η αρπαγή της νύφης, ένα έθιμο παλιό στους Έλληνες.
Ο Πλούταρχος μαρτυρεί ότι οι Σπαρτιάτες νυμφεύονταν αρπάζοντες,
‘ΕΓΑΜΟΥΝ ΔΙ’ ΑΡΠΑΓΗΣ’. Επίσης ο Ξενοφώντας και ο Διονύσιος ο
Αλικαρνασσεύς αναφέρουν ότι ήταν ‘Ελληνικόν και αρχαίον έθος’.
Αυτοί που ισχυρίζονται τα περί ειδωλολατρίας θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι
οι Μωμόγεροι ή Μωμόεροι δεν είναι οι μόνοι απόγονοι των
αρχαίων προχριστιανικών διθυράμβων, παρόμοιες εθιμικές παραστάσεις συναντάμε σε πολλά μέρη του Ελλαδικού χώρου όπως οι
‘Στάρτσιοι’ στη Στενήμαχο, οι ‘Παμπόγεροι’ στα Λικκοβίκια Παγγαίου, οι’Προδρομίτες’ στη Σιάτιστα, οι ‘Μάηδες’ στην Πορταριά και την
Τσαγγαράδα Πηλίου, τα ‘Ρογκάτσια’ στην Καρδίτσα, τα ‘Λουγκατσάρια’ στα Χάσια, οι ‘Καλινδράδες’ ή ‘Φωτάδες’ στον Αλμυρό, ο’Γέρον
και η Κορέλλα’ στη Σκύρο, το ‘Ζεμπέκ’ στη Σύρα, ο ‘Ζαφείρης’ στην
Ήπειρο, τα ‘΄Λαζαρικά’ στην Μακεδονία και την Κύπρο, οι ‘Καλόγεροι’ στη Θράκη, οι ‘Μπούλες’ στην Νάουσα κ.λ.π.
Πρόκειται για εθιμικές, ευετεριακές τελετουργίες που είτε είναι
μεταγενέστερες των Μωμόγερων είτε ακόμη και στην πιο σύνθετη
μορφή τους έχουν διατηρήσει πολύ λίγα στοιχεία της διθυραμβικής
τους προέλευσης.
Το γεγονός τούτο σημαίνει ότι μιλάμε για ένα έθιμο με πανελλήνια
εμβέλεια και όχι μόνο, οπότε όποιος ισχυρίζεται ότι οι Μωμόγεροι είναι
ειδωλολατρικοί ουσιαστικά υπονοεί ότι όλοι οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες και όχι μόνο, αφού το έθιμο με κάποιες παραλλαγές είναι διαδεδομένο και σε άλλες βαλκανικές χώρες.
Τελικά, μήπως ρε αδέλφια, τσάμπα παρεξηγήσατε ένα έθιμο χριστιανικό;

δίνονταν είτε στην εκκλησία είτε στο σχολείο του χωριού ή της πόλης αν και τα τελευταία χρόνια πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών
το έθιμο άρχισε να ατονεί στα αστικά κέντρα του Πόντου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησία όχι μόνο δεν αναθεμάτισε το έθιμο άλλα
καρπωνόταν και τα οικονομικά οφέλη.
Στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία. Από τη δεκαετία του πενήντα (κυρίως) και μετέπειτα που
άρχισε η συστηματική ίδρυση των ποντιακών σωματίων, η όλη οργάνωση των Μωμόγερων γίνεται διαμέσου των συλλόγων οπότε τα
έσοδα των παραστάσεων δίνονται στους συλλόγους οι οποίοι έχουν
επωμιστεί την όλη εύθηνη και οργάνωση του εθίμου.
Η εκκλησία προσπάθησε να αποβάλει ένα από τα στοιχεία των
Μωμόγερων, τη μεταμφίεση, αλλά και αυτό δεν το πετύχε. Το έθιμο
της μεταμφίεσης το συναντούμε και στους πρώτους χριστιανικούς
χρόνους όπου κατά τις καλένδες του Ιανουαρίου σύμφωνα με τα
ελληνικά έθιμα οι Έλληνες εξακολουθούσαν να μεταμφιέζονται με
δέρματα τράγων και γιδιών και να αλλάζουν τη μορφή τους.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον επίσκοπο Αμάσειας
του Πόντου Αστέριο (400μ.χ.) ο οποίος σε λόγο του για τις καλένδες
(εορτασμός πρωτοχρονιάς) αναφέρεται για θορυβώδης εορτασμούς
και μεταμφιέσεις την 1η Ιανουαρίου. Κάπως έτσι πρέπει να διασώθηκε το έθιμο σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής και μετέπειτα
Βυζαντινής περιόδου, αποκτώντας θρησκευτικό – χριστιανικό χαρακτήρα.
Οι νέοι της εποχής μεταμφιεσμένοι με δέρματα γιδιών και τράγων τραγουδούσαν σατυρικά
άσματα έπαιζαν δράματα με
αρχαίες υποθέσεις στους δρόμους και χόρευαν καθ’ όλη τη
Βυζαντινή περίοδο.
Η συχνή χρήση στις μεταμφιέσεις δερμάτων τράγων
και κατσικιών μας παραπέμπει
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
πολύ πιθανόν στο γεγονός ότι
Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο
το κεντρικό πρόσωπο κατά την
της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 16 Ιανουαρίου
διονυσιακή περίοδο καθώς και
2011 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
στα πρώτα χριστιανικά χρόνια
να είναι ο Τράγος και ίσως
11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ.
ανάλογη η ονομασία του.
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Αυτό το ζωομορφικό στά1)
11.15-11.30: Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη του κ. Κωνσταντίνου Καμπουρίδιο που συνδέεται με τις διδη ως επίτιμου προέδρου της Ε.Λ.Β..
ονυσιακές λατρείες έδωσε τη
2)
11.30–11.45: Επιστροφή των κειμηλίων της Ε.Λ.Β. και διάθεση τους προς έκθεθέση του στο ανθρωπομορση στο Βλαχογιάννειο Μουσείο.
φικό στάδιο πολλή πιθανών
3)
11.45-12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
λόγω της πίεσης της ορθόδοξης εκκλησίας την βυζαντινή
4)
12.30-12.45: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
περίοδο η οποία όταν κατάλα5)
12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
13.00-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.
6)
13.30-13.45: Απαντήσεις και έγκριση ή μη πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ..
7)
13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. και Ε.Ε.
8)
14.00-19.00: Εκλογές νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση στη Γραμματεία της Λέσχης (λήξη προθεσμίας υποβολής Δευτέρα 10/1/2011)
σύμφωνα με το Καταστατικό.
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα
πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με απόφαση του Νο 36 / 15-12-2008
του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που
είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο
χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2010-2011).
Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρίνεται απαραίτητη,
όπως επίσης και η έγκαιρη υποβολή υποψηφιοτήτων στα όργανα της Λέσχης.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή
23 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Λάζαρος Κουμπουλίδης

O Γ. Γραμματέας
Χαράλαμπος Καπουρτίδης
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 2010 ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Τ

ο 2010 συνεχίστηκαν τα σεμινάρια χορού
από χοροδιδασκάλους και λαογράφους
εξειδικευμένους σε χορούς συγκεκριμένων
περιοχών του Πόντου αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας.
Την φετινή χρονιά οι χορευτές της Ε.Λ.Β. είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν το Σέρα χορόν από τον Μιχάλη Καραβελά
(έγινε αναφορά σε προηγούμενο φύλο), χορούς της Ματσούκας από τον Γιώργο Κασαμπαλίδη ενώ τον κύκλο των
σεμιναρίων για το 2010 έκλεισε ο Σάββας Τσεντεμείδης με
χορούς της Νικόπολης (Γαράσαρης).
Οι παραπάνω ομιλητές είναι μέλη της επιτροπής χορού
της Π.Ο.Ε. και γνωστοί στον ποντιακό χώρο για τη δουλειά
τους πάνω στην Ποντιακή λαογραφία.
Στις 25/04/2010 ο Γ.Κασαμπαλίδης δίδαξε χορούς ορισμένων χωριών της Ματσούκας από όπου είναι και η καταγωγή του, ενώ τόνισε τις διαφορές που προκύπτουν σε χορούς από το ένα χωριό στο άλλο, γεγονός πολύ σημαντικό
αν και στις μέρες μας έχουν χαθεί οι τοπικές ιδιαιτερότητες
των χορών.
Στη λύρα συνοδεύονταν από τον ταλαντούχο λυράρη
Αντωνιάδη Κυριάκο οοποίος έπαιξε τις συγκεκριμένες μελωδίες της Ματσούκας.
Στις 28/11/2010 ο Σάββας Τσεντεμείδης έκανε μία εμπεριστατωμένη προσέγγιση των ιδιαίτερων χορών της Νικόπολης (Γαράσαρης) του Πόντου παρουσιάζοντας χορευτές
α΄ και β΄ γενιάς με καταγωγή από την Νικόπολη να χορεύουν όπως και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Οι χορευτές της
λέσχης είχαν την ευκαιρία να δουν και να χορέψουν με τον
αυθεντικό τρόπο εκτέλεσης των γαρασαρίτικων χορών καθώς και την τύχη να ακούσουν τον λυράρη Γρηγόρη Καβαζίδη από το χωριό Κειλικα της Νικόπολης β΄ γενιάς με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα και το διαφορετικό χόρδισμα στη λούρα
όπως το συνήθιζαν οι Νικοπολίτες.
Το συμπέρασμα αυτών των σεμιναρίων είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την καταγραφή και την
μελέτη κάποιων χορών θα πρέπει να καλούνται από τους
συλλόγους διότι οι αλλαγές που υπέστησαν οι χοροί μας τα
τελευταία 90 χρόνια είναι πολλές και είναι πολύ σημαντικό
οι χορευτές των συλλόγων να ενημερώνονται σωστά για το
αντικείμενο του χορού οι οποίοι είναι και οι πρεσβευτές της
παράδοσης μας.
Ασβεστάς Βασίλης

Διάθεση του «Αργοναύτη»
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
1. ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΨΙΛΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 48 & ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ (ΨΙΛΙΚΑ) ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 6
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 30
4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
11-11-2010 Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της
Λέσχης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη στην Βέροια και ενημέρωση του για το ζήτημα
που αφορά την διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.
15-11-2010Έκδοση του 6ου φύλλου του έτους της εφημερίδας «Αργοναύτης» και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
17-11-2010 Λήψη απόφασης μη πραγματοποίησης του
ετήσιου χορού της Λέσχης.
17-11-2010 Λήψη απόφασης ορισμού της κ. Δήμητρας
Ιωσηφίδου στη θέση του Ιματιοφύλακα της Λέσχης.
17-11-2010 Λήψη απόφασης δωρεάν διανομής του ημερολογίου της Λέσχης για το 2011 με θέματα από
περιοχές του Πόντου.
17-11-2010 Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της επετείου του Πολυτεχνείου και αντί στεφάνου καταβολή
συμβολικής οικονομικής ενίσχυσης στο Δημοτικό
Ιατρείο Βέροιας.
17-11-2010 Συνάντηση με το Σύλλογο της Ν. Νικομήδειας,
«Αριστοτέλης» για τις απαραίτητες συνεννοήσεις σχετικά με την αναβίωση του εθίμου των Μωμόγερων.
22-11-2010 Αγορά και εγκατάσταση του νέου προγράμματος του μητρώου συνδρομητών της εφημερίδας
Αργοναύτης. 25-11-2010
Παράδοση και παραλαβή της ιματιοθήκης με τη νέα ιματιοφύλακα κ.
Δήμητρα Ιωσηφίδου.
27-11-2010 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στον
χορό των νέων του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου.
28-11-2010 Εκπροσώπηση και συμμετοχή στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Παμποντιακής

Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη.
28-11-2010 Σεμινάριο χορών της περιοχής Νικοπόλεως
του Πόντου κατά την διάρκεια της πρόβας του τμήματος εκπροσώπησης της Λέσχης.
28-11-2010 Στόλισμα εν όψει των εορτών, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Π.Π.Κ. της Λέσχης
από τα μέλη των τμημάτων.
30-11-2010 Έκδοση του ημερολογίου της Λέσχης για το
2011.
1-12-2010Μη παρουσία μετά από πρόσκληση του κ. Κώστα Ανδρεάδη ως εκπρόσωπου της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ TOURS», στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και ενημέρωση του σε θέματα που άπτονται στην πολιτική
της Λέσχης σχετικά με τη ναύλωση λεωφορείων.
1-12-2010Παρουσία μετά από πρόσκληση του κ. Αδάμ
Θεοδωρίδη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για επίλυση του
θέματος της επιστροφής των κειμηλίων της Λέσχης.
1-12-2010Έναρξη επαναληπτικής αιμοδοσίας της Λέσχης
για την περίοδο των εορτών.
3-12-2010Αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος
θέρμανσης στο Π.Π.Κ. μέσω του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας από την Αντιδημαρχία Τεχνικών του
Δήμου Βέροιας.
3-12-2010Αποκατάσταση της βλάβης του συστήματος
πυρόσβεσης στο Π.Π.Κ. μέσω του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας από την Αντιδημαρχία Τεχνικών του
Δήμου Βέροιας.
4-12-2010 1ο μέρος των γυρισμάτων για την παρουσίαση των τμημάτων της Λέσχης στην τηλεόραση TV
100, στην εκπομπή που επιμελείται ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Αβαγιαννός.

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010
4-12-2010Φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της TV
100 στο εστιατόριο του Hotel «Λουζίτσι».
4 έως 12-12-2010 Φιλοξενία της ετήσιας εκδήλωσης του
Συλλόγου Φίλων Ωδικών Πτηνών στο Π. Π. Κ. της
Λέσχης.
5 έως 19-12-2010 Έρανος αγάπης των μελών της Λέσχης
για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
6-12-2010Συνάντηση με τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο και συζήτηση με σκοπό την
διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την λειτουργία
της Λέσχης.
7-12-2010Επιστροφή των κειμηλίων της Λέσχης από τον
κ. Αδάμ Θεοδωρίδη και δανεισμός των αυτών κειμηλίων με σκοπό την έκθεση τους στο Βλαχογιάννειο
Μουσείου μέσω της Ι. Μητρόπολης Βέροιας.
8-12-2010Παρουσία μετά από πρόσκληση του κ. Αλέξη
Μαυρίδη στη συνεδρίαση του Δ.Σ., για συζήτηση και
διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις εκδηλώσεις του εθίμου του Κλήδονα.
11-12-2010 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Κοπανού «Η Μίεζα», στο οικ. κέντρο Παρθενώνας.
11-12-2010 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του τμήματος
Λαογραφίας της Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου Βέροιας στο οικ.
κέντρο Σείριος.
12-12-2010 Εκδρομή των τμημάτων στην Ονειρούπολη
της Δράμας.
15-12-2010 Έναρξη των εργασιών για την προετοιμασία
της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε. Λ. Β..

20-12-2010 Παράσταση της διοίκησης και εκπροσώπων
των ποντιακών σωματείων του νέου Καλλικρακτικού Δήμου Βέροιας στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού
εκπροσώπου του Δήμου στο Δ. Σ. του Προσκυνήματος Παναγία Σουμελά.
23-12-2010 Διανομή των αγαθών του εράνου αγάπης σε
οικογένειες της περιοχής μας.
23-12-2010 Επίσκεψη του τμήματος νέων στο Γηροκομείο
Βέροιας και ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά.
24-12-2010 Συνάντηση της διοίκησης της Ε.Λ.Β. και εκπροσώπων των ποντιακών σωματείων του νομού με
τους υπουργούς κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη και κ. Άννα
Διαμαντοπούλου στην Αθήνα, για ανταλλαγή ευχών
και ενημέρωση σε θέματα που άπτονται του ποντιακού χώρου.
24-12-2010 Κάλαντα των Χριστουγέννων από τα παιδιά
της Λέσχης στις αρχές και στην αγορά της πόλης.
26-12-2010 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Ποντίων Κρύας Βρύσης «Αλέξανδρος Υψηλάντης».
26-12-2010 Εκπροσώπηση στην αναβίωση του εθίμου
των Μωμόγερων από τον τοπικό Σύλλογο στον Τετράλοφο Κοζάνης.
29-12-2010 Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρωτοκόλλου
καταστροφής.
30-12-2010 Παρουσίαση του πανάρχαιου εθίμου των Μωμόγερων στο Παγοδρόμιο στην πλατεία Ωρολογίου
στη Βέροια.
Έφορος Τύπου & Δημ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΞΕΝΙΤΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα Μέλη του Ποντοξενιτέα στέλνουμε ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ στη σύζυγο και
στα δύο παιδιά του.
Ο θάνατος του μας άφησε άφωνους. Χάσαμε έναν αδελφό, ένα
φίλο, έναν δάσκαλο, έναν συμβουλάτορα.
Με τις επισκέψεις του στην Αυστραλία και με τις διαλέξεις του μάθαμε τόσα πολλά για το στοιχείο μας.
Ότι σκεφτόμασταν να κάνουμε, το Δημήτρη είχαμε δίπλα μας.
Η αίθουσα του Ποντοξενιτέα είναι στολισμένη με το φωτογραφικό
υλικό που μας έστειλε πρόσφατα.
Όπου και να γυρίσουμε το Δημήτρη βλέπουμε μπροστά μας.
Η εικόνα του Δημήτρη θα μείνει ολοζώντανη στις καρδιές μας, στο
νου μας, στη σκέψη μας.
ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ
Δημήτρη δεν προλάβαμε να σου πούμε ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Για ότι έκανες για μας, για την Αυστραλία.
Δημήτρη, να μας βλέπεις από κει ψηλά και να μας δίνεις κουράγιο
στις δύσκολες στιγμές μας.
ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ
ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.ΜΑΚΡΗ

Επίσης το Δ.Σ. της Εύξεινου Λέσχης Βέροιας
εκφράζει τα ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ.

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
(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
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
ΣΤΡΑΤΟΥ 80 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71340

ÔñÜðåæá áßìáôïò ôçò Å.Ë.Â.
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 ôï
Ý÷ïõí ÆÙÔÉÊÇ áíÜãêç.
Ãéá êáôÜèåóç óôçí ÔñÜðåæá Áßìáôïò ôçò Åõîåßíïõ ËÝó÷çò ÂÝñïéáò, ïé
áéìïäüôåò ìðïñïýí íá ðñïóÝñ÷ïíôáé 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

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
27. HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
N. Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 62006, 71575, 23769 (fax)
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Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας έψαλε τα κάλαντα
σε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,Άννα Διαμαντοπούλου και Φώφη Γεννηματά

Π

αραμονή Χριστουγέννων η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας εκπροσωπούμενη
από τον Πρόεδρο της Λάζαρο Κουμπουλίδη, το Γραμματέα Χαράλαμπο Καπουρτίδη, την Περιφερειακή Σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας και
μέλος του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας κα Δώρα Μπαλτατζίδου, τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Μακροχωρίου κ. Συμεωνίδη Κυριάκο, μαζί με το Ποντιακό Σωματείο Αμαρουσίου έψαλλαν τα
χριστουγεννιάτικα ποντιακά κάλαντα στον Ημαθιώτη Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Άννα
Διαμαντοπούλου και την αναπληρωτή υπουργό κα Φώφη Γεννηματά.

Για την πραγματοποίηση των συναντήσεων μερίμνησε η κα Δώρα Μπαλτατζίδου και την
προετοιμασία ανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Νοτίου Ελλάδος της Παμποντιακής κ. Γ. Βαρυθημιάδης. Εκτός από τα κάλαντα δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείψουν και οι ποντιακοί χοροί, με τους οποίους η αποστολή «ξεσήκωσε» τα δύο Υπουργεία, στήνοντας ένα αυτοσχέδιο,
πηγαίο γλεντάκι με την αθρόα συμμετοχή των υπαλλήλων των υπουργείων. Ακολούθησε
ανταλλαγή ευχών και δώρων, ενώ παράλληλα εκφράστηκε η ευχή και η επιθυμία με το νέο
έτος να δοθεί επιτέλους μία λύση στο ζήτημα της διοίκησης του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά
που να αποκαθιστά τη Νομιμότητα και να εκφράζει δημοκρατικά τα Ποντιακά Σωματεία.

1.278.617

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

