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ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4447/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.elverias.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Λάμπρου Πορφύρα 1 – Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356

Βέροια – Τ.Κ. 59100 
Email: info@elverias.gr

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ 

horafaidis@gmail.com 
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Μαύρος – μαύρος  καλόερος και πίταν το κιφάλνατ. Ντο έν; Η πυρρίφτε .

 Στη καθομιλουμένη: Μαύρος - μαύρος καλόγερος και πίτα η πλάκα το κεφάλι του. Τι είναι; Το ξύλινο φουρνόφτυαρο.
Έχω ένα βαρελόπον κι ε® δύο λογιών κρασόπον. Ντό έν; το ώβόν

Στη καθομιλουμένη: Έχω ένα βαρελάκι κι έχει δυο λογιών κρασάκι.Τί είναι; Το αυγό.

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
Η Παναγία ή  η Παναΐα να δεί σε την λάφρυσή σου.

 Η Παναγία να δώσει την ελάφρυνσή σου. Ελάφρυνση – ίαση από κάποια νόσο.
Ο Θεόν να βρεσ και εσύ να σωρεύς. 

Ο Θεός να βρέξει (ευλογίες) και εσύ να μαζέψεις. Αυτή η ευχή λεγόταν σε συγγενή.

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΡΕΣ
Εκεί μερ’ πάς να μην κλώσκεσαι.

Εκεί που πάς να μη γυρήσεις. Εννοούσαν  να πάς στον αγύριστο. 
Αστόσ να ίνεται το λώμας.

Έρημο να γίνει το ρούχο σου ή και αζήτητο. Λεγόταν σαν εμπαθής κατάρα σε κάποιον.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Ο τρελόν είδεν τον μεθυσμένον και εφογώθεν.
Ο τρελός είδε τον μεθυσμένο και φοβήθηκε. 

Που πάει να πεί, ο μεθυσμένος έχει χάσει τη λογική κρίση και έχει χειρότερη και ανεξέλεγκτη τρέλα.

Αχαριστία  σον ουρανόν κραζ και πάει.
Η αχαριστία στον ουρανό κραυγάζει και πάει.

Που πάει να πει η αχαριστία και η απανθρωπιά πολλές φορές είναι τόσο κραυγαλέα και διάχυτη 
όπου θαμπώνει όλα τα ανθρώπινα ιδανικά και αρχές. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Ανέκδοτα
Κατά καιρούς πολλοί πόντιοι έφευγαν από τον 

Πόντο και μετωκούσαν στην Ρωσία. Δύο μετοικήσης 
έγιναν τον περασμένο αιώνα, μία το 1828 με τον Ρωσο-
τουρκικό πόλεμο και μία επίσης το 1878 και πάλι με τον 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Αυτά για την ιστορία. 

Σ’ έναν χωρίον τη γαρσή έρθεν, ένας τουρκομερέτες 
νοικοκύρτς με τα τρία αγουρόπατ.      Αρ οί χωρέτ αμάν 
εβοήθεσανατόν να στέκ σά ποδάρε . Άμα πολλά καιρός  κ’ 
επηεν ο άχαρον ο γέρων επέθανεν,  και εφέκεν πεντάρφα-
να τα τρία αγουρόπατ’ ορφανά. Ντα εποίναν τα άχαρα τα 
παιδία, εσέγκαν  τον κυρνατούν σ’ έναν ξύλενον κούπον 
και εσέγκανα τον απ’ εσ’ σή μεσ’ τη ονταρ και εκατσαν 
γαρ®ίατ και έκλαιγαν. Το τσίπ το μικρόν το αγουρόπον 
εννέα-δέκα χρονών έτον και πολλά πα κ’ εκλαιεν. Ατότε ό 
τρανόν ο αδελφόσατ’ λέατον χολιασμένος. Νέπαι Στάθιε 
ντο  στέκς ατουκά άμον κουρίν κλάψον ο κύρς εμουν 
επέθανεν άλο κι θα ελέποματον. Ατότε ο μικρόν ο Στάθιον 
ευγάλ έναν γαραλαΐαν και λέει πάπα να τρώγω τα κακαλά 
σ’. Νέπαι Στάθιε λέατον ο αδερφόσατ να σέζω τον αποθα-
μένον ντο θα έκλαιγες ατο μιάζ αποθαμενη κλάψιμον έν;

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Ο πάρδον τη Λισάφς
Σ’ απάν την μαχαλάν τη χωρί σην κόβτεπεν εκάθου-

τουν η Λισάφ με τον άντρανατς τον Στόφορον. Είχαν έναν 
καλόν πάρδον και σην γειτονίαν κ’ εφήνεν νε πεντικούδε 
νε χορασάφλας και από καμίαν έτρωεν τη κοσούς τα που-
λία. Ετον μαύρος και τ’ ομμάτε τ’ την νύχταν ετσαρτίλιζαν, 
αμον πλουμία. Σο κιντίν απάν εσέβεν σην αποθήκην τη 
Τόλης, έρουξεν κα το χαπαχ τη τέντσερης και από απέσ’ 
έτρωεν το ξύγαλαν. Σ’ ατό απάν η Τόλη επήεν σην απο-
θήκην να παίρ λίγα σεμίρε να φτάει έναν σεμιροχασυλον 
τον Κώστην. Μόλις ένοιξεν την πόρταν ελέπ τον πάρδον 
λάχουρ – λούχουρ να τρώει το ξύγαλαν. Τσαΐζ αμάν τον 
άντρανατς τον Κώστην. Νε παι Κώστη έλα δα και χάτεψον 
τον πάρδον τη Λισάφς. Ατός αμάν έτρεξεν και μόλις είδεν 
τον πάρδον ετσάΐξεν άγρια – άγρια ψίτ – ψίτ. Ο πάρδον 
έρθεν σην σουχούν και ασον φόβονα τ’ εκαμπούρωσεν 
την ρέσεν τα μαλλία τ’ εσκώθαν τίκια, εκαρτσίλωσεν τ’ 
ομμάτε τ’ και άγρια – άγρια ερχίνωσεν να μεΐζ. Μόλις ο 
Κώστης ελέπ αέτς τον πάρδον εφογώθεν, εξέγκεν την 
Τόλην α σην αποθήκην και λέει σον πάρδον. Ούχ – ανάθε-
μά σε φά – φά σπάσον και δέβα πλάν! Και το ξύγαλαν να 
ίνεται γουρσούλ απ’ έσης.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ποίημα
Άφκα σόν Άδην κολασμέν’

΄ρωθύμεσαν την λύραν
κι’ εκάλεσαν τον ΧΡΥΣΑΝΘΟΝ

τον ΣΤΕΛΙΟΝ και τον ΓΩΓΟΝ

Κι’ ό χάροντας πού ‘έκ’ σενα
κρατεί την σπάθαν πάει 

πάει σουμά σήν κεμεντζέν
‘ακούει και ‘αφουκράτε

Σκαλών ό Γώγον μοιρολόι
με το τοξάρ φωτίαν

κι’ ο Χρύσανθον την ‘Ιμεραν
κι’ ο Στέλιον το ‘Υπάρχω

Τραγώδεσαν, τραγώδεσαν
‘σκώθαν οί κολασμένοι

κι’ ο Χάροντας ‘εκιότεψεν
σκούτε κρυφά και φεύει

‘εφεκεν ατσ’ να τραγωδούν
‘άμον ντ’ εξέρνε ‘εκείνοι.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ÔñÜðåæá 
áßìáôïò 

ôçò Å.Ë.Â.
Ç Åýîåéíïò ËÝ-

ó÷ç ÂÝñïéáò ÊÁ-
ËÅÉ êáé ìÝëç ôçò, 
ôéò ößëåò êáé ößëïõò 
áéìïäüôåò íá äþ-
óïõí ôï ÷áìüãåëï 
ìå ìßá öéÜëç áßìá, 
óå üóïõò  ôï Ý÷ïõí 
ÆÙÔÉÊÇ áíÜãêç.

Ãéá êáôÜèåóç 
óôçí ÔñÜðåæá Áß-
ìáôïò 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 áðü-
ãåõìá, 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 åß-
íáé êáëýôåñá ç ðñïóÝëåõóç ôïõò íá ãßíåôáé üóï ôï äõíáôü 
íùñßôåñá áðü ôç ëÞîç ôïõ ùñáñßïõ ãéá ôçí Ýãêáéñç áéìï-
ëçøßá ôïõò, êáèþò êáé íá Ý÷ïõí ðÜñåé ðñùéíü Þ ãåýìá, 
üðùò åðßóçò íá åßíáé îåêïýñáóôïé êáé íá ìçí áíôéìåôù-
ðßæïõí ðñïâëÞìáôá õãåßáò êáé íá ìçí ëáìâÜíïõí öÜñ-
ìáêá. 

Õðåýèõíïò Áéìïäïóßáò ÃåùñãáäÜêçò ÄçìÞôñçò êéí. 
6970834749
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ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ Τ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 
9/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 

Με την υπ’ αριθμόν 08/17-12-2010 απόφαση του, το 
Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς πρότεινε προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας ως εκπρόσωπο στο Ίδρυμα Παναγία 
Σουμελά τον κ. Ιωάννη Νισύριο, Δικηγόρο Θες/νίκης, ο 
οποίος όμως αποκαλύφθηκε κατά τη συνεδρίαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 20-12-2010 ότι 
δεν είναι καν δημότης Βέροιας, αλλά και ότι έχει εκπρο-
σωπήσει στο παρελθόν το Ίδρυμα Σουμελά σε νομική 
του υπόθεση,  οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχτηκε 
να τον ορίσει εκπρόσωπό του και ανέβαλλε τη συζήτηση 
προκειμένου να έρθει ως τακτικό θέμα και μάλιστα συνο-
λικά για τα τεκταινόμενα στο Ίδρυμα Π. Σουμελά. 

Παρόλα  αυτά, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Καστανιάς στις 28-
12-2010 (8 μόλις μέρες μετά) σε τακτική δήθεν συνεδρί-
αση, ισχυρίστηκε ότι έχει δικαίωμα από τον κανονισμό 
που συνέταξε ο Μητροπολίτης (215/2010), όχι να προ-
τείνει, αλλά να ορίσει το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς 

εκπρόσωπο για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, χωρίς 
να απαιτείται και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας, και πέτυχε παρά την αντίθετη άποψη του 
Ν. Θεοδωρίδη -με την 9/2010 απόφαση του Τ.Σ. Καστα-
νιάς να ορισθεί ως εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας ο ως 
άνω Ιωάννης Νισύριος με αναπληρωματικό τον πρόεδρο 
του Τ. Σ. Καστανιάς Παναγιώτη Ποταμόπουλο, παραβι-
άζοντας με αυτόν τον προκλητικό τρόπο το τον Κώδικα 
περί Δήμων & Κοινοτήτων (άρθρο 124 Ν.3463/2006), 
όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι οι αποφάσεις των Τοπι-
κών Συμβουλίων είναι γνωμοδοτικές και διαβιβάζονται 
στο Δήμαρχο εντός 8 ημερών, διάταξη η οποία επανα-
λαμβάνεται και στο άρθρο 87 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ). 

Ήδη η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, κατέθεσε την 7-1-
2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση 
ακύρωσης των υπ’ αριθμ. 47/1973 και 215/2010 Κανονι-
στικών Διατάξεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της υπ’ 
αριθμόν 9/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κα-
στανιάς, ενώ αναμένεται σύντομα απόφαση (2-3 μήνες) 
του ΣτΕ επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΗ-
ΤΟ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ την κατάφωρη παραβίαση της Νο-

μιμότητας, αλλά και την πλήρη και προκλητική απα-
ξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Τοπικό Συμ-
βούλιο Καστανιάς και τις παράνομες μεθοδεύσεις του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΗ-
ΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ. 

Περαιτέρω να αναβάλει τη συζήτηση για ορισμό εκ-
προσώπου και γενικότερα για τα τεκταινόμενα στο Ίδρυ-
μα Π. Σουμελά, μέχρι να αποφανθεί έστω προσωρινά επί 
της αιτήσεως μας το Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε 
και το Δημοτικό Συμβούλιο να επανέλθει σε ειδική συνε-
δρίαση με το ανωτέρω ως μοναδικό θέμα. 

ΒΕΡΟΙΑ 28 Ιανουαρίου 2011 
Τα Ποντιακά Σωματεία του Δήμου Βέροιας 

1.      Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 
2.      «Ευστάθιος Χωραφάς» Πατρίδας Βέροιας 
3.      Κιβωτιανοί Βέροιας 
4.      Εύξεινος Λέσχη Μακροχωρίου 
5.      Π.Σ.Διαβατού
6.       Τ.Ο. Καστανιάς      
7.       Π.Σ. «Αριστοτέλης» Ν. Νικομήδειας.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΓΙΝΕ Η  ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΣΥΝΗΛΘΕ 
ΤΟ «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ» 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αφού απέτυχε –και μάλιστα δύο φορές- το διοικητικό κατεστημένο του Ιδρύματος Π. Σουμελά 
να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Δήμου Βέροιας με ορισμό εκπροσώπου του στο Δ.Σ. του 

Ιδρύματος μέσω της νομίμου οδού, δηλαδή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
μεθόδευσε τον ορισμό εκπροσώπου με παράνομη απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς 
κατά την εκπνοή του χρόνου (28 Δεκεμβρίου)!

Η διοίκηση του Ιδρύματος, που προέρχεται από την ίδια οικογένεια και από το ίδιο Σωματείο εδώ και μισό αιώνα, 
έσπευσε να εκλέξει το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου δύο μόνο εκπροσώπους από τα ποντιακά Σωματεία (επί συνόλου 11, 
ενώ υπόλοιποι 9 διορίζονται), σε μια διαδικασία από την οποία απείχαν η συντριπτική πλειοψηφία των ποντιακών 
Σωματείων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, η οποία αριθμεί στη δύναμη της 387 Σωματεία, προκειμένου να μην νο-
μιμοποιήσουν με την παρουσία τους τον παράνομο κανονισμό 215/10 που συντάχθηκε από το Μητροπολίτη Βεροίας 
και ψηφίστηκε από την Ιερά Σύνοδο. 

Αρκεί μονάχα να επισημανθεί ότι, παρά το γεγονός ότι με το νέο κανονισμό ο Μητροπολίτης Βέροιας ορίζει ως 
πρόεδρο τον... εαυτό του, τα Ποντιακά Σωματεία συνεδρίασαν για να εκλέξουν εκπροσώπους στο Ίδρυμα Σουμελά, 
όχι στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Καστανιά Βέροιας, αλλά στα γραφεία του Σωματείου Παναγία Σουμε-
λά Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος είναι ο Γιώργος Τανιμανίδης, ο οποίος διαδέχθηκε στην προεδρία του Σωματείου 
αλλά και του Ιδρύματος Σουμελά τον πατέρα του Παναγιώτη Τανιμανίδη... 

Το τοπίο βέβαια νομικά έχει πλέον «ξεκαθαρίσει», αφού η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -που απο-
τελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της χώρας- με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι:
 Το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι εκκλησι-

αστικό. Για το λόγο αυτό υπάγεται στην εποπτεία μόνο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 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, όπως επίσης παράνομη είναι και η συμμετο-
χή του Μητροπολίτη Βέροιας...

Ήδη η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, θέτοντας τέρμα στην καταπάτηση της Νομιμότητας κατέθεσε την 7-1-2011, 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης των υπ’ αριθμ. 47/1973 και 215/2010 Κανονιστικών 
Διατάξεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της υπ’ αριθμ. 9/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς, ενώ 
αναμένεται σύντομα απόφαση (σε 2-3 μήνες) του ΣτΕ επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής. 

Ολόκληρος ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του προς την  Υπουργό Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εποπτεία και νόμιμη λειτουργία του 
Ιδρύματος, προσβλέποντας σε ένα νέο νομοθέτημα, που θα αφήσει πίσω του διατάξεις και ρυθμίσεις που ελήφθησαν 
επί Βασιλείας ή επί Χούντας, και θα προασπίσει τη Νομιμότητα, προβλέποντας τη συμμετοχή και τη δημοκρατική 
εκπροσώπηση σε όλα τα Ποντιακά Σωματεία.   

Για την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Αυτούσιο το κείμενο της αίτησης ανακοπής προς το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΒ www.elverias.gr 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Καταδίκη» του Τ.Σ. Καστανιάς 
για το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» 

Με σημαντικότερο θέμα την σχεδόν ομόφωνη καταδίκη της παράνομης απόφα-
σης του Τοπικού Συμβουλίου της Καστανιάς, το οποίο όρισε μέλος του Ιδρύματος Πα-
ναγία Σουμελά, δίχως να έχει αποφασίσει ο δήμος, πραγματοποιήθηκε η μαραθώνια 
συνεδρίαση του Δ.Σ. Βέροιας. 

Κακώς πάρθηκε η απόφαση του Τ.Σ. Καστανιάς
Σ’ ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το σώμα αποφάσισε 

ομόφωνα την καταδίκη της απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς να ορίσει 
εκπρόσωπο του δήμου Βέροιας στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. «Πιστεύω ότι όλοι έχε-
τε πλέον ενημερωθεί, η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου είναι πως 
η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς ήταν λανθασμένη, καθώς το Τοπικό 
Συμβούλιο μπορεί μόνο να γνωμοδοτήσει και όχι να αποφασίσει. Κακώς πάρθηκε η 
απόφαση», είπε η δήμαρχος. Η κ. Σοφρόνοφ ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις για τα 
δυο εισηγητικά που μοιράστηκαν στους συμβούλους, αυτό του νομικού συμβούλου 
και αυτό της δημάρχου. «Το τοπικό συμβούλιο Καστανιάς γνωμοδοτεί δεν αποφασίζει, 
τι πιο σαφές», απάντησε η δήμαρχος Βέροιας. «Εκλήθησαν οι άνθρωποι του τοπικού 
συμβουλίου να πουν την άποψή τους;», αναρωτήθηκε ο κ. Τσιούντας.

«Κροκοδείλια δάκρυα»
Ο κ. Τσαβδαρίδης άσκησε δριμεία κριτική στην κ. Ουσουλτζόγλου για το συγκεκρι-

μένο θέμα. «Διαπιστώνω με λύπη μου πως η δήμαρχος φάσκει και αντιφάσκει, διότι 
στις 28 Δεκεμβρίου η ίδια υπέγραψε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και την 
πήγε στην Ιερά Μητρόπολη. Τώρα όλα αυτά είναι κροκοδείλια δάκρυα», είπε, καθώς 
πλέον η απόφαση του Ιδρύματος είναι νόμος του κράτους. «Διαπιστώνω ότι σε όλες 
τις συνεδριάσεις ξέρατε πως υπήρχε παρατυπία από το τοπικό συμβούλιο της Καστα-
νιάς. Πρέπει να καταδικάσουμε την απόφαση», είπε ο κ. Τσαβδαρίδης «Προτείνω την 
καταδίκη του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου», δήλωσε με τη σειρά του ο κ. Κάκα-
ρης. «Το τοπικό συμβούλιο της Καστανιάς δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αποφασίζει. 
Ζητούμε την ομόφωνη καταδίκη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο», είπε ο 
νομικός σύμβουλος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Κουμπουλίδης. Τελικά η καταδικα-
στική απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη καθώς ο κ.Τσιούντας ψήφισε λευκό, καταδικά-
ζοντας με τη σειρά του όλη την διαδικασία τους τελευταίους μήνες.



ΜΑΡΤΣ - ΑΠΡΙΛΤΣ4

Την 20-12-2010 για ακόμη μία φορά επι-
χειρήθηκε με αίτηση του Μητροπολίτη Βέ-
ροιας να ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας, 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 μεθοδεύ-
σεις του Ιδρύματος Σουμελά και την παράνομη 
όρκιση του κ. Πετρίδη από το Μητροπολίτη 
Βέροιας, ως εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας 
προτού καν τον ορίσει το Δημοτικό Συμβού-
λιο, προκαλώντας την αγανάκτηση όλων των 
Δημοτικών Συμβούλων, θέμα το οποίο κυριάρ-
χησε και σε όλα τα πρωτοσέλιδα των τοπικών 
εφημερίδων.

Με την υπ’ αριθμόν 08/17-12-2010 από-
φαση του, το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς 
πρότεινε και πάλι ως αναπληρωματικό μέλος 
το νυν πρόεδρο κ. Ποταμόπουλο, ενώ ως τα-
κτικό μέλος τον κ. Νισύριο, Δικηγόρο Θες/νί-
κης, ο οποίος όμως αποκαλύφθηκε κατά τη 
διαδικασία ότι δεν είναι καν δημότης Βέροιας, 
αλλά και ότι έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν 
το Ίδρυμα Σουμελά σε νομική του υπόθεση…         
Η ατμόσφαιρα αμέσως δυναμιτίστηκε και η 
πρόταση για αναβολή  προκειμένου να συζη-
τηθεί συνολικά και διεξοδικά το θέμα σε επό-
μενη συνεδρίαση –ακόμα και ως μοναδικό-  
υπερψηφίστηκε.

Παρά όμως την εκ νέου άρνηση -για δεύτε-
ρη φορά- του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
στις 20-12-2010, να ορίσει εκπρόσωπό του στο 
Δ.Σ. του Ιδρύματος Π. Σουμελά, τέσσερις μόλις 
μέρες αργότερα, ήτοι στις 24-12-2010, ο πρόε-
δρος του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς κ. Ποταμόπουλος 
προσκάλεσε εγγράφως τα άλλα δύο μέλη του Συμβουλίου 
στις 28-12-2010 σε τακτική δήθεν συνεδρίαση, με μοναδι-
κό θέμα τον ορισμό του εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας 
στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, ισχυριζόμενος στην εισήγησή 
του ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα εκ του κανονισμού 
215/2010, όχι να προτείνει, αλλά να ορίσει το Τοπικό 
Συμβούλιο Καστανιάς εκπρόσωπο για λογαριασμό 
του Δήμου Βέροιας, χωρίς να απαιτείται και απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ισχυριζόμενος 
δηλαδή ότι η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου έχει 
χαρακτήρα δεσμευτικό και όχι εισηγητικό προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, όπως η κείμενη Νομοθεσία ορίζει 
(Κώδικας περί Δήμων και Κοινοτήτων). 

Παρά το γεγονός ότι μειοψήφισε ο σύμβουλος Νικό-
λαος Θεοδωρίδης με το επιχείρημα ότι όλες οι αποφάσεις 
του Τοπικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικές προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκ νόμου την αρμοδιό-
τητα και εξουσία να αποφασίζει, πλειοψήφισε η πρόταση 
του προαναφερόμενου πρόεδρου με 2 ψήφους υπέρ και 
μία κατά και αποφασίστηκε να ορισθεί πλέον ως εκ-
πρόσωπος του Δήμου Βέροιας ο ως άνω Ιωάννης Νι-
σύριος με αναπληρωματικό τον πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου Καστανιάς Παναγιώτη Ποταμόπουλο.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ  –ΤΟΥ-

ΛΑΧΙΣΤΟΝ- ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ…
 
28 Δεκεμβρίου 2010 πάρθηκε παρανόμως από το 

Τ.Σ. Καστανιάς η ανωτέρω απόφαση ορισμού πλέον του 
κ. Νισύριου ως εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας, με ανα-
πληρωτή τον πρόεδρο της Καστανιάς κ. Ποταμόπουλο.

28 Δεκεμβρίου 2010 απεστάλη η απόφαση αυτή στο 
Δήμο Βέροιας και στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά.

28 Δεκεμβρίου 2010 η ίδια η Δήμαρχος Βέροιας κα 
Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, έσπευσε και κοινοποίησε 
την ανωτέρω απόφαση στο Μητροπολίτη Βέροιας (α.π. 
208/28-12-10) σε απάντηση της από 9 Δεκεμβρίου 2010 
αίτησής του, σαν να μην υπήρξε ποτέ συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για το θέμα αυτό, απο-
δεχόμενη το «καπέλωμα» του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας και της ίδιας της Δημάρχου από το Τοπικό Συμ-
βούλιο Καστανιάς, αλλά και την κατάφωρη παραβίαση 
του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων.

Φυσικά για την ανωτέρω απόφαση του Τοπικού Συμ-

βουλίου Καστανιάς και το έγγραφο αυτό της Δη-
μάρχου, δεν ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα ούτε 
οι δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε η Εύξεινος Λέσχη 
Βέροιας και τα Ποντιακά Σωματεία, ούτε φυσικά 
ζητήθηκε νομική γνωμοδότηση για την εγκυρό-
τητα της ή μη.  

Ενημερώθηκε όμως ο Μητροπολίτης –και 
μάλιστα αυθημερόν- και αυτό προφανώς αρκεί!  

Στο ίδιο μήκος …μεθοδεύσεων, έχουμε ήδη 
πληροφορηθεί ότι διενεργείται κινητοποίηση 
προς τα Σωματεία –και πάλι ΜΟΝΟ- της ΠΟΠΣ 
προκειμένου να συμμετάσχουν στη …γνωστή δι-
αδικασία εκλογής δύο (2) αντιπροσώπων από τη 
Γενική Συνέλευση του Κοινού των Ποντίων που 
πρόκειται να λάβει χώρα κατά πάσα πιθανότητα 
την 5 Φεβρουαρίου 2011. Αμέσως μετά ο Μητρο-
πολίτης Βέροιας θα συγκροτήσει Διοικητικό Συμ-
βούλιο, όπου θα προεδρεύει, αφού πρώτα ορκίσει 
τα μέλη του νέου Δ.Σ., (μαζί με τον κ. Νισύριο) τα 
οποία θα ορίσει και πάλι,  όχι η Υπουργός Παιδεί-
ας & Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου, η 
οποία εκ του Νόμου έχει την εποπτεία του Ιδρύ-
ματος, αλλά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδας.      

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, θέτοντας τέρμα 
στην ανοχή, την καταπάτηση του Νόμου και 
την προσβολή των δημοκρατικών αισθημάτων 
των Ποντίων κατέθεσε εμπρόθεσμα την 7-1-
2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αίτηση ακύρωσης των υπ’ αριθμ. 47/1973 
και 215/2010 Κανονιστικών Διατάξεων της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, της υπ’ αριθμόν 9/2010 
απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καστα-
νιάς και κάθε απόφασης της διοίκησης, ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ  ή του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά που 

εκδόθηκε ή πρόκειται να εκδοθεί μέχρι εκδικάσεως 
της, δυνάμει του  υπ’ αριθμόν 215/2010 Κανονισμού 
της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. 

Αυτούσιο το κείμενο της ανωτέρω αίτησης έχουμε 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας www.elverias.gr. 

Θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κατάθεση 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αίτησης αναστολής 
των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων και αποφάσεων 
με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής διαταγής για τη μη 
εφαρμογή τους, επί της οποίας αναμένεται απόφαση 
εντός 2 - 3 μηνών. 

Εκτός και αν σύντομα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση 
από την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου στην κατεύθυνση 
της ικανοποίησης των παγίων αιτημάτων μας, λύση την 
οποία από καιρό επιδιώκουμε και που πιστεύουμε ότι επι-
τέλους θα δώσει τέλος στην πόλωση και την αντιπαλότη-
τα, συμπαρατάσσοντας όλα τα Ποντιακά Σωματεία υπό 
τη σκέπη της μάνας των Ποντίων, της Παναγίας Σουμελά.
 

Βέροια 12 Ιανουαρίου 2011
Με τιμή,

Για το  Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροια
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
Αγαπητά μουν αδέλφα τη Ευξείνου Λέσχης Βεροίας.
Από καρδίας ευχήουμες εσάς και τα οικογένειας έσουν, ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ. Από καιρόν εθέλνα να 
γράφτω σας, δύο λογόπα, άμαν ‘κι έξερα απ’ όθεν να αρχινώ και 
που κεκά να τελένω, γιατί η καρδία μουν έν μαύρον, ντο η Σουμελά 
μουν, έν Όμηρος, ‘ς σο ίδιον την ένοικον ατς, κι’ ας ‘ίναν΄??, ασ’ ατου-
νούς ντο έπρεπεν να επροστάτεβαν ατέν!!

Αϊλοι, αϊλοι και τρισαϊλοι ! ! !
Αέτ’ς πα επεφάσισα ν’αρχινώ να γράφτω, κι’ όθεν παίρ’ με και 

πάει ο νούς θ’ακολουθώ ατόν, με την ελπίδαν, να μή φερ’ και κρεμίζ’ 
μεν, σε στράτας παλαλά, λογισμούς, νουνίγματα και λόγια βαρέα!!!

Παρακολουθούμε αδά και πολλά καιρόν, με τρανόν αγωνίαν, 
τον εντιμότατον αγώναν έσουν, για την επιστροφήν τη νομιμότες 
‘ς σο Ιερόν, τ’εμέτερον το Ίδρυμαν, την Παναΐαν Σουμελάν σην Κα-
στανέαν. Πολλά φοράς νουνίζομε και λέομε, εμείς εμάς, αδά σην 
Ξενιτείαν, αούτε, ποδεδίζ’ ατέν τ’εμέτερον η ΠΑΝΑΪΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, 
πολλά είδεν και εδέβασεν, έναν γομάρ’ βάσανα! εκάεν κι’ εμανίεν, 

επροσβάλθεν, επεριπαίχτεν, είδεν έμπρα ς’ σ’ ομματόπα τς, να θα-
νατούνταν μωρόπα, ασ’ αγαρηνών τα χέρια, να ατιμάουνταν τα 
κορτσόπα τς, ν’αποκεφαλίουν τ’ αγουρόπα τς, εποίκεν πέτραν και 
σίδερον την καρδίαν ατς και ενταφίασεν τα παιδία τς, επεκεί έφυεν 
για να εγλιτών’ ασ’ αγαρηνών τα χέρια, έρθεν κι’ εκόνεψεν σην Πο-
ντιομάναν την Μακεδονίαν, ‘ς σο Βέρμιον το όρος.

Μικροί τρανοί οι πόντιοι, άλλ’ με τ’ ολίγα, ασό έλλειμαν ατούν, 
ερτούρεβαν κι’ εδούναν, κι’άλλ’ με τα πολλά εδούναν γενναιόδωρα, 
με το κατενόν, αγνόν και αθώον καρδίαν, όλ’ εντάμαν ερρούξαν κι’ 
εβοήθεσαν με το παραπάν, έχτ’σανε την φωλέαν ατς, μίαν κι’άλλο, 
σην Μάναν την Ελλάδαν, κι’ αέτς πα τ’όρωμαν εγέντον αλήθεια.

Η Αρχοντοδέσποινα, γουρπάν ατς να ‘ίνουμες, εγλίτωσεν ασών 
άπιστων τα χέρια έρθεν σην Ελλάδαν κι’ ερίζωσεν, ώσπουτα ερ-
ρούξεν ‘ς σα χέρια των πέντε άπιστων τσετέδων, γουτουρεμένων 
λύκων, και θα παρτσαλαεύν’ ατέν, ταχά!! Ν’αϊλοί εμάς!!

Εγνωρίζουμε πολλά καλά, πως ο ρδόμον έν μακρύς, κι’ ο αγώ-
νας επίπονος, ίλλια όντας πολεμάς, να φέρ’ς τ’εσόν άρθωπον, τόν 
αδελφός, ‘ς σ’ ορθόν την στράταν, κι’ ε’είνος έν’ αόμματος, τυφλός, 
ασό αφωρισμένον, τ’εύκολον την παράν!! Τ’ απογοητεύσεις έσουν 
είν’ πάρα πολλά, και τ’ εμπόδια άλλ’ ατόσα. Άμαν αέτς εθέλεσεν η 
Σουμελά ‘μουν, ταγμένον έτον, εσείν να είστ’νε οι εμπρολάτες ατς 

και οι γιατροί ατς, που θα λαρώνετεν την πάθησην ατς, ντο τυριανίζ’ 
ατέν αδά και πολλά χρόνια.

Παρ’ εξ’ και την τιμήν έσουν, ατό τον κόπρον τ’ Αυγεία, και την 
τρισκατάρατον Λερναίαν Ύδραν, ντο ταλανίζ’ την Παναΐαν έμουν 
και την ψήν του Πόντιονος εντάμαν, επορείτεν και πακλαεύετεν απ’ 
ατού κεσ’!!!! εσείν θ’ είσ’νε οι Ηράκληδες των Ποντίων ‘σ όλιον τον 
κόσμον. Συνεχίστεν τον αγώναν τον καλόν, και να είστ’νε βέβαιοι 
όλιον το ποντιακόν η γενεά, παρακολουθά με την ανάσαν κομμέ-
νον, για την απελευθέρωσην τη Σουμελάς έμουν, ασό ζυγόν ντο 
πάει να φουρκίζ’ ατέν, και κρατεί, με την βοήθειαν του κράτους 
(Υπουργοί και Υπουργίνες), διαιρεμένους τους πόντιους γιατί αέτς 
συμφέρ’ μερικουνούς, να είμες, διαμελισμέν’ και αδύναμοι!!!

Παναΐα ποδεδίζω σεν βοήθα! δος τσοι τυφλούς την φώσ’ν 
ατούν, ν’ ελέπνε το ορθόν την στράταν για το καλόν των ποντίων!!!

Είνας πονεμένος ξενιτέας ασήν Βοστώνην.
Με τρανόν θλίψην και αγωνίαν αναμένουμε.

Υείαν, ευλοΐαν και καλόν χρονίαν.
Δημήτρης Κοσμίδης.

Βοστώνη, Μασσαχουσέττη
Καλαντάρς, 2011
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Είναι γνωστό ότι το διοικητικό κατεστημένο του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά, όλα αυτά τα χρόνια της «δυναστείας» Τανιμανίδη, είχε 

συμμάχους και «δεκανίκια» σε όλους τους χώρους, ιδιαίτερα δε στο 
χώρο της Εκκλησίας και της Πολιτικής Εξουσίας, των οποίων η παρέμ-
βαση άλλωστε είναι και πιο αποτελεσματική.

Στην προσπάθεια αυτή στήριξης και διαιώνισης της υπάρχουσας νοσηρής κατάστασης, 
το «παιχνίδι» που παίζεται στις πλάτες των απλών πιστών ή αγνών πατριωτών είναι αυτό της 
συγκάλυψης και της «ωραιοποίησης» της πραγματικότητας, στο οποίο επιστρατεύτηκαν το 
τελευταίο διάστημα, καταρχήν άνθρωποι που το ιερατικό τους σχήμα δεν αφήνει πολλά πε-
ριθώρια αντιπαράθεσης μαζί τους και κατόπιν πολιτικά πρόσωπα, που ανάμεσα στο «δίκαιο 
και ηθικό» από την μια και το «πολιτικά ωφέλιμο» από την άλλη, επιλέγουν το δεύτερο. 

Όλοι βέβαια, προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη και τους ανυποψίαστους πιστούς 
ή απλούς πολίτες ότι κοπιάζουν για την προστασία της Παναγίας από τον «αδιόρατο εχθρό», 
ποντάροντας στη θρησκοληψία και τα φοβικά σύνδρομα που αποτελούν πάντοτε τα πιο 
στέρεα υλικά της συντήρησης κάθε κατεστημένου. Το όραμα για την οικοδόμηση μίας νέας 
πραγματικότητας αντάξιας της Ιστορίας, αλλά και του ρόλου της Παναγίας Σουμελά που 
μπορεί να διαδραματίσει για ένα πιο «φωτεινό» μέλλον για τον Ελληνισμό και τον τόπο, απα-
ξιώνεται ως «ρομαντικό όνειρο αφελών ανθρώπων».   

Συμμέτοχοι και υπεύθυνοι  στο «παιχνίδι» αυτό, όλοι. Υποκινητές και υποκινούμενοι, θύ-
τες και θύματα. Και το «παιχνίδι» συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που οι ρόλοι αποκαλύπτονται 
και οι αντιδράσεις γιγαντώνονται. Τότε όλα ανατρέπονται. 

Οι αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, δεν αφή-
νουν περιθώρια παρερμηνειών. Και η ώρα της ανατροπής είναι μπροστά. 

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

  Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                    Αρχιμήδης Ιντζεβίδης  

ΩΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, του 
«κουρέματος» των μισθών και των επι-

δομάτων και της πτώχευσης των επιχειρήσε-
ων, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ένα βιβλίο 
Ελληνικής Λαογραφίας που έπεσε στα χέρια 
μου, με αναφορά στα παραδοσιακά Ελληνικά 
επαγγέλματα και άρχισα να το ξεφυλλίζω.

«Έπεσα» λοιπόν πάνω στο επάγγελμα του «παπατζή». Για 
τους νεότερους που ίσως δεν ξέρετε ή δεν έτυχε να ακούσε-
τε, ακολουθεί η κάτωθι περιγραφή:

Ο παπατζής δεν είναι ένας τυχαίος, ένας συνηθισμένος 
απατεωνάκος. Τουναντίον, είναι δεξιοτέχνης, και έχει μάθει 
μέσα από χρόνια εξάσκησης να ψυχολογεί τον «πελάτη» και 
με τη μαεστρία του να τον ξεπαραδιάζει στο «πι» και «φι». 
Δέστε πώς λειτουργεί: Καταρχήν, βασικό του εργαλείο είναι 
ο λεγόμενος «παπάς». Αναγκαίο είναι επίσης να έχει και άλλα 
δύο τραπουλόχαρτα, που μπορεί να είναι ας πούμε ένας ρή-
γας και μία βασίλισσα. Φαινομενικά, είναι  παιχνίδι παρατή-
ρησης: Ο ανυποψίαστος πελάτης, παρακολουθεί μπροστά 
του τον παπατζή να ανακατεύει τα τραπουλόχαρτα, και πρέ-
πει μετά το ανακάτεμα να βρει τον «παπά». Φυσικά πρέπει 
νωρίτερα να ποντάρει, αφού το παιχνίδι δεν είναι απλώς 
για διασκέδαση, αλλά απαιτείται και το ανάλογο χρήμα που 
ανεβάζει το ενδιαφέρον και προελκύει πολλούς πελάτες, οι 
οποίοι από απλοί θεατές αρχικά, γίνονται οι επόμενοι πελά-
τες, γοητευμένοι από τη δεξιοτεχνία του παπατζή. Βέβαια 
για να δελεαστούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι πολλοί 
παίκτες, πρέπει να πιστέψουν ότι μπορούν να κερδίσουν, 
εύκολα και γρήγορα.  Την αποστολή αυτή αναλαμβάνει ο 
«αβανταδόρος», συνήθως καλοντυμένος κύριος, ο οποίος 
εμπνέει κύρος και προκαλεί με την εμφάνιση και το φέρσιμο 
του το σεβασμό των υπολοίπων. Εάν είναι γυναίκα, ακόμη 
καλύτερα, αφού οι γυναίκες ως γνωστόν, εξασφαλίζουν πιο 

εύκολα τη συμπάθεια του περίγυρου τους. Πρέπει πάντως 
να δείχνουν άτομα υπεράνω πάσης υποψίας και ευυπόλη-
πτοι πολίτες, και μπορούν να είναι ακόμα και δύο ή τρεις. Η 
αποστολή του αβανταδόρου είναι πολύ σημαντική. Χωρίς 
αυτόν κανείς δεν θα εμπιστεύονταν τον παπατζή. Γι’ αυτό 
και ο αβανταδόρος παίρνει καλή προμήθεια από τα κέρδη. 
Η δουλειά του λοιπόν είναι να παριστάνει τον ανυποψίαστο 
περαστικό, γι’ αυτό φροντίζει να κρατά αποστάσεις από τον 
παπατζή και να το «παίζει» αδιάφορος. Παρακολουθεί κι 
αυτός μαζί με τους άλλους το παπατζή και κάποια στιγμή 
ποντάρει στον «παπά» και φυσικά κερδίζει, αφού κι αυτός 
γνωρίζει καλά τον «παπά». Στη συνέχεια, παρακινεί δήθεν κι 
άλλους να ποντάρουν, υποδεικνύοντας εμπιστευτικά ποιος 
είναι ο «παπάς» και αρχικά κερδίζουν κι άλλοι. Σιγά σιγά το 
παιχνίδι ανάβει, και το ανυποψίαστο μπουλούκι που είναι 
καρφωμένο πάνω στα τραπουλόχαρτα, πιστεύει ότι μπορεί 
να νικήσει τον παπατζή και αρχίζουν τα χοντρά στοιχήματα, 
ξεπερνώντας ο ένας τον άλλον. Μαζί  τους συνεχίζει να πο-
ντάρει χοντρά και ο αβανταδόρος για να πειστούν οι υπό-
λοιποι ότι είναι ένας από αυτούς, ο «μπροστάρης» τους, ας 
πούμε. Τότε ο παπατζής κάνει το κολπάκι του με τον «παπά» 
και αντ’ αυτού όταν όλοι γυρίζουν το φύλλο, αντικρίζουν το 
«ρήγα», οπότε ό,τι κέρδη είχαν μαζέψει μέχρι τότε, μαζί με 
τα υπόλοιπα χρήματα που πόνταραν, κάνουν φτερά… Το 
σημείο αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Το πλήθος μπορεί να εξα-
γριωθεί. Το «παραμύθι» γίνεται πιο ευκολοχώνευτο, όταν ο 
αβανταδόρος, «ο μπροστάρης του», που έχασε κι αυτός από 
το «ρήγα» που βρέθηκε δήθεν τυχαία μπροστά του, και μά-
λιστα τα περισσότερα χρήματα, δείχνει βαθιά στεναχωρη-
μένος, αλλά δηλώνει ότι σέβεται του νόμους του παιχνιδιού 
και αποδέχεται τη χασούρα. Το μπουλούκι συμπάσχει και 
ταυτίζεται με τον «ηγέτη» του, και ο παπατζής έχει καταφέ-
ρει να τους ξεπαραδιάσει όλους. 

Σε περίπτωση βέβαια που κάτι πάει στραβά και κάποιοι 
παραπονεθούν ότι ο «παπάς» είναι σημαδεμένος, ο παπα-

τζής έχει εφεδρεία άλλον «παπά» από δήθεν καινούργια 
τράπουλα που δεν είχε «παίξει» ως τώρα στο παιχνίδι, και το 
δούλεμα συνεχίζεται… Για την «κακιά την ώρα» που πλακώ-
σει Αστυνομία, ο παπατζής έχει στις κατάλληλες θέσεις τους 
«τσιλιαδόρους», ανθρώπους δικούς του δηλαδή, που τους 
έχει κι αυτούς «ταϊσμένους» για να φωνάξουν «σύρμα» και 
να προλάβει να διαφύγει ο παπατζής. Βέβαια, οι «επαγγελμα-
τίες» παπατζήδες, ενίοτε συγχρωτίζονται με την «εξουσία», 
κερνώντας τους Αστυνομικούς για να τους κάνουν «πλάτες» 
και να προλαβαίνει ο παπατζής να ολοκληρώσει το παιχνίδι 
του και να ξεφύγει «παρά τρίχα» μαζί με όλο το παραδάκι, 
αφήνοντας σύξυλους τους απατημένους παίκτες …

Δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να σχολιάσω ότι και οι παί-
κτες-θύματα, δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Πρώτον γιατί δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να εμπιστεύονται έτσι εύκολα έναν ξένο, 
τον παπατζή. Δεύτερον, γιατί δεν πρέπει να παρασύρονται 
με αφέλεια από τον ή την αβανταδόρο, παρασυρόμενοι 
από το παρουσιαστικό ή τους καλούς του τρόπους, πιστεύ-
οντας ότι είναι ένας από αυτούς που θα τους βοηθήσει να 
κερδίσουν, γιατί στο τέλος ο αβανταδόρος είναι ο μόνος 
κερδισμένος και σε χρήμα και στη συμπάθεια των υπολοί-
πων. Τρίτον και κυριότερον, διότι ακόμα και ο κάθε ανυπο-
ψίαστος, οφείλει να γνωρίζει ότι ο παπατζής γνωρίζει πολύ 
καλά τον «παπά» και από την καλή και από την ανάποδη, 
ενώ το μπουλούκι μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τη μία του 
όψη, την καλή.

*Για όσους μερακλώθηκαν και θέλουν να εντρυφήσουν 
περαιτέρω, το βιβλίο «Ελληνικά παραδοσιακά επαγγέλμα-
τα-συνήθειες-παραδόσεις» είναι του λαογράφου Κώστα 
Μπαλαφούτη, του οποίου το περιεχόμενο δεν αντιγράφηκε 
πιστά στο παρόν άρθρο, για λόγους προστασίας της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας.  

           
Λάζαρος Κουμπουλίδης, Δικηγόρος

kouboulidis@yahoo.gr

«Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς;»

ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΒΑ και επιστροφή...
με την Σοφία Υφαντίδου και τον Κυριάκο Μηνά

Από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέ-
ροιας, η αθλήτρια του επτάθλου Σοφία Υφαντίδου και ο προπονητής της Κυριάκος Μηνάς, 
συμμετείχαν στην αποστολή των Ελλήνων αθλητών που ολοκλήρωσε βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας στην Αβάνα της Κούβας.

Κάτω από υψηλές θερμοκρασίες των 30 και 35 βαθμών Κελσίου προπονήθηκε η Σοφία 
Υφαντίδου μαζί με την ομάδα της ελληνικής αποστολής στο Παναμερικάνο Στάδιο, αποκομί-
ζοντας πολλαπλά οφέλη ως προς το επίπεδο δουλειάς, και αποταμιεύοντας πλήθος εμπειρι-
ών ως προς τον υγιή ανταγωνισμό.

Μετά την επιστροφή στην πόλη μας 
και αφού θα διανύσουν μια μικρή περίοδο 
ξεκούρασης η Βεροιώτισσα αθλήτρια του 
κλασσικού αθλητισμού και ο προπονητής 
της, θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα των 
νέων προπονήσεων με σκοπό την συμμετο-
χή τους στους επόμενους αγώνες του Μαΐου 
στο Ντεσενζάνο της Ιταλίας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε. Λ. Β. τους 
εύχεται να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους και 
να κατακτούν ολοένα και ψηλότερες κορ-
φές, μεταφέροντας παντού το μεγαλείο του 
ελληνικής αθλητικής παιδείας.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

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

ΧΟΡΗΓΟΣ

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. τα νεοεκλεγέντα μέλη 
του Δ.Σ. που εξελέγησαν από τις Αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευ-

σης της Κυριακής 16-1-2011, προέβησαν στην κατανομή αξιωμάτων 
του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Στην συνεδρίαση  ήταν παρόντες, τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά, το Προεδρείο 
της Γ.Σ., τα μέλη της Ελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη του νέου Δ.Σ. των 
νέων, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούν συμβούλου Καπουρτίδη Χαράλαμπου, ο οποίος 
τόνισε ότι προτεραιότητα του έργου της νέας διοίκησης είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυνα-
μικό της Λέσχης μέσα από τη διάθεση εθελοντικής προσφοράς και τη συμμετοχή.

Μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του Δ.Σ. αναδείχθηκε η νέα σύνθε-
ση του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, ως εξής:

1. Πρόεδρος Καπουρτίδης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου          (9 ψήφοι)
2. Α΄ Αντιπρόεδρος Σαρημιχαηλίδης Παύλος του Ελευθερίου                «»
3. Β΄ Αντιπρόεδρος Φωτιάδης Φιλοκτήμων του Γεωργίου      «»
4. Γενικός Γραμματέας Ιντζεβίδης Αρχιμήδης του Χαραλάμπους            «»
5. Ταμίας Κλοκίδης Γεώργιος του Μιλτιάδη                         «»                               
6.    Έφορος Δημ. Σχέσεων     Ζευγαρόπουλος Λάζαρος του Παναγιώτη                        «»
7.    Έφορος Περιουσίας Μωυσίδου Αντωνία του Σταύρου                                          «»
8.    Έφορος Τμημάτων           Θεοδωρίδης Σπύρος του Γεωργίου                                       «»
9.    Έφορος Εκδηλώσεων        Μακρίδου Άννα του Γεωργίου                                                  «» 

και ως αναπληρωματικοί οι: 
-  Πασχαλίδης Σάββας
-  Λαζαρίδης Πέτρος
-  Μουρατίδης Παναγιώτης
-  Νικολαίδης Στέλιος
-  Ορφανίδης Γεώργιος
-  Τριανταφυλλίδης Ιωάννης

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:  Σάρρας Σπύρος του Αχιλλέα - Πρόεδρος, Τογκουσί-
δου Ευαγγελία του Αθανασίου - Μέλος, Τσιαβός Δημήτρης του Ιωάννη - Μέλος.

Το νέο Δ.Σ. του τμήματος νέων μετά την ομόφωνη έγκρισή 
του από τα μέλη της Γ.Σ., έχει ως εξής:

Πρόεδρος  Φωστηροπούλου Ηρακλεία
Α΄ Αντιπρόεδρος  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Β΄ Αντιπρόεδρος  Καραγεωργίου Χρήστος
Γενικός Γραμματέας  Ιντζεβίδου Ελένη
Ταμίας  Αθανασιάδης Χαράλαμπος
Έφορος Δημ. Σχέσεων  Τσανασίδης Ιωάννης
Έφορος Περιουσίας  Νικολαϊδου Σοφία
Έφορος Τμημάτων  Φωστηροπούλου Δέσποινα
Έφορος Εκδηλώσεων  Μελικιώτη Πόπη

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και τη συγκρότηση των οργάνων της Λέσχης κατά 
τα ανωτέρω, μετά από πρόταση του Πρόεδρου κ. Χαράλαμπου Καπουρτίδη, η οποία έγινε ομό-
φωνα δεκτή από τα μέλη του Δ.Σ., ορίστηκε ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Λάζαρος Κουμπου-
λίδης –ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές- Νομικός Σύμβουλος της Ε.Λ.Β., 
ευχαριστώντας τον παράλληλα για το μεγάλο έργο που υλοποιήθηκε στη διάρκεια της θητείας 
του. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες αφού αντάλλαξαν ευχές για δύναμη και παραγωγικότητα, 
υποσχέθηκαν την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της Λέσχης μέσα από σύμπνοια και 
συνεργασία. 

Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην Ε.Λ.Β.

Ο νέος πρόεδρος της Ε.Λ.Β. Χαράλαμπος Καπουρτίδης Κοπή της βασιλόπιτας Ανακήρυξη του Κώστα Καμπουρίδη ως επίτιμου προέδρου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα, το 
Σάββατο, 22/1/2011 ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Ποντίων 
Λάρισας! Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα χορευτικά τμήματα του 
συλλόγου που παρουσίασαν πολλούς χορούς του Πόντου 
και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με 
την συμμετοχή όλου του κόσμου! Στον χορό παραβρέθηκαν 
ο Δήμαρχος της Λάρισας, Κωνσταντίνος Τζανακούλης, ο 
περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδηρόπουλος, καθώς και ο 
βουλευτής κ. Ροντούλης και η πρώην περιφερειάρχης Ιονίων 
κυρία  Αλεξανδρίδου. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την 
παρουσία τους πολλοί σύλλογοι Ποντίων, η ένωση Ποντί-
ων Ελασσόνας,ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Μαγνησίας, ο 
Σύλλογος Ποντίων αστυνομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και 
ο πρόεδρος, κ. Παρχαρίδης και το Δ.Σ. της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπως και ο πρόεδρος, κ Σαρβανίδης 
της ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Σημαντική 
στιγμή της βραδιάς ήταν η αναφορά του προέδρου του 
Συλλόγου στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων 
από το Σουηδικό κοινοβούλιο, αλλά και στην τέλεση της 
Λειτουργίας, που έγινε το καλοκαίρι, στην Παναγία Σουμελά, 
μετά από 87 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων. Τέλος 
τιμήθηκε από τον Ποντιακό Σύλλογο Λάρισας, ο χοροδιδά-
σκαλος Νικόλαος Ελευθεριάδης.

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας



ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 184 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.: 2331073737, 2331024080
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AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»

ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ 
ÇÌÁÈÉÁÓ

ÔÇË.& FAX: 
2331042142

Αναβίωσε και φέτος το έθιμο των Μωμόγερων
Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε και φέτος το πανάρχαιο έθιμο των 

Μωμόγερων στην Ν. Νικομήδεια. Την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου του 
2011 ανήμερα των Φώτων  η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος  της Ν. Νικομήδειας «Αριστοτέλης» αναβίωσε το έθιμο 

των Μωμόγερων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αξιοσημείωτη ήταν η 
συμμετοχή των κατοίκων του χωριού της Ν. Νικομήδειας όπου και δια-
δραματίζονταν το δρώμενο και σημαντική η παρουσία του κόσμου που 
συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της εκδήλωσης.  



Το Ακ Δαγ Μαδέν βρίσκεται στο ανατολικό 
τμήμα του βιλαετίου Αγκύρας στην υποδιοί-

κηση Υοζκάτης, απέχει από την Άγκυρα 300χιλ., 
βρίσκεται δυτικά από την Σεβάστεια 100χιλ. και 
νοτιονατολικά της Αμισού 200χιλ. Είναι κτισμένο 
αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Ακ Δαγ 
και εκτείνεται κατά μήκος του διαρρέοντος παρα-
ποτάμου του Ίρις ποταμού. Η περιοχή περιβάλ-
λεται από κατάφυτους λόφους με πεύκα, έλατα, 
βελανιδιές, κυρίως στη Νοτιο-Ανατολική μεριά. 
(Γεώργιος Κανδυλάπτης). 

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΔΕΝ
Το 1826-28 μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο οι κάτοικοι της 

κωμόπολης Κονόριζα της περιοχής της Αργυρούπολης (Κιου-
μουσχανέ) του Πόντου, όλοι μεταλλωρύχοι, με σουλτανικό δι-
άταγμα του Μαχμούτ του Β΄μετανάστευσαν στη μεταλλοφόρα 
περιοχή του Ταύρου, όπου ίδρυσαν την κωμόπολη «Μεταλλείον 

Ταύρου» με 4.500 κατοίκους (Μπου-
γά Μαδενί). ( Ε γ κ υ κ λ ο π . 
ΗΛΙΟΣ, σελ 375)

Επειδή τα μεταλλεία της Αργυ-
ρούπολης έπαψαν να λειτουργούν 
λόγω στειρεύσεως του πολύτιμου 
μετάλλου (αργύρου), από το 1832, 
άλλοι κάτοικοι, ιδίως μεταλλωρύχοι 
της ίδιας περιοχής, μετανάστευσαν 
άλλοι στη Ρωσία και άλλοι κινήθη-
καν δυτικά και εγκαταστάθηκαν 
κοντά σε μεταλλοφόρες περιοχές, 
όπως του Κουμούς – Μαδέν, Κεσκίν 
– Μαδέν, Ακ – Δαγ – Ματέν.

Το 1832 ένα τμήμα από τους μετανάστες, ακολουθούμενο 
κι από τους κρυπτοχριστιανούς του χωριού της Αργυρούπολης 
Σταυρίν (Σταυριώτες), έφτασαν στις ωραίες και πλούσιες κοιλά-
δες του Ακ – Δαγ – Ματέν και ίδρυσαν την ομώνυμη κωμόπολη 
μεταξύ Υοζκάτης και Σεβάστειας. 

Επίσης στην περιοχή ήρθαν Έλληνες Πόντιοι από τις κοι-
νότητες Άδυσσης, Κοροξένης, Κρώμνης, Βαρενού, Γιαγλίδερες, 
Σολοχαίνης και άλλες περιοχές του ιστορικού Πόντου (Γ.Φω-
τιάδης). Μόνο από την περιοχή της Άδυσσας εγκαταστάθηκαν 
140οικ. στο Άκ-Δαγ, το Καλλίπογαρ και το Σεκί-γασέ (Γ.Φωτιά-
δης). Σιγά – σιγά αναπτύχθηκαν γύρω από την κωμόπολη του 
Ακ Δαγ Μαδέν 30 - 34 Ελληνικά χωριά. Η μετανάστευση συνεχί-
στηκε μέχρι το 1850.

Το Ακ Νταγ Ματέν διοικητικά ανήκε στην Αγκυρα (γι’ αυτό 
και ονομάστηκαν από τους υπόλοιπους Ποντίους Αγκαραλίδες) 
εκκλησιαστικά όμως υπάγονταν στην Μητρόπολη Χαλδίας (Αρ-
γυρούπολη).

 Πνευματικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής, λοιπόν, έγινε 
η ομώνυμη πόλη με 7.000 κατοίκους από τους οποίους οι 5.000 
ήταν Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι ήταν έμποροι, κτηματίες, 
καταστηματάρχες, βιοτέχνες, σιδηρουργοί, αμαξοποιοί. Ολό-
κληρη η εμπορική κίνηση βρισκόταν στα χέρια των Ελλήνων. 
Τα σιδηρουργεία, τα αμαξοποιεία εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 
πάνω από 180 χωριών Ελληνικών και Τουρκικών. Γι’ αυτό όταν 
έφυγαν οι Έλληνες νεκρώθηκαν τα πάντα. (Γ. Φωτιάδης). 

Με την εγκατάσταση λοιπόν των ανθρώπων αυτών από 
διάφορα μέρη του Πόντου στη νέα τους εστία, με διαφορετική 
παράδοση και επηρεασμένοι από το Καππαδοκικό στοιχείο που 
είχε έντονη παρουσία στην περιοχή, η μουσικοχορευτική τους 
παράδοση απέκτησε όπως ήταν φυσικό μια νέα μορφή. Οι χοροί 
τους κράτησαν τα στοιχεία από την παραδοσιακή μορφή των 
ποντιακών χορών, προστέθηκαν όμως και νέα από τους χορούς 
της Καππαδοκίας. Είναι γεγονός ότι κατάφερναν, σε κάθε περί-
πτωση, και αφομοίωναν με ευκολία νέα πολιτισμικά στοιχεία δη-
μιουργώντας μια ξεχωριστή σε σχέση με τον υπόλοιπο Πόντο, 
μουσικοχορευτική παράδοση. Έτσι η λύρα αντικαταστάθηκε 

από το βιολί(κεμανή) και το ούτι ενώ το νταούλι από το ντέφι.
Όταν, μετά το 1880 έπαψαν να λειτουργούν τα μεταλλεία, 

οι κάτοικοι αγόρασαν κτήματα, άνοιξαν και νέα μέσα στα δάση 
και ασχολήθηκαν με την γεωργοκτηνοτροφία. Επίσης έμαθαν 
τέχνες, ιδίως του οικοδόμου, κτίστη, εργολάβου, μαρμαρογλύ-
πτη κα. Πήγαιναν ως τη Σμύρνη, Άγκυρα, Σεβάστεια, Μυρσίνα 
και κατασκεύαζαν σπίτια, τζαμιά, ναούς, σχολεία, γεφύρια.

Το Ακ Νταγ Ματέν είναι γνωστό για τους κρυπτοχριστιανούς 
της περιοχής (Σταυριώτες) & το Σταυριωτικό ζήτημα (μετά την 
κήρυξη του συντάγματος του 1876 οι κρυπτοχριστιανοί τόλμη-
σαν να φανερώσουν τη χριστιανική τους πίστη & να ζητήσουν 
την επίσημη αναγνώριση τους. Αποτέλεσμα ήταν οι βίαιες αντι-
δράσεις των τουρκικών αρχών & τα μαρτύρια των Σταυριωτών 
μέχρι την πλήρη δικαίωση τους το 1910.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι ελληνικοί συνοικισμοί εκκλησιαστικώς ήταν οι εξής:
1. Αγίου Γεωργίου ή του Γατσάκ, πέρα από το ποταμάκι, λίγο 

ξεκομένος, 2. Αγίου Χαραλάμπους ή Χαμηλάντων – Σταυριωτών, 
στο κέντρο και 3. του Αγίου Νικολάου ή Ταγμαζάντων.

Οι τουρκικοί συνοικισμοί ήταν ο Ιμπραχήμ-Αγά, Μουσλούμ 
μαχλεσί και ο Αχισβαχή μαχλεσί.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚ-ΔΑΓ-ΜΑΔΕΝ
Το Καράπιρ, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής με 350 οι-

κογένειες ή 1.500 κατοίκους, το Γκιουλού-Πουνάρ (βρύση των 
Ρόδων), το Πελ-Ορέν, το Απτουραχμανλή, το Κιουλίκ, το Ελμα-
λίκιολι, το Σαχνά-Δερέ, το Τοχούζ, το Χαλχατζή, το Μπασ-Τσακάτ, 
το Ποζ-Χιουγιούκ, το Εβτζή,το Γούρντινι, το Άκταξ, το Τσιχριτσί, 
το Τέττερσι, το Σεκη-Γασή, η Κούσκαγια, η Κέϊσερη, το Τουργούτ, 
το Τεκκέ-Κουνεγί, το Γετή-Σεϊλή, το Άταλαν (εδώ καλλιεργούσαν 
μεταξύ άλλων και το Κεντίρ, η γνωστή ινδική κάναβις, έκαναν 
κυρίως σχοινιά, σακκιά κα.), το Χοπούτς, το Γαρέτζιορεν, η Όλου-
τσα, η Κατήκουσλα, το Τσάχαλη, το Μπαχτσετσίκ, το Καριπλέρ,

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Το Μαδέν είχε τους εξής ναούς:

1. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, στο συνοικισμό του Γατσάκ.
2. Ο ναός του Αγίου Χραλάμπους, καθεδρικός ναός, έδρα του 

αρχιερατικού επιτρόπου του Μητροπολίτη Χαλδίας.
3. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, ναός βαυζαντινός με τρούλο, γι’ 

αυτό μετά την ανταλλαγή έγινε μουσουλμανικό τέμενος.
Ανατολικά του Μαδέν, πάνω σε κατάφυτο λόφο, ήταν το πα-

ρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στις 23 Απριλίου γινόταν μεγάλο 
πανηγύρι. Τον Αη-Γιώργη τιμούσαν και οι Τούρκοι και έπαιρναν 
μέρος σ’ όλες τις εκδηλώσεις και κυρίως στην πάλη.

Απέναντι από τον Άγιο Χαράλαμπο, πέρα από το ποταμά-
κι στην πλαγιά, ήταν το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου. Όταν 
είχε ανομβρία στην περιοχή, πήγαιναν εκεί και έκαναν λιτανείες 
και παρακλήσεις. 

Άλλα μνημεία που σώζονται είναι Ελληνικά σπίτια (το σπίτι 
του Ευφραιμίδη είναι νοσοκομείο), το δημοτικό σχολείο και σή-
μερα σχολείο.

Τα µουσικά όργανα του Ακ Νταγ Ματέν
Τα βασικά μουσικά όργανα της περιοχή είναι:
 Το Βιολί, το οποίο από τους περισσότερους οργανοπαίχτες 

παίζεται κάθετα όπως η Λύρα (Κεμετζές) με όργανο συνοδείας το 
Ούτι και σπανιότερα το Ντέφι. Αυτό αντικατάστησε τον παλαιότερο 
Κεμανέ ή Κεμανί (στα τουρκικά σημαίνει Βιολί) που ήταν το βασικό 
όργανο της Καππαδοκίας. Ο Ζουρνάς με όργανο συνοδείας το Ντα-
ούλι τα οποία χρησιμοποιούσαν συνήθως σε ανοιχτούς χώρους.

ΧΟΡΟΙ
Οι ιδιαίτεροι χοροί της περιοχής είναι το: 
1. Χαλάϊ
2. Τικ αργό
3. Από παν και κα
4. Τερς
5. Γιουβαρλαντούμ
6. Τιζ
7. Καρσιλαμάς
8. Τσαραχότ

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΤΟΥ ΑΚ-ΔΑΓ-ΜΑΔΕΝ
Οι κάτοικοι της περιοχής του Ακ-Δαγ-Μαδέν, αφού ήρθαν 

από την Αργυρούπολη της Χαλδίας του Πόντου, γνώριζαν ήδη 
την τέχνη του μεταλλωρύχου. Κατά το 1832-50 εγκαταστάθη-
καν σε πρόχειρα καταλύματα κοντά στα ορυχεία. Εκεί επιδόθη-
καν στην αρχή στη γεωργία και την κτηνοτροφία γιατί το μέρος 
ήταν κατάλληλο.

Όμως, επειδή τα ορυχεία ήταν κρατικά, η κυβέρνηση υπο-
χρέωνε κάθε οικογένεια να δίνει τουλάχιστον έναν μεταλλωρύ-
χο, τον τσαλκιτζή. Τσακίλ στα τούρκικα σημαίνει χαλίκι και, επει-
δή οι εργάτες έσπαζαν το μετάλλευμα σε μικρά χαλίκια, τους 
έλεγαν τσαλκιτζήδες. Πολλοί πήραν τα επώνυμα τους από την 
ιδιότητα που είχαν στα μεταλλεία π.χ. από το μετεντζής (δηλα-
δή μεταλλωρύχος) το Μετεντζίδης, από το γαλτσής (αυτός που 
έπλενε το μετάλλευμα) το Γαλτσίδης, Γαλαγασίδης, Τσακιλτσί-
δης κλπ. Αργότερα η κυβέρνηση έδινε την εξόρυξη του μεταλ-
λεύματος σε μεταλουργούς με ποσοστά σε είδος.

Κατά τον κ. Σιδηρόπουλο από το Καράπιρ, τα μέσα που δι-
έθεταν τότε ήταν οι απλές σκαπάνες, τα μακέλια, βαρειές, κοπί-
δια, λοστοί. Οι στοές φωτίζονταν με φανάρια που έκαιγαν αφι-
νέλαιον (στην περιοχή καλλιεργούσαν το αφιόνι, από το σπόρο 
του οποίου έπαιρναν το σπορέλαιο).

Το μετάλλευμα είχε χρώμα μελανόφαιο και λάμψη ζωηρή. 
Το μετέφεραν από τις στοές με ψάθινα ζεμπίλια, καλάθια από 
ιτιές και λεπτοκαρυές και με τσουβάλια από ινδική κάνναβη (το 
κεντίρ) που καλλιεργούνταν στην περιοχή.

Η πρώτη επεξεργασία του μεταλλεύματος γινόταν επί τό-
που. Αυτό φαίνεται από τα ερείπια φούρνων και τα υπολείμματα 
του μεταλεύματος, δηλ. τα τσουρούφια όπως τα έλεγαν.

Η όλη επεξεργασία γινόταν ως εξής: 
(περιγραφή του Γ. Φελέκη)
Έστρωναν στο καμίνι χοντρά ξύλα και από πάνω αλλεπάλ-

ληλα στρώματα εναλλάξ μετάλλευμα και ξύλα ή κάρβουνο ως 
τη βάση της καπνοδόχου. Άναβαν φωτιά κι έκλειναν την πόρτα, 
την έκτιζαν.

Χρησιμοποιούσαν και τεράστια φυσερά με 18 άτομα (9 από 
τη μια, 9 από την άλλη), που φυσούσαν συνέχεια για να δώσουν 
το απαραίτητο οξυγόνο για την καύση. Λόγω της υψηλής θερ-
μοκρασίας αποχωρίζονταν τα μέταλλα από το μετάλλευμα και 
λόγω της κλίσης των πλακών, κυλούσε μέσω του αυλακιού στα 
καλούπια. Το κράμα ήταν ανάμικτο από χρυσό, άργυρο και μο-
λύβι, γι’ αυτό γινόταν και δεύτερη επεξεργασία, όπου γινόταν η 
τελική ανάλυση. 

Η λειτουργία των μεταλλείων διακόπηκε κατά το 1885-90. Η 
παύση της λειτουργίας των μεταλλείων νέκρωσε την οικονομι-
κή κίνηση της περιοχής κι αναγκαστικά οι κάτοικοι της περιοχής 
στράφηκαν στη γεωργοκτηνοτροφία και στην οικοδομική τέχνη.

ΠΗΓΗ: (ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΦΩΤΙΑΔΗ) ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΝ ΑΚ-ΔΑΓ
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Ανέλαβε πρόσφατα την Προεδρία της Ευ-
ξείνου Λέσχης Βέροιας και µάλιστα σε µια 

εποχή που έπρεπε να δώσει «µάχες» για να λυ-
θεί ένα ζήτηµα που όπως φαίνεται απασχολεί 
ιδιαίτερα την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και έναν 
µεγάλο αριθµό άλλων Ποντιακών Σωµατείων 
και σχετίζεται µε το ΄Ιδρυµα Παναγία Σουµελά. 

Είναι ο Χαράλαµπος Καπουρτίδης που µας µιλά για το 
έργο, τους στόχους και το µέλλον, όχι µόνο της Βεροιώτικης 
Ποντιακής Λέσχης, άλλα όλων των Ποντιακών Σωµατείων 

απανταχού, µε 
σπουδαιότερο 

την αναγνώρι-
ση της Γενο-
κτονίας των 
Ποντίων από 
το Κεµαλικό 
κράτος. Ο 
κ. Καπουρ-
τίδης είναι 

µέλος της Ευξείνου Λέσχης από το 1974, εκλέχτηκε στο ΔΣ 
το 2005 και από τότε προσφέρει τις υπηρεσίες του σ΄ αυτά 
που όπως λέει αγαπά και θέλει να µεταλαµπαδεύσει στους 
επόµενους. Τον ποντιακό πολιτισµό, την κουλτούρα και κυ-
ρίως την αγάπη στις χαµένες πατρίδες του Πόντου. 

- Πείτε µας λίγα λόγια για την µέχρι τώρα πορεία της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας από τη στιγµή της ίδρυσης 
της έως και σήµερα.

Αυτό το ιστορικό Σωµατείο ιδρύθηκε το 1955 από 
συµπατριώτες µας της πρώτης  και δεύτερης  γενιάς (ορισµένοι  
ζούν ακόµα) οι οποίοι είχαν την ανάγκη να βρίσκονται σ’ ένα 
χώρο όπου εκφράζονται µε τα κοινά στοιχεία της παράδοσης 
και του πολιτισµού που τους είχαν γαλουχίσει οι γονείς τους.

Όλα τα Διοικητικά Συµβούλια από τότε µέχρι και τώρα, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες πολλές φορές , κατόρθωσαν µε 
την εργατικότητα, την υποµονή και την επιµονή τους να φέ-
ρουν την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ σ’ αυτό το σηµείο που βρίσκεται 
σήµερα, δηλαδή της καταξίωσής της, τόσο σε επίπεδο τοπικής 
κοινωνίας, όσο και απανταχού του ποντιακού Ελληνισµού.

- Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας αποτελεί αδιαµφισβήτητα 
έναν από τους πιο δραστήριους πολιτιστικούς Συλλόγους 
του Νοµού Ηµαθίας. Που οφείλεται αυτό το γεγονός;

Η δραστηριότητα η µεγάλη, που λέτε και εσείς, οφείλεται 
στον καλό προγραµµατισµό, στην καλή οργάνωση, στην εργα-
τικότητα, στην µαχητικότητα και στην τακτική ανανέωση του 
Διοικητικού Συµβουλίου µε την βοήθεια βεβαίως των µελών 
αλλά και των φίλων του Σωµατείου. Έτσι λοιπόν, βάζοντας ο 
καθένας το δικό του λιθαράκι, χτίστηκε αυτό το αξιοζήλευτο 
«οικοδόµηµα» και µε απλά λόγια αυτό το «εργοστάσιο» παρα-

γωγής πολιτισµού και ανθρωπιάς.
Ως συνήθως στους Συλλόγους, που ουσιαστικά είναι χώ-

ροι εθελοντισµού, βλέπουµε να τρέχουν λίγοι  από τα Διοι-
κητικά Συµβούλια ( πολλές φορές µόνο ο Πρόεδρος) για 

όλα τα θέµατα. Στην Εύξεινο Λέσχη ο κάθε ένας από 
το Δ.Σ  έχει τον τοµέα ευθύνης του, έχοντας ασφα-

λώς στενή συνεργασία  µε τους υπευθύνους των 
τµηµάτων και έτσι βγαίνει αυτό το αποτέλεσµα.

- Εκτός από τις πολιτιστικές δραστηρι-
ότητες ποιες άλλες δραστηριότητες ανα-
πτύσσονται µέσα από την Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας;

Ο πολιτισµός είναι µια ευρεία έννοια που 
περιέχει πολλά πράγµατα. Δηλαδή εκτός από τα 
λαογραφικά , την ιστορία  κ.λ.π ασχολούµαστε 

και µε το περιβάλλον (όπως δενδροφύτευση, 
ρύπανση περιβάλλοντος   κλπ) µε τα κοινωνικά 

(όπως τράπεζα αίµατος, παρουσία σε ιδρύµατα, 
διανοµή τροφίµων σε από-
ρους κλπ) και πολλά άλλα 
που αφορούν τις ανάγκες της 
καθηµερινότητας και εν γένει 
την ζωή.

- Πως είναι η συνερ-
γασία µε τα υπόλοιπα 
Ποντιακά Σωµατεία της 
Ελλάδας;

Η συνεργασία µε όλα τα 
Σωµατεία του Νοµού καθώς 
επίσης όλης της Ελλάδας και 
µε πολλά της διασποράς εί-
ναι άριστη, και έτσι πρέπει, 
διότι όλοι έχουµε τον ίδιο 
στόχο. Άλλωστε µην ξεχνάτε 
ότι η εφηµερίδα µας  «ΑΡΓΟ-
ΝΑΥΤΗΣ» ταξιδεύει σ’ όλα τα 
σωµατεία της Ελλάδας., της 
Αµερικής, του Καναδά, της 
Αυστραλίας και άλλα ανά 
τον κόσµο. Την δε ιστοσελί-
δα µας, που ξεπέρασε τους 
1.300.000 επισκέπτες, την 
διαβάζουν από όλες τις γω-
νιές του κόσµου.

- Η Εύξεινος Λέσχη έχει αναδείξει σε σηµαντικό 
βαθµό την πολιτισµική-πολιτιστική διάσταση του Πο-
ντιακού στοιχείου. Πιστεύετε ότι οι νέα γενιά θα συνε-
χίσει αυτό το έργο της ανάδειξης αλλά και της διαφύλα-
ξης της προγονικής µας κληρονοµιάς;

Αυτό είναι σίγουρο, αρκεί να σας πω ότι µε το εννεαµελές  
Διοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί παράλληλα και  το 
εννεαµελές Δ.Σ των Νέων ακριβώς µε τις ίδιες αρµοδιότητες.  
Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται και τα µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου των Νέων οι οποίοι εκφράζονται και 
συναποφασίζουµε όλοι µαζί   σαν µια οικογένεια. Εδώ θέλω να 
τονίσω ότι όλοι µας βλέπουµε την Λέσχη σαν την µεγάλη οικο-
γένειά µας,  που στην αγκαλιά της έχει όλες τις µικρές οικογένει-
ες του καθενός από εµάς.

- Ποιοι είναι το όραµα και οι στόχοι της Ευξείνου Λέ-
σχης Βέροιας;

Είναι η διατήρηση όλων των στοιχείων της πολιτιστικής 
µας κληρονοµιάς, δηλαδή της ιστορίας µας, των ανθρώπινων 
αξιών, της λαογραφίας και γενικότερα όλα όσα µας άφησαν 
παρακαταθήκη οι πρόγονοί µας µέσα από µεγάλη διαδροµή 
που ξεπερνά τα 3000 χρόνια. Ο µεγάλος µας πόθος όµως είναι 
η παγκόσµια αναγνώριση της γενοκτονίας του ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (αλλά και των άλλων λαών) από τον Κεµαλικό 
κράτος.. Μια συγγνώµη ζητάµε από τους απόγονους των 
σφαγέων, ώστε να δικαιωθούν όλα τα θύµατα της τότε θηρι-
ωδίας, να απαλλαγούν από το βάρος αυτό οι απόγονοι και βε-
βαίως για να µην ξαναγίνουν τέτοια φρικτά εγκλήµατα. Επίσης 
επιθυµούµε να δούµε τους εναποµείναντες «δικούς µας» εκεί 
στην ιστορική πατρίδα τον «Πόντο», να ζουν καλύτερα σε µια 
πραγµατική δημοκρατία όπου θα µπορούν να εκφράζονται µε 
όλα τα στοιχεία της κουλτούρας τους.

- Θα θέλαµε να σχολιάσετε τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν το Ίδρυµα Παναγία Σουµελά.

Στην Ελλάδα πολλές φορές ασχολούµαστε µε τα αυ-
τονόητα. Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να µιλάµε για 
εκδηµοκρατισµό και ότι τα ιερά και όσια «κειµήλια» όπως η 
εικόνα της «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ», ενός ολόκληρου λαού (που 
ξεπερνά τα 3 εκατοµµύρια) δεν µπορούν κάποιοι να τα ιδιωτι-
κοποιούνται. 

Έτσι λοιπόν µετά από πολλούς αγώνες χρόνων, περάσαµε 
στους συντονισµένους αγώνες των τελευταίων ετών,  που σαν 
αποτέλεσµα είχαν την µη δυνατότητα συγκρότησης Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, µε τις οµόφωνες αποφά-
σεις του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Βέροιας, από το 
περασµένο καλοκαίρι. 

Ούτως ή άλλως από το 1973 έως και τώρα, όλα τα Διοικητι-
κά Συµβούλια του Ιδρύµατος, άρα και οι αποφάσεις τους, κρί-
θηκαν παράνοµα από την ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου 
του κράτους. Με την γνωµοδότηση λοιπόν του Νοµικού 
Συµβουλίου οι κανονισµοί της Ιεραρχίας , του 1973 και του 2010 
δεν έχουν ισχύ και αυτό  που ισχύει είναι το Βασιλικό διάταγµα 
του 1966, και  το οποίο  βεβαίως πρέπει να αλλάξει. 

Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η διαιώνιση αυτής της νοσηρής 
κατάστασης (το κατεστηµένο) είχε διχάσει τον ποντιακό χώρο, 
Τώρα βέβαια (από το 2002) η ενότητα των Ποντιακών Σωµατείων 
υπάρχει κάτω από την σκέπη της Παµποντιακής Οµοσπονδίας 
Ελλάδος που απαριθµεί περί τα 387 Σωµατεία-Μέλη.

- Τι περιµένετε να συµβεί από εδώ και πέρα και πως 
πιστεύετε ότι θα λήξει αυτή η υπόθεση;

Τώρα είµαστε στο τέλος της πολύχρονης και επίµονης 
διαδροµής. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει το θέµα µε νοµοθετική 
παρέµβαση από την αρµόδια Υπουργό Παιδείας Άννα 
Διαµαντοπούλου. Και τονίζω µόνο η Υπουργός µπορεί να 
νοµοθετήσει (το κράτος γενικότερα) και όχι η Ιεραρχία  ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας.  Αυτό θα γίνει τις επόµενες ηµέρες 
και εφ΄ όσον τελειώσει  µε το καλό, θα δούµε όλοι µας την 
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του Ποντιακού Ελληνισµού στις πραγµατικές 
της διαστάσεις, που βέβαια δεν χωράει στο µυαλό του ανθρώ-
που που δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα.

 Κλείνοντας θέλω να τονίσω σ΄ όλους  τους αναγνώστες 
της έγκυρης εφηµερίδας σας ότι πρέπει να είναι όλοι κοντά 
στα τελευταία κάστρα της ανθρωπιάς και του πολιτισµού στα 
Σωµατεία- Συλλόγους µαζί µε τα παιδιά τους, ώστε η  παράδο-
ση της σκυτάλης να πραγµατοποιείται από γενιά σε γενιά. 

Άλλωστε και η δύναµη ενός Σωµατείου είναι η παρουσία 
ενεργών µελών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΤΕΝ 
(ΑΚ ΔΑΓ ΜΑΔΕΝ)

Συνέντευξη στην καθημερινή εφημερίδα Ημαθίας  «Επίκαιρα» του Προέδρου της  Ε.Λ.Β. Βέροιας Χ. Καπουρτίδη:

«Μεγάλος µας πόθος η παγκόσµια αναγνώριση 
της γενοκτονίας του Ποντιακού  Ελληνισµού»
Μιλά για το έργο και τους στόχους του Σωµατείου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ      Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 
5-1-2011
 Έκδοση του 1ου φύλλου του έτους της εφημερίδας 

«Αργοναύτης» και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
6-1-2011
 Αναβίωση του εθίμου των Μωμό(γ)ερων στη Ν. Νι-

κομήδεια σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό 
σύλλογο «Αριστοτέλης».

 Εκπροσώπηση στο χορό του Συλλόγου Ποντίων Ρι-
ζού στο οικ. κέντρο «Μίμης» στην Σκύδρα.

7-1-2011
 Κατάθεση αίτησης ανακοπής στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας κατά του Κανονισμού λειτουργίας του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά.

10-1-2011
 Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ευ-

ξείνου Λέσχης Βέροιας από την Ελεγκτική Επιτροπή.
15-1-2011
 Κατάθεση έγγραφης πρότασης στη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε., αναφορικά με 
την κινητοποίηση στο θέμα του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά. 

 Εκπροσώπηση στον χορό του πολιτιστικού Συλλόγου 
Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» στο κέντρο Σείριος 
στο Μακροχώρι.

 Κατάθεση αίτησης αναστολής στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά του Κανονισμού λειτουργίας του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά, με αίτημα για έκδοση προ-
σωρινής διαταγής.

16-1-2011
 Κοπή της βασιλόπιτας της Λέσχης κατά την έναρξη 

των εργασιών της Γ. Σ..
 Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών 

της Λέσχης.
20-1-2011
 Κατανομή αξιωμάτων του νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου της Λέσχης.
 Έγκριση της κατανομής αξιωμάτων της νέας διοίκη-

σης του τμήματος Νέων.
 Ορισμός του απερχόμενου προέδρου κ. Λάζαρου 

Κουμπουλίδη στην άμισθη θέση του Νομικού Συμ-
βούλου της Ε. Λ. Β..

22-1-2011
 Ολοκλήρωση των γυρισμάτων της εκπομπής πα-

ρουσίασης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, με το Ν. 

Αβαγιανό στην τηλεόραση TV 100. 
 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Λευκαδίων 

«Τα Ανθέμια» στο οικ. κέντρο Παρθενώνας.
23-1-2011
 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση της κοπής της πίτας 

του Συλλόγου των Κιβωτιανών Ημαθίας.
24-1-2011
 Αίτημα εισαγωγής θέματος προ ημερήσιας διάταξης, 

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
για την καταδίκη της απόφασης του Τοπικού Συμ-
βουλίου Καστανιάς, με την οποία όρισε εκπρόσωπο 
του Δήμου Βέροιας στο υπό σύσταση Δ.Σ. του Ιδρύ-
ματος Π. Σουμελά.

26-1-2011
 Ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών στο 

Π. Π. Κ. της Λέσχης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας. 

27-1-2011 
 Ορισμός των μελών της επιτροπής Πρωτοκόλλου 

Καταστροφής της Λέσχης.
 Ορισμός των δύο μελών από το Δ.Σ. της Λέσχης στην 

επιτροπή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Δήμο 
Βέροιας.

 Έγκριση συνδρομής έτους για τις τοπικές εφημερί-
δες αλλά και τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας που αναφέρονται στα ποντιακά δρώμενα.

 Αλλαγή κωδικών του συναγερμού με αφορμή την 
ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης.

 Έγκριση διερευνητικών κινήσεων για το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης δύο εκδρομών της Λέσχης, μιας 
στα παράλια του Πόντου και μιας στα παράλια της Μ. 
Ασίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού του 2011.

 Συνάντηση των Ποντιακών Σωματείων του νέου Καλ-
λικρατικού Δήμου Βέροιας και υπογραφή κοινού ψη-
φίσματος για την καταδίκη του Τ. Σ. Καστανιάς σχετι-
κά με την απόφαση ορισμού εκπροσώπου του Δήμου 
Βέροιας στην διοίκηση του Ιδρύματος Π. Σουμελά.

29-1-2011
 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια του 

Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Ν. Προδρόμου «Ο 
Ακρίτας».

3-2-2011
 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής 

μεταξύ απερχόμενης και νέας διοίκησης της Λέσχης.

 Έγκριση συμμετοχής του χορευτικού τμήματος εκ-
προσώπησης σε διεθνές φολκλορικό φεστιβάλ στο 
Βελιγράδι.

 Έγκριση αντικατάστασης του βοηθού υπευθύνου 
Κώστα Κωνσταντινίδη, στην ιματιοθήκη των αν-
δρών, με τον Χρήστο Καραγεωργίου.

 Λήψη απόφασης πραγματοποίησης της εκδήλωσης 
αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα για το Σάββατο 
25-6-2011.

 Λήψη απόφασης πραγματοποίησης της εκδήλωσης 
των τμημάτων με θέμα «4-εποχές» για το Δεκέμβριο 
του 2011.

4-2-2011 
 Αντικατάσταση των υπευθύνων – εκπροσώπων της 

Λέσχης στο Ι.Κ.Α. και στην Δ.Ο.Υ. με αφορμή τη νέα 
διοίκηση.

5-2-2011
 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Κιβωτιανών 

Ημαθίας στο οικ. κέντρο «Ακρίτας Παλλάς».
 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Κρητικών 

Ημαθίας στο κέντρο «Αφροδίτη».
 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Ποντίων 

Ροδοχωρίου στο οικ. κέντρο «Παρθενώνας».
6-2-2011
 Προβολή του 1ου μέρους του αφιερώματος για την 

Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, στην εκπομπή του Ν. Αβα-
γιανού στην τηλεόραση TV 100.

7-2-2011
Λήψη ομόφωνης καταδικαστικής απόφασης από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βέροιας επί του αιτήματος των 
Ποντιακών Σωματείων του Καλλικρατικού Δήμου 
Βέροιας, για την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 
Καστανιάς ορισμού εκπροσώπου για λογαριασμό 
του Δήμου Βέροιας στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Π. Σου-
μελά.

10-2-2011 
 Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Κ. 

Μακεδονίας, κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη και ενημέ-
ρωση του για τα τρέχοντα θέματα της Λέσχης.

11-2-2011
 Λήψη απόφασης έκδοσης του ετήσιου λαχείου της 

Λέσχης.
13-2-2011
 Προβολή του 2ου μέρους του αφιερώματος για την 

Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, στην εκπομπή του Ν. Αβα-
γιανού στην τηλεόραση TV 100.

16-2-2011 
 Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Δήμαρχο Βέροιας κ. Χα-

ρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη και ενημέρωση 
της για τα τρέχοντα θέματα της Λέσχης.

18-2-2011
 Επαφή με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών του Δήμου 

Βέροιας και πρόεδρο της επιτροπής Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας κ. Άρη Λαζαρίδη και τον Αντιδήμαρχο 
Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζί-
δη και συνεργασία σε θέματα τεχνικής φύσεως που 
απασχολούν την Λέσχη.

24-2-2011
 Έγκριση του Κανονισμού Παραχώρησης της αίθου-

σας του Π. Π. Κ. της Λέσχης.
26-2-2011
 Εκπροσώπηση στην επιμνημόσυνη δέηση του Β’ Σ. 

Σ. στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βέροιας.
26-2-2011
 Συνάντηση με τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Αναστάσιο 

Σιδηρόπουλο με σκοπό την κοινοποίηση των προτά-
σεων της Π.Ο.Ε. που αφορούν την αλλαγή του τρό-
που διοίκησης στο Ίδρυμα Π. Σουμελά.

 Αποκριάτικη παιδική γιορτή στο Π. Π. Κ. της Λέσχης 
στο Πανόραμα.

 Εκπροσώπηση στο δρώμενο του «Φανού» του Λυ-
κείου Ελληνίδων Βέροιας στην πλατεία Δημαρχείου 
Βέροιας.

 Συνάντηση με τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Άγγελο Τόλ-
κα με σκοπό την κοινοποίηση των προτάσεων της 
Π.Ο.Ε. που αφορούν την αλλαγή του τρόπου διοίκη-
σης στο Ίδρυμα Π. Σουμελά.

 Εκπροσώπηση στον χορό του Συλλόγου Ποντίων 
Αλεξάνδρειας και περιχώρων στο «Αλεξάνδρειο Μέ-
λαθρον».

27-2-2011
 Συνάντηση με τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Αθανάσιο 

Γικόνογλου με σκοπό την κοινοποίηση των προτάσε-
ων της Π.Ο.Ε. που αφορούν την αλλαγή του τρόπου 
διοίκησης στο Ίδρυμα Π. Σουμελά.

Συνάντηση των Νέων των Ποντιακών Σωματείων του Ν. 
Ημαθίας με την  Π. Ε. Νέων του Σ. ΠΟ. Σ., στο Π. Π. Κ. 
της Λέσχης στο Πανόραμα.

Άκου λέει...,
Είναι λέει, κάτι παιδιά από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας 

που θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν το Ίδρυμα Παναγία 
Σουμελά από τα χέρια του Τανιμανίδη για πάρτη τους.

Γι’ αυτό τελευταία κατηγορούν το καθεστώς, και εναντι-
ώνονται με τις αντιδημοκρατικές και παράνομες ενέργειες 
της διοίκησης αδίκως.

Θέλουνε λέει, να διώξουν όλους τους διορισμένους της 
διοίκησης και να αναλάβουν αυτοί, επαναφέροντας πρακτι-
κές του «αποφασίζομε και διατάσσομε», κάτι σαν «ήρθαν τα 
άγρια να διώξουν τα ήμερα».

Επίσης λέει, ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι χριστιανοί ορ-

θόδοξοι, αλλά είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανείς. 
Οπότε δεν πρέπει να είναι καλό, γιατί ότι και να είναι θα 

φέρει αλλαγές που θα βλασφημήσουν και θα βεβηλώσουν 
την Παναγία μας.

Πασχίζουν λέει, με δόλο και ετσιθελικά, να γίνουν «βα-
σιλικότεροι του βασιλέως» και δηλώνουν λέει, την αντίθεση 
τους στο καθεστώς θέλοντας να αρπάξουν και να καπηλευ-
τούν την εξουσία.

Επειδή όμως, από τους παππούδες μας μάθαμε ότι 
όποιος δε συμφωνεί με τον άλλον έχει δικαίωμα να το λέει, 
όποιος βλέπει μια αδικία να μη σιωπά, όποιος καταλαβαίνει 
ότι τον κοροϊδεύουν να μη χαμογελά και όποιος νοιάζεται 

για αυτόν τον τόπο να μην τον αφήνει στη μοίρα του, 
μήπως άραγε τα παιδιά αυτά έχουν δίκιο και μας λένε,
ότι πέρασαν ευτυχώς, οι εποχές των γαλαζοαίματων και 

δεν υπάρχουν πολίτες β’ κατηγορίας,
ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα να μιλάμε, να αποζητούμε 

το νόμιμο και να νοιαζόμαστε για το κοινό όφελος
και ότι σε κάθε διοίκηση θα πρέπει να συμμετέχουμε ως 

εκλεγμένοι και όχι ως διορισμένοι;
Καιρός είναι να κατανοήσουμε ότι αυτό ακριβώς θέλουν 

τα παιδιά από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και αναλαμβάνο-
ντας ο καθένας τις ευθύνες του, όλοι μαζί να αποφασίζουμε 
για τα κοινά, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. 

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ...

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς τα Ποντιακά Σωματεία της Π.Ο.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξελίξεις στο ζήτημα του διοικητικού 
κατεστημένου του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά είναι πλέον ραγδαί-
ες, κατόπιν συντονισμένων κινήσεων και ενεργειών, και απευθείας 
διαβουλεύσεων με την αρμόδια Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμά-
των κα Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ανταποκρίθηκε στις εκκλή-
σεις και τα αιτήματά μας και εξέφρασε την απόφασή της να δώσει 
άμεσα λύση στην κατεύθυνση της διαφύλαξης της Νομιμότητας και 
της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των Ποντιακών Σωματείων.     

Ευτυχής κατάληξη των ανωτέρω είναι ήδη η κατάθεση από την κα Διαμαντοπούλου 
σχετικού σχεδίου Νόμου στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας, ενώ θα ακολουθήσει σύ-
ντομα η συζήτηση του Νομοσχεδίου, όπως θα διαμορφωθεί, στην Ολομέλεια της Βουλής 
προς ψήφιση.

Αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένη η ενεργοποίηση και η συμμετοχή όλων των Ποντια-
κών Σωματείων προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και  των 300 Βουλευτών και της Κοινής 
Γνώμης, έργο το οποίο θα είναι καθοριστικό για την τελική έκβαση της υπόθεσης και την 
επικράτηση των θέσεων μας και τη δικαίωση των Αγώνων όλων μας.   

Σας αποστέλλουμε σχετικό κείμενο προκειμένου αφ’ ενός για να επιδοθεί από τα Διοι-
κητικά Συμβούλια των Σωματείων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους στους κατά τόπο Βου-
λευτές όλων των κομμάτων, με την παράκληση στήριξης των θέσεων μας και αφ’ ετέρου να 
αποσταλεί στις τοπικές εφημερίδες, ραδιόφωνα και ιστοσελίδες για δημοσίευση και ενημέ-
ρωση. 

Θεσσαλονίκη 21 Φεβρουαρίου 2011
Με τιμή,

Η Επιτροπή για το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά της Π.Ο.Ε.

Ο Συντονιστής                            Τα μέλη 
             Κώστας Γαβρίδης                Γιάννης Αποστολίδης

                                                             Γιάννης Κεσαπίδης
                                                             Δώρα Μπαλτατζίδου

                                                               Λάζαρος Κουμπουλίδης 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 

ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 28291

2. ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

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

3. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 1 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 6974817153

4. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΕΣΩΠΟΡΤΕΣ- ΝΤΟΥ-

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

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- ΚΛΙΜΑΤΙ-

ΣΜΟΣ - 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- ΤΑΠΕ-

ΤΣΑΡΙΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 26723 

21. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ-ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΟΥ 80  ΒΕΡΟΙΑ,  τηλ. 23310- 71340

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

ΜΩΝ, 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)

Κυρίες-κύριοι Βουλευτές,
Η επικρατούσα επί δεκαετίες Διοικητική κατά-

σταση στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά προκαλεί τα δυσμε-
νή σχόλια και την έντονη δυσφορία της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των Ποντίων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας 
ευρύτερα και προβάλλει πλέον ως ανυποχώρητο αίτημα 
της Κοινής Γνώμης να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την 
αλλαγή του Διοικητικού Καθεστώτος του Ιδρύματος, με 
στόχους τον εκδημοκρατισμό της Διοίκησης, τη διαφά-
νεια στη διαχείριση και την απόδοση του Ιδρύματος στην 
κοινωνία των Ποντίων και ολόκληρο τον Ελληνισμό. 
         Το αίτημα αυτό προβλήθηκε επίμονα και έγινε ομό-
φωνα αποδεκτό στη συνδιάσκεψη των 186 σωματεί-
ων στις 15/12/2002  στην παλαιά αίθουσα τελετών του 
Α.Π.Θ και στο οργανωτικό συνέδριο στις 28,29/6/2003 
στο οποίο συμμετείχαν 330 εκπρόσωποι σωματείων και 
150 παρατηρητές, υιοθετήθηκε από την Παμποντιακή 
Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε) η οποία αριθμεί σήμερα 
στη δύναμή της 387 Ποντιακά Σωματεία στην Ελλάδα, 
και από το έτος 2004 έλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
και αποφάσεις για την άρση του επιβληθέντος στο Ίδρυμα 
οικογενειοκρατικού καθεστώτος, αφού προηγουμένως 
με επισκέψεις του ΔΣ στην Αθήνα ενημέρωσε για το θέμα 
αυτό το σύνολο  της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησια-
στικής  ηγεσίας του τόπου.

Οι  προτάσεις μας από τότε μέχρι σήμερα παρα-
μένουν αδιασάλευτα οι εξής:  

α) Η ουσιαστική ενεργοποίηση του θεσμού 
του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ» με δικαίωμα εκλογής 
από αυτό των οκτώ (8) από τα έντεκα  (11) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με περιορισμένη σταυροδο-
σία τριών σταυρών κατά ανώτατο όριο. Τα άλλα τρία 
(3) να προτείνονται ανά ένα από την Ιερά Μητρόπολη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, από το Σωματείο 
«Παναγία Σουμελά» και από το Δήμο Βέροιας μετά 
από πρόταση του Τοπικού Διαμερίσματος Καστανιάς 
του Δήμου Βέροιας.

β) Η εκλογή του Προέδρου και η κατανομή 
των λοιπών αξιωμάτων να διενεργείται με μυστική ψη-
φοφορία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Ο περιορισμός της διάρκειας της θητείας 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά 
σε εννέα (9) χρόνια. 

Οι παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις ύστε-
ρα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας (Π.Ο.Ε.) αποτέλεσαν περιεχόμενο υπομνήματος 
που απευθύνθηκε  προς το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο  
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο της 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής, στις 19.6.2006 και 2.8.2006 αντίστοιχα.

Στα πλαίσια αυτά αναλάβαμε  σειρά πρωτοβουλιών 
και δράσεων. Δώσαμε μάχες και καταφέραμε να συστρα-
τεύσουμε στον αγώνα αυτό όλες τις υγιείς δυνάμεις. Ήδη 
πετύχαμε τη δικαίωση των θέσεων μας από την Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αλλά και από την 
Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες και απαιτούνται 
οριστικές και καθαρές λύσεις, καθώς τα ημίμετρα και οι 
«ισορροπίες» δεν πρόκειται να μπορέσουν να εφαρμο-
στούν με επιτυχία και να αποδώσουν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα.

 Η προτεινόμενη λύση πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί 
μία «ανατρεπτική» λύση, αλλά αντιθέτως μία βιώσιμη και 
μόνιμη λύση στο κυρίαρχο πρόβλημα για την ενότητα του 

Ποντιακού χώρου, ώστε να καταστεί και πάλι η Παναγία 
Σουμελά φάρος θρησκευτικός και πολιτιστικός όλων των 
Ποντίων ανά τον Κόσμο, αφού οι αρχές που διέπουν τη φι-
λοσοφία της πρότασης μας είναι:

 Πλειοψηφική συμμετοχή των δημοκρατικά 
εκλεγμένων μελών έναντι των διορισμένων με-
λών, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημοκρατι-
κή σύσταση του νέου Δ.Σ.

 Ορισμός ενός μέλους από τη Μητρόπολη Βέ-
ροιας, λόγω του θρησκευτικού χαρακτήρα του 
Ιδρύματος, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 
δεν προβλέπονταν από το ιδρυτικό προεδρικό 
Διάταγμα η συμμετοχή της Εκκλησίας. Ευελπι-
στούμε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βέροι-
ας να δώσει την ευλογία του στον ιερέα του προ-
σκυνήματος να εκπροσωπήσει τη Μητρόπολη 
Βέροιας, καθώς ο εκάστοτε ιερέας μπορεί λόγω 
της διαρκούς ενασχόλησης με το ναό και της κα-
τοικίας του στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος να 
συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στο ΔΣ.

 Εκλογή και όχι διορισμός του προέδρου, και 
μάλιστα με περιορισμένη θητεία, για να απο-
φευχθεί το φαινόμενο της ισοβιότητας, το 
οποίο προκάλεσε μέχρι σήμερα τα σημαντικό-
τερα προβλήματα και τις διαμαρτυρίες από τα 
Σωματεία και την κοινωνία.

 Συμμετοχή τιμής ένεκεν και του Δήμου Βέροιας 
με ορισμό ενός μέλους, όπου βρίσκεται το Ίδρυ-
μα και πρέπει να έχει και έδρα, καθώς τα 500 
στρέμματα δωρήθηκαν από τους κατοίκους της 
Καστανιάς Βεροίας.

 Συμμετοχή τιμής ένεκεν με ορισμό ενός μέλους 
από το Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονί-
κης, λόγω της πρωτοβουλίας του για την ίδρυση 
του Ιδρύματος και την μακρόχρονη συμμετοχή 
του στη διοίκηση του.

 Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή εντός του Δ.Σ. 
υπηρεσιακών παραγόντων από το Υπουργείο 
Παιδείας & το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα 
πρόσφερε στη λειτουργία του, αντιθέτως θα 
προκαλούσε κωλύματα σε αυτό. Αντιθέτως είναι 
επιβεβλημένη η συγκρότηση Ελεγκτικής Επιτρο-
πής από παράγοντες των δύο υπουργείων και η 
συμμετοχή εκπροσώπου της δικαστικής εξουσί-
ας από δικαστή ή Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου 
Βέροιας.         

Ολόκληρος ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει πλέον 
στρέψει το βλέμμα του προς την Υπουργό Παιδείας 
& Θρησκευμάτων, ως αποκλειστικά αρμόδια για την 
εποπτεία και νόμιμη λειτουργία του Ιδρύματος, προ-
σβλέποντας σε ένα νέο δημοκρατικό νομοθέτημα από 
τη Βουλή, που θα αφήσει πίσω του διατάξεις και ρυθ-
μίσεις που ελήφθησαν επί Βασιλείας και επί Χούντας, 
και θα προασπίσει τη Νομιμότητα, προβλέποντας πα-
ράλληλα τη συμμετοχή και τη δημοκρατική εκπροσώ-
πηση σε όλα τα Ποντιακά Σωματεία, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω προτάσεις.   
  

Θεσσαλονίκη 21 Φεβρουαρίου 2011
Με τιμή,

ΠΑΜΠΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Ο.Ε.)
Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας 

Γιώργος Παρχαρίδης                Γιώργος Γεωργιάδης

Προτάσεις της Π.Ο.Ε. 
στους Έλληνες βουλευτές για το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος  κατά τη  συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2011,   
ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου,  πρότεινε ομόφωνα, το Νομικό Σύμβουλο και πρώην πρόεδρο της ΕΛΒ Λάζαρο 
Κουμπουλίδη ως μέλος της Επιτροπής για το ζήτημα του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά και το χοροδιδάσκαλο της ΕΛΒ 
Βασίλη Ασβεστά ως μέλος της επιτροπής χορού και ενδυμασίας, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόταση. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας, εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια 
στις οικογένειες 

Ελένης Σταφυλλίδου 
και Νέστορα Καρολίδη.

Το Δ.Σ. της ΕΛΒ

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών προγραμματίζει για 
το 2011 την έκδοση επετειακού Λευκώματος για τα 
550 χρόνια από την πτώση της Τραπεζούντας στους 
Οθωμανούς Τούρκους τον Αύγουστο του 1461 μ.Χ. Το 
Λεύκωμα θα περιλαμβάνει ιστορικά, φιλολογικά και 

λαογραφικά κείμενα γραμμένα από πανεπιστημιακούς και εξειδικευμένους ερευνητές της ιστο-
ρίας και του πολιτισμού του Πόντου, καθώς και ευρεία επιλογή εικονογραφικού υλικού προερχό-
μενου σε σημαντικό ποσοστό από το πολύτιμο αρχείο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Χρήστος Γαλανίδης
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Αποκριάτικη γιορτή στην Ε.Λ.Β.

1.456.363 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ Ε.Λ.Β. www.elverias.gr

Το απόγευμα του Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου 2011, πραγ-
ματοποιήθηκε η αποκριάτικη παιδική γιορτή της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο, στο Πα-
νόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).

Για ακόμη μια χρονιά, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι 
της Λέσχης ντυμένοι με διάθεση και φαντασία έκαναν την 
εμφάνιση τους με τις αποκριάτικες στολές τους, σκορπίζο-
ντας το κέφι και μοιράζοντας χαμόγελα. Οι ήρωες των παρα-
μυθιών αλλά και των κινουμένων σχεδίων κέρδισαν και πάλι 
τις εντυπώσεις.

Η επιτυχία της γιορτής, όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευ-
ταία χρόνια, ήταν αναμενόμενη. Ο χορός, το παιχνίδι αλλά και 
τα αστεία πειράγματα προκάλεσαν μια καταπληκτική ατμό-
σφαιρα χαράς και γλεντιού, την οποία διαμόρφωσαν τα μέλη 
του τμήματος Νέων της Λέσχης με πρωταγωνίστρια την πρό-
εδρο Ηρώ Φωστηροπούλου.

Τα θετικότατα σχόλια που εκφράστηκαν για την αυξημένη 
συμμετοχή, για την άψογη διοργάνωση αλλά και για το ευχά-
ριστο κλίμα που δημιουργήθηκε ικανοποίησαν τους διοργα-
νωτές, οι οποίοι  υποσχέθηκαν στους προσκεκλημένους την 
καθιέρωση της γιορτής σε ετήσια βάση. 

Τα συγχαρητήρια όλων ανήκουν στους μικρούς «ήρωες» 
της εκδήλωσης και φυσικά στους γονείς τους που έδωσαν το 
παρόν διευκολύνοντας και ενισχύοντας τους διοργανωτές.. 

Όπως πάντα καταλυτική ήταν η βοήθεια και η προσφο-
ρά των γυναικών – γονιών: Κατερίνα Τσολακίδου, Αντωνία 
Μωυσίδου, Άννα Μακρίδου, Λιάδου Νατάσα, Μαντιδιώτου 
Βαρβάρα, Πορουτσίδου Γαλήνη, Βασιλειάδου Χαρά, Μοράτη 
Λουκία, Σοφία Φωτιάδου, Αλεξία Τολιοπούλου.

Για το Δ.Σ.
Έφορος Εκδηλώσεων

Άννα Μακρίδου

Στην εκπομπή του Νίκου Αβαγιανού στην 
TV-100 Θεσσαλονίκης, προβλήθηκε 

αφιέρωμα στα τμήματα της Ευξείνου Λέσχης, 
αλλά και στην προσφορά της Ε.Λ.Β. στα 
πολτιστικά δρώμενα της Βέροιας.

Ο χορός του συλλόγου 
«Τα Ανθέμια»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων ΤΑ ΑΝ-
ΘΕΜΙΑ πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό 

στις 22-1-2011 στο κέντρο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ.
Έδωσαν χορευτικές παραστάσεις με Ποντιακούς χορούς 

τα τρία τμήματα του συλλόγου.
Τίμησαν την εκδήλωση: οι Βουλευτές Σιδηρόπουλος 

Αναστάσιος, Γικόνογλου Αθανάσιος, οι Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι Καλαϊτζίδης Κων/νος, Σαρηγιαννίδης Ευστάθιος, 
Μπαλτατζίδου Δώρα, οι Αντιδήμαρχοι Νάουσας Ιτσκάρα 
Δόξα, Αδαμίδης Παύλος, Βασιλείου Γεώργιος και Βαδόλας 
Εμμανουήλ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας Λογδανίδης 
Ευστάθιος, Παπαδόπουλος Κων/νος και Μαραντίδης Ιωάν-
νης, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Λευκαδίων Τομπουλίδου Ζω-
γράφα και Μονοσπίτων Διάκογλου Νικόλαος , ο Πρόεδρος 
ΤΟΕΒ Αραπίτσας Νάουσας, ο Πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού 
συλλόγου Λευκαδίων, εκπρόσωποι: της Π.Ο.Ε. και του Σ.Πο.
Σ. Κεντρικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας, των συλλόγων Αγία 
Παρασκευή Λευκαδίων, Γιαννακοχωρίου, Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας , Ευξείνου Λέσχης Κοπανού και ΜΙΕΖΑ Κοπανού.

 Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
           Ηλίας Αλιτζανίδης                Ιωάννης Απλακίδης 


