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Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στο Βελιγράδι

Αιφνίδια 
ορκωμοσία 

Δ.Σ. στο Ίδρυµα 
«Παναγία Σουµελά»

Αναβιώνει και φέτος για 
6η χρονιά ο «Κλήδονας»
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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

ΓΝΩΜΙΚΑ
Για τον οκνέαν πάντα εξεργός έν.

Για τον τεμπέλη πάντα γιορτή είναι. Ο τεμπέλης πάντα είναι παράλογος.

Δέκα φοράς νούτζον και μίαν καλάτ®εψον.
Δέκα φορές σκέψον και μία φορά μίλα. 

Εκείνος πη θέλ ‘το καλός εφτάει σε και κλαίς.
Εκείνος που θέλει το καλό σου σε κάνει και κλαίς, σου επισημαίνει τις κακές πράξεις για να μην επαναληφθούν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Έχω έναν κουτίν κι εσ απ’ εσ’ κατιτί. Όταν χάνω το κατιτί ντο θα εφτάω το κουτίν;

Ντο έν;  Το τσυμίδ (μυαλό).
Έχω ένα κουτί κι έχει μέσα κάτιτί.  Oταν χάσω το κάτιτί τι το θέλω το κουτί; Τι είναι; Το μυαλό.   

Κλειδώνω τ’ οσπιτόπο μ’ και κλέφτεν ευρίκω απ’ εσ’ . 
Ντό εν; Ο Ήλον.

Κλειδώνω το σπιτάκι μου και κλέφτη βρίσκω μέσα τι είναι; Η αχτίδα του ηλίου.

Ευγαίνω (εβγώνω)α’ σήν ξυλίταν και λαγγεύω σήν πετρίτσαν.
Ντο έν; Το ζουμάρ

Βγαίνω από τη σκάφη ζυμώματος και πηδώ στην πέτρα του φούρνου. Τι είναι; Το ζυμάρι. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΠΟΝΤΙΑΚΟ 
ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Σον Πόντον δύο αδέρφα ο Θύμιον και ο Χάμπον εξεκί-
νησαν έναν πρωϊ να πάνε α σο χωρίον ατουν  το Τερέκοϊν σο 
Σεβάζ (Σεβάστεια) για το παζάρ να παίρνε μερικά πράματα 
για το σπίτ.

Αφού επορπάτεσαν επεή ενεγκάσταν και εκάτσαν κά να 
αναπάουνταν. Εξέγκαν α σήν Ποχτσάν τ’ αζούχ το είχαν μαζί 
ατουν και έφαγαν έναν ξάη. Σ’ ατό απάν ο Θύμιον έρθεν ατον 
να πάει οξούκες. Ετέρεσεν ολό ΄ερα να βρίκ έναν καφούλ ή 
κατ’ άλλο αλλά τιδέν κ’ έβρεν σουμά. Αφού επορπάτεσαν ολί-
γον ο Χάμπον λέει τον Θύμιον. Τέε χα, δεκνύζε τον τα Τούρ-
κικα το μεζαρλούκια (νεκροταφεία) δέβα εκεί απέσ’ εσ καλά 
καφούλε. 

Ο Θύμιον επήεν απ έσ’ σο μεζάρ και αλήγορα – αλήγορα 
εκατήβασεν το παντελόν και εξελάφρωσεν. Αμάν εσ’κώθεν 
άν, έδεσεν το βρακοζώνα τ’ και επίασεν το τσαρ’ γόσκοινον 
το είσενα για γαϊς να δέν’ το παντελόνα τ’ σα μέσα τ’. Πρίν 
προλαβέν να φεβ έρται από πίσατ’  ο Τούρκον ο Γουρουτζής 
και λέα τον. Για τ’ ατό το εποίκες αδά’ πέσ’ το κοράνιον λέει 
πως ή τρώσα ή παίρω την κελέ σ’. Ο Θύμιον ετρόμαξεν α σόν 
φόβον ατ’. Αν τρώγα πώς α τρώγα και αν κι τρώγα πά ά παίρ 
την κελέ μ’. Ερχίνωσεν απ’ ολόερα να παίρ ολίον-ολίον  και να 
μασά και κουρτομασά. Αφού έφαεν κάμποσον λέει τον Χά-
μπον. Νέ παι αδερφέ έλα να φα και σύ πά ολίγον ας τελώνομε 
και δεβαίνομε πλάν, και ο Χάμπον λέα τον.

Αδερφέ ευχαριστώ ξάη όρεξιν κ’ έχω! 

Νέ παι αφορισμένε, λέα τον, τη σκατί το φάεμαν ντό 
όρεξιν θελ’ και λές με ξάη όρεξιν κ’ έχω.

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

Ανέκδοτα
Σ’ έναν χωρίον τη Γαρσή έρθεν ένας Τουρκομε-

ρέτες νοικοκύρτς με τα τρία αγουρόπατ’ . Άρ οι χω-
ρέτ ‘πιρτια (αμέσως) εβοήθεσανα τον να στέκ ‘ σα 
ποδάρε τ΄(να ορθοποδήσει οικονομικά). Άμα πολλά 
καιρός κ’ επήεν ο άχαρον ο γέρων επέθανεν και εφέ-
κεν πεντάρφανα τα τρία αγουρόπα τ’ ορφανά. Ντο 
να εποίναν τ’ άχαρα τα παιδία, εσέγκαν τον κύρνα 
τουν σ’ έναν ξύλινον κούπον (φέρετρο) και έγκανα 
τον απέσ’ ση μεσ’ τη οντάς και εκάτσαν γαρσία τ’ και 
έκλαιγαν . Το τσίπ το μικρόν το αγουρόπον εννέα-
δέκα χρονών έτον και πολλά πα’ κ έκλαιεν. Ατότε ο 
τρανόν ο αδερφόσα τ’  λέα τον χολεσμένος. Νέ παι 
Στάθιε ντο στέκ’ς ατού κα άμον κουρίν, κλάψον, ο 
κύρς εμουν επέθανεν άλλο κι θά ελέποματον. Ατότε 
ο μικρόν ο Στάθιον εβγάλ έναν γαραλάϊμαν  και λέει 
«πάπα να τρώγω τα κάκαλα σ’». Νέ παι Στάθιε λέα 
τον ο αδερφόσατ’ , να σέζω τον αποθαμένον το θα 
έκλαιγες, ατό μέρ αποθαμένη κλάψιμον έν;

--------------------

Η Παρέσα και η Δάφνω έταν γειτονάδες και 
έναν ημέραν ερχίνωσαν έναν άσκεμον ταβίν. Και το 
τάβιμαν ατουν ντο έτον, τεϊμ  η Παρέσα έτον ΠΑΣΟ-
ΚΤΣΟΥ και η Δάφνω ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣΑ και ιστέ 
σ΄ατό απάν ετάβιζαν. Κατ’  ασκεμον  λόγον είπεν 
η Δάφνω την Παρέσαν α τόσον πολλά ερέτσενα 
τεν(την ερέθισε)  α τότε η Παρέσα δία τεν την απα-
ντήν: Δάφνω μη εφτάσμε και εβγώνω α σα πετσία 
μ’ , γιατί θα σέζω σα γναφία σ’. Ατότε η Δάφνω  λέει 
την Παρέσαν να χέσω τα δικά σου τα γναφία.
(Η λέξη γναφία ή γναθία προέρχεται από τη λέξη γνάθος)

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Ευχές
Παφρόν η νύχτατ’.
Ελαφριά η νύχτα του. Αυτή η ευχή λεγόταν για 

πεθαμένο που μνημονευόταν κατά καιρούς.
--------------------

Ν’ αγιάζ’ και μυρααζ’ η ψυ σ’. 
Να αγιάσει και να μυραγιάσει η ψυχή σου. Αυτό 

λεγόταν σε αποθανόντα συγγενή.

Κατάρες
Ας  σο μολύβ να δαβαίντς.
Από το μολύβι βολίδα (σφαίρα) να περάσεις. Που 

πάει να πεί ναι σκοτωθείς από σφαίρα.
--------------------

Αψιματένoν βρεσήν να βρέσ’ απάνατ’.
Καυτή βροχή να βρέξει επάνω του ή από φωτιά 

βροχή να του πέσει στο κεφάλι.
--------------------

Γαίματα να ξεράς. 
Αίματα να ξεράσεις δηλ. να πάθεις ακατάσχετη 

αιμορραγία και να πεθάνεις. 
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Πραγματοποιήθηκε, ξαφνικά το από-
γευμα του Σαββάτου 16 Απριλίου, 

από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, 
η ορκωμοσία του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιδρύματος «Παναγία Σου-
μελά», σε μια εσπευσμένη κίνηση που 
προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Και αυτό 
παρά τις διαμαρτυρίες και τις αντιδρά-
σεις των ποντιακών σωματείων, αλλά και 
παρά το γεγονός ότι αναμένεται να εισα-
χθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο 
που αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση 
του Ιδρύματος.  

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες της «Μ», δεν 
ορκίστηκε ολόκληρο το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά 
μόνο τα δέκα μέλη του. Το ενδέκατο, δηλαδή ο εκπρόσωπος 
του Δήμου Βέροιας στο Δ.Σ. του σωματείου, δεν παραβρέθη-
κε στην ορκωμοσία (πιθανώς ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. 
Ιωάννης Νισύριος προτίμησε να απέχει, κρατώντας κάποιες 
επιφυλάξεις όσον αφορά την νομιμότητα του διορισμού του, 
λόγω του γεγονότος ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 
απέρριψε την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς 
για να οριστεί ως εκπρόσωπος του Δήμου). Σημειώνεται ότι 
η ορκωμοσία μόνο 10 εκ των 11 μελών θεωρείται από νομι-
κούς ως μη νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ.

Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. είναι ο Μητροπολίτης - ο σεβα-
σμιότατος όρκισε τον… εαυτό του; - ενώ, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο πρώην πρόεδρος κ. Γ. Τανιμανίδης ορίστηκε 
αντιπρόεδρος. Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά, από 
ιδρύσεως του Ιδρύματος, πρόεδρος θα είναι ο Μητροπολί-
της ο οποίος, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, δεν έχει ούτε δικαίωμα συμμετο-
χής. Έτσι, κάθε ενέργεια και απόφαση του ιδρύματος που 
θα φέρει την υπογραφή του μπορεί να θεωρηθεί παράνο-
μη και άκυρη.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι, μόλις λίγους 
μήνες μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (Δεκέμβριος 2010) 
του προηγούμενου Δ.Σ. που ορίστηκε το καλοκαίρι (πάλι 
10μελές, με πρόεδρο τον Γ. Τανιμανίδη), ορίστηκε νέο Δ.Σ. 
(με πρόεδρο τον Μητροπολίτη αυτή τη φορά) και πραγμα-
τοποιήθηκε ξαφνικά – εσπευσμένα, θα μπορούσε να πει κα-
νείς – η ορκωμοσία αυτή.

Και αυτό την ώρα που είναι σε εξέλιξη διεργασία για το 
νέο νόμο που αφορά τη λειτουργία και διοίκηση του Ιδρύ-

ματος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Έχει 
ήδη συνεδριάσει (πριν από 2 μήνες) ο Κοινοβουλευτικός 
Τομέας Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να συνταχθεί το 
σχετικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Παιδείας και θα είχε 
ήδη εισαχθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής, 
εάν δεν υπήρχε προσωρινό κώλυμα λόγω φόρτου που προ-
κλήθηκε από το νέο νόμο για τις συγχωνεύσεις. Το γεγονός 
αυτό το γνωρίζει ο Μητροπολίτης ο οποίος, όπως πληροφο-
ρούμαστε, επισκέφτηκε το τελευταίο διάστημα την υπουρ-
γό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου συνοδευόμενος από 
τον κ. Τανιμανίδη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Απριλίου 2011 κοινοποιήθη-
κε στη Μητρόπολη το δικόγραφο της αίτησης αναστολής 
όλων των ενεργειών με βάση το Νέο Κανονισμό, που η ακύ-
ρωσή του εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά 
από αίτηση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Μάλιστα το ίδιο 
έγγραφο κοινοποιήθηκε και στην Αρχιεπισκοπή και στο 

Δήμο Βέροιας και οφείλει η Μητρόπολη να στείλει τις θέ-
σεις της εγγράφως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον 
εισηγητή κ. Μιχαήλ Βηλαρά, προκειμένου να εκδοθεί ή μη 
και προσωρινή διαταγή.

Ενώ στις 4 Απριλίου εκδόθηκε έγγραφο από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο που αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί ο οικονο-
μικός έλεγχος του Ιδρύματος των ετών 1990-1997 και ήδη 
έχουν σταλεί αρμοδίως εκθέσεις καταλογισμού του ελλείμ-
ματος που προέκυψε. Ο έλεγχος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή 
για τα έτη 1998-2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του έτους.

Το μόνο λογικό συμπέρασμα, στο οποίο μπορεί να κατα-
λήξει κάποιος με τα παραπάνω, είναι ότι αυτή η αιφνίδια και 
μη ανακοινωθείσα στον τύπο ορκωμοσία, στόχο έχει πιθα-
νότατα να δημιουργήσει τετελεσμένα και να προκαταβάλει 
το αρμόδιο υπουργείο – που είναι το μόνο αρμόδιο να επο-
πτεύει τη διοίκηση του Ιδρύματος - και τη Βουλή.

Αιφνίδια ορκωμοσία Δ.Σ. στο Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την Γενοκτονία 
Των Ελλήνων Του Πόντου για το 2011.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-05-2011
10.00      Δενδροφύτευση  « μια ρίζα για τη ρίζα μας»
20.00      ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ»
                   στο Π. Π. Κ. Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

ΠΕΜΠΤΗ  19-5-2011
10.00      Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Βέροιας 
 «δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε»
10.00    Περίπτερο ενημέρωσης στην Πλ. Δημαρχείου - Βέροια
19:00    Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας – Θεσσαλονίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-5-2011
10.00 π. μ.    Εκκλησιασμός – Μνημόσυνο – Κεντρική Ομιλία –  
         Κόλυβα στο Δημοτικό διαμέρισμα Πατρίδας.
11.00 π. μ.    Επιμνημόσυνη Δέηση, κατάθεση στεφάνων ,
                         χαιρετισμός Προέδρου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος  Καπουρτίδης                                          Αρχιμήδης Ιντζεβίδης 

11 ΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟ 28-7-2011 ΜΕΧΡΙ 7-8-2011

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΚΕΡΑΣΟΥ-
ΝΤΑ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ- ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΑΜΑΣΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Β. 
ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16.30-20.30 

ΣΤΟ 2331072060 ΚΑΙ ΣΤΟ 6942701788
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Αρ.Πρ.:3973 
Προς: Τον Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε 
Κοινοποίηση: 
• Ομοσπονδίες
• Ποντιακά σωματεία- μέλη μας
• Ποντιακό Τύπο
 

Κυρίες και Κύριοι,  
 
Έχοντας κατά νου τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν 
χώρα, κατά την συνεδρίαση της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. στην Αθήνα 
την 9η και 10η Απριλίου 2011, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ομοσπονδίας μας, κατά την συνεδρίαση της 
16ης Απριλίου 2011, προχώρησε στην αποτίμηση και 
αξιολόγηση των συμβάντων και καταθέτει προς πά-
ντας την άποψή του, με γνώμονα την τήρηση των κα-
ταστατικών όρων της Π.Ο.Ε. , την πρόοδο και ευόδω-
ση όλων των στόχων του ποντιακού ελληνισμού στην 
Ελλάδα και σε όλη την ομογένεια.  
 
Υπήρξε διακαής πόθος διαχρονικά της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των ποντιακών σωματείων της Ελλάδος, 
η Ένωση του ποντιακού χώρου ο οποίος μέχρι το 
2003 σεμνύνονταν για την ύπαρξη 4 Ομοσπονδιών. Η 
σχεδόν καθολική απαίτηση της βάσης, των αγνών 
άδολων πατριωτών δηλαδή, εκφράστηκε καταλυτικά 
και πέραν κάθε αμφιβολίας την 30η Ιουνίου 2003, 
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., τόπος σύγκλησης 
του ιστορικού και μοναδικού πανελλαδικού Οργανω-
τικού Συνεδρίου. Οι 334 σύλλογοι που έλαβαν μέρος 
απαίτησαν την αυτοδιάλυση των υπαρχουσών Ομο-
σπονδιών, και αποφάσισαν την ίδρυση της Παμποντι-
ακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία μέχρι σήμερα 
απαριθμεί 397 μέλη. Την απαίτηση – «διαταγή» της 
συντριπτικής πλειοψηφίας, σχεδόν καθολικής βάσης 
των ποντιακών σωματείων, δεν θέλησε για δικούς της 
λόγους, τους οποίους ειλικρινώς θα θέλαμε να γνωρί-
ζουμε μια εκ των τεσσάρων ομοσπονδιών. Σε μια δη-
μοκρατική κοινωνία και σε ένα ελεύθερο πολίτευμα η 
απόφαση αυτής της Ομοσπονδίας να παραμένει ως 
έχει, κείμενη ανάντι του ρου είναι σεβαστή . Σε κάθε 
περίπτωση όμως η ηθική ευθύνη για την ποσοστο-
ποίηση του 100 τις εκατό δεν βαρύνει το 95 τις εκατό, 
αλλά ενδεχομένως βάσει των μαθηματικών και της 
φυσικής επιστήμης αφορά τις διαθέσεις και αντιλή-
ψεις του υπόλοιπου.  
 
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Ποντιακός Ελληνισμός προ-
χώρησε ενωτικά στην διοργάνωση του 6ου Παγκο-
σμίου Συνεδρίου στην Αθήνα, με σκοπό την για πρώ-
τη φορά υλοποίηση σχεδίου που αφορούσε την δημι-
ουργία Παγκοσμίου Οργάνου με μέλη δευτεροβάθμια 
όργανα.  
 
Κατά την αρχή των κοινών προσπαθειών σε πνεύμα 
αλληλεγγύης και μετριοπάθειας η Π.Ο.Ε. και άλλες 
Ομοσπονδίες δέχθηκαν η νομική μορφή της νέας ορ-
γάνωσης να εδράζεται σε κείμενο προηγούμενης ορ-
γάνωσης, η οποία κατ’ ουσία δεν λειτούργησε ποτέ 
και να συμμετέχει μάλιστα στο νέο αυτό σχήμα και η 
μοναδική ομοσπονδία που έμεινε εκτός οργανωτικού 
συνεδρίου και τα τελευταία χρόνια κανοναρχούσε 
μόνη της την οργάνωση αυτή την οποία ο μέχρι τότε 
γενικός της γραμματέας αποκάλεσε δημόσια «Οργά-
νωση - Φάντασμα». Ενώ λοιπόν υπήρξε καθολική 
συμφωνία εν όψει του 6ου Παγκοσμίου Συνεδρίου για 
την μετεξέλιξη του παλαιού οργάνου με την συμμετο-
χή όλων σε κάτι νεότερο η Ομοσπονδία που δεν θέ-
λησε να συμμετάσχει στο Οργανωτικό Συνέδριο προ-
χώρησε σε νομικά μέτρα ακύρωσης ουσιαστικά του 
Παγκοσμίου συνεδρίου αφού τελικώς το 6ο Παγκό-
σμιο δεν εξέλεξε Δ.Σ από την βάση και προχώρησε με 
προσωρινή διοίκηση.  
 
Ακολούθησε ενδιάμεσο έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο 
το 2008 όπου εξελέγη Πρόεδρος ο κ.Τομπουλίδης. 
Στο ίδιο συνέδριο κατέθεσε αίτηση εγγραφής στην 
Διεθνή Συνομοσπονδία όπως ονομάστηκε αργότερα 
και η Ομοσπονδία εκείνη που είχε προσφύγει στην 

δικαιοσύνη νωρίτερα για την ακύρωση του οργάνου 
στο οποίο αργότερα θέλησε να συμμετάσχει . Με δη-
μοκρατική διαδικασία τα μέλη της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε απέρρι-
ψαν την αίτηση αυτής της ομοσπονδίας και επί προ-
σθέτως έλαβαν απόφαση να δεχθούν ενδεχόμενη 
αίτηση στο μέλλον της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοι-
νοτήτων Ρωσίας.  
 
Ακολούθως γίναμε μάρτυρες της αιφνίδιας παραίτη-
σης του Προέδρου κ. Τομπουλίδη για προσωπικούς 
λόγους, με αποτέλεσμα το Προεδρείο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε να 
παραμένει ακέφαλο. Παρόλα αυτά με μεγάλη χαρά 
είδαμε τον κ.Τομπουλίδη να συμμετέχει ως μέλος της 
ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε στις κατοπινές συνεδριάσεις. Στην εκπνοή 
του χρόνου κατάθεσης αίτησης εγγραφής νέου μέ-
λους, η ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε έκανε αποδεκτή την αίτηση εγγρα-
φής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας 
τον Ιούνιο του 2010.  
 
Πρόεδρος της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε εξελέγη ο κ.Ιβάν Σαββίδης ο 
οποίος έθεσε ως βασικό στόχο από την πρώτη κιόλας 
στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, την τρο-
ποποίηση του καταστατικού δια εκτάκτου συνεδρίου, 
με σκοπό την εγγραφή της ομοσπονδίας από τον Ελ-
λαδικό χώρο, που υπενθυμίζουμε ότι προσέφυγε νο-
μικά για την ακύρωση του οργάνου στο οποίο εκ των 
υστέρων θέλησε να συμμετάσχει χάρη της οποίας ο 
νεοεκλεγείς πρόεδρος της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε πριν ακόμα πα-
ρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με την 
νέα του ιδιότητα έθεσε ως στόχο την εγγραφή της.  
 
Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε απασχόλησε το 
θέμα αυτό. Τελικώς ύστερα από νόμιμες αποφάσεις 
του, το Δ.Σ απέρριψε τις προτάσεις μελών για έκτακτο 
συνέδριο και τροποποίηση άρθρου του καταστατι-
κού. Επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο , ότι δεν συνε-
δρίασε ποτέ με ευθύνη του Προεδρείου η νομική επι-
τροπή η οποία θα συζητούσε τις όποιες προτάσεις για 
την βελτίωση του καταστατικού.  
 
Από το σημείο αυτό και μετά ξεκινά χορός χονδροει-
δών και απαράδεκτων παραβιάσεων του καταστατι-
κού από το Προεδρείο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. το οποίο σε συγ-
χορδία με Ομοσπονδίες από την τ.ΕΣΣΔ έθεταν συνε-
χώς εκβιαστικά διλλήματα περί αποχώρησής τους σε 
περίπτωση, που η, βάσει του καταστατικού, πλειοψη-
φία των μελών, δεν υπέκυπτε στις διαθέσεις του Προ-
εδρείου και τις δικές τους. Η προσπάθεια αυτή κορυ-
φώθηκε με υβριστικές επιστολές μελών της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε 
εναντίον της Π.Ο.Ε και του Προέδρου της Καθηγητή 
Καρδιολογίας Γεωργίου Παρχαρίδη, πόσο δε μάλλον 
με τον προπηλακισμό, τις ύβρεις και το φτύσιμο κυρι-
ολεκτικά κατά πρόσωπο του Προέδρου Ελληνικών 
Κοινοτήτων Λιθουανίας Γεωργίου Ματσουκάτωφ, ο 
οποίος είχε τη ατυχή έμπνευση να υποστηρίξει δημό-
σια την δική του θέση και όχι όλων αυτών που τον 
«προέτρεπαν» να πράξει το αντίθετο.  
 
Αποτελεί επίσης παγκόσμιο παράδοξο 21 μέλη με 
κοινή τους επιστολή να ζητούν την πιστή τήρηση του 
καταστατικού και στο σημείο εκείνο που αναφέρεται 
στο δικαίωμα των συμβούλων από μακρινές περιοχές 
να λαμβάνουν μέρος με τηλεδιάσκεψη, όπως και 
στην απαίτηση άμεσης υλοποίησης της κεντρικής 
απόφασης για την οργάνωση του τακτικού συνεδρίου 
όπως αυτό προέκυπτε από το καταστατικό. Το παρά-
δοξο είναι το Προεδρείο δεν έλαβε καν υπόψη του 
την γραπτή απαίτηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ !  
 
Εμείς επισημάναμε εγκαίρως στο Δ.Σ της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε 
τους σοβαρούς κινδύνους που διέτρεχε η συνομο-
σπονδία να κηρυχθεί το Δ.Σ έκπτωτο καθώς είχαν εκ-
πνεύσει όλα τα χρονικά περιθώρια που έδιδε ο νόμος 
για την θητεία ενός προσωρινού συμβουλίου. Τα όρια 
αυτά εξέπνευσαν τέλη Ιανουαρίου 2011. Εις απάντη-
ση των δίκαιων παρατηρήσεων μας, ο Πρόεδρος της 
ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε δήλωσε ότι αποχωρεί από την θέση του 
Προέδρου διότι όπως γλαφυρά και εύγλωτα μας δια-
τύπωσε γραπτώς «τον οδηγούμε στον γκρεμό».  

Η συμφώνως προς τον Πρόεδρο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε αντί-
στροφη πορεία προς τον γκρεμό είναι υποταγή της 
πλειοψηφίας στην μειοψηφία. Αυτό επιχειρήθηκε 
στην συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2011 όπου το 
έκπτωτο Δ.Σ κατά παράβαση του καταστατικού, προ-
χώρησε σε συζήτηση για έκτακτο συνέδριο, ενώ αυτό 
είχε κριθεί νωρίτερα με νόμιμη απόφαση, εκτός ημε-
ρήσιας διάταξης και με τον αποκλεισμό των συμβού-
λων που δεν είχαν την δυνατότητα να παραστούν στο 
συμβούλιο και έχουν ζητήσει επανειλημμένως να ψη-
φίσουν δια της τηλεδιάσκεψης. Δεν θα προχωρήσου-
με σε περαιτέρω ανάλυση νομικής υφής για της άνευ 
προηγουμένου παραβιάσεις των καταστατικών όρων 
της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.  
 
Επί του παρόντος θα σχολιάσουμε το ηθικό και πολι-
τικό ζήτημα : Από το 2006 μέχρι και σήμερα η ΔΙ.ΣΥ.
Π.Ε ουδέν κατουσίαν έπραξε για τους στόχους της 
παρά μόνο αναλώθηκε επί 5 χρόνια μέσω προσπαθει-
ών του νυν και τέως προέδρου και συνεργατών τους 
να ακυρωθεί στην πράξη, το αποτέλεσμα του ιστορι-
κού οργανωτικού συνεδρίου του 2003 στην Θεσσα-
λονίκη.  
 
Δηλώνουμε δε ότι μαθήματα δημοκρατίας και «Ενό-
τητας» δεν δεχόμεθα από κανέναν, διότι ουδόλως 
εμείς σχολιάσαμε τα όσα πληροφορούμαστε για τα 
τεκταινόμενα με τις δύο αντικρουόμενες Ομοσπονδί-
ες στην Ρωσία. Ας κοιτάξει ο καθένας τα του οίκου 
του πρώτα και μετά ας έρθει να διδάξει στα των άλ-
λων ενότητα και δημοκρατία .  
 
Προ αυτών των εξελίξεων η Π.Ο.Ε. δηλώνει ότι : Ανα-
μένουμε εντός 20 ημέρων να ορίσει η ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. χρό-
νο σύγκλησης τακτικού συνεδρίου με μοναδικό θέμα 
τις εκλογικές διαδικασίες. Σε διαφορετική περίπτωση 
η Π.Ο.Ε. επιφυλλάσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δι-
καιώματά της αμέσως μετά την παρέλευση 20 ημε-
ρών από την αποστολή της παρούσης.  
 
Επιλογικά μας προξενούν κατάπληξη οι δημόσιες δη-
λώσεις του Προέδρου κ.Ιβάν Σαββίδη για την κατάρ-
γηση της συνθήκης της Λωζάνης, την τοποθέτηση 
του ζητήματος της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελλη-
νισμού πολύ χαμηλά στην ατζέντα του, τις προσωπι-
κές συνομιλίες του με Τούρκους κυβερνητικούς αξιω-
ματούχους κατά τις οποίες μας είναι άγνωστο αν χρη-
σιμοποιεί και την ιδιότητα του Προέδρου της ΔΙ.ΣΥ.
Π.Ε. όπως μας είναι και παντελώς άγνωστα τα όσα συ-
ζητά μαζί τους εν κρυπτώ και παραβύστω χωρίς κα-
μία ενημέρωση των ποντιακών φορέων, τον καλούμε 
δε να μας ενημερώσει για όσα έπραξε στο Ρωσικό 
Κοινοβούλιο ως Βουλευτής της χώρας αυτής για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου από τους Τούρκους κατά το πρότυπο Αμερικα-
νών, Αυστραλών Σουηδών συναδέλφων του πολιτι-
κών. Για όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται ευαίσθη-
των εθνικών θεμάτων και χειρισμών θα ενημερώσου-
με την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών 
και τα κόμματα διότι θεωρούμε ότι αποτελούν ζητή-
ματα που αφορούν την δημοκρατική έκφραση της 
Ελληνικής κοινωνίας.  
 
Εν όψει της 2ης Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στην 
Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα δη-
λώνουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στο πρό-
σωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου στο θεάρεστο έργο του αλλά και στην προσπά-
θεια του να διατηρήσει τον Οικουμενικό θρόνο της 
Νέας Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως εκεί όπου τον 
έφεραν Πατέρες της Εκκλησίας μας , πέραν πάσης 
επιβουλής . 

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρχαρίδης

Καθηγητής Καρδιολογίας 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Γεωργιάδης Γιώργος 

Δημοσιογράφος  

Η θέση της ΠΟΕ για το μέλλον ΔΙ.ΣΥ.ΠΕ.
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 Διαδηλώσεις υπέρ Αναγνώρισης 
της Γενοκτονίας στην Τουρκία 

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι 
σε 5 μεγάλες τουρκικές πόλεις,  με-

ταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη 
και η Άγκυρα πραγματοποιήθηκαν τις 
προηγούμενες μέρες ειρηνικές εκδη-
λώσεις από ακτιβιστές, ανθρώπους του 
πνεύματος καθώς και μέλη της Ένωσης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  με κυρί-
αρχο αίτημα την αναγνώριση από την 
Τουρκία των Γενοκτονιών εναντίον Ελλή-
νων, Αρμενίων και Ασσυρίων. 

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό  τρόπο ότι στην γειτονική χώρα,  πέρα από το 
ήδη διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό που έχει ως βασι-

κά συστατικά στοιχεία τον κεμαλισμό και νεοοθωμανι-
σμό,  υπάρχουν και αυτές οι δυνάμεις που είναι σε θέση 
να λυτρώσουν οριστικά την πολυεθνική Τουρκική κοι-
νωνία από το βάρος των ιστορικών εκκρεμοτήτων των 
αρχών του 20ου αιώνα.Εμείς εκφράζουμε την συμπαρά-
στασή μας στον δίκαιο αγώνα αυτών των ανθρώπων 
και δηλώνουμε ότι θα είμαστε κοντά τους, διότι είναι 
ο μόνος δρόμος για την πραγματική ειρήνη και φιλία 
των λαών που εδράζεται στην ιστορική αλήθεια και την 
αποδοχή της συγγνώμης. Καλούμε δε τα ελληνικά κόμ-
ματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους πανεπιστη-
μιακούς μας αλλά και την νεολαία μας να γίνουν κοινω-
νοί αυτών των προσπαθειών από την  άλλη πλευρά.   

Ο δρόμος για την αναγνώριση των Ελλήνων του 
Πόντου είναι ανοιχτός και εμείς θα τον βαδίσουμε 
μαζί και με ένα σημαντικό κομμάτι  της  Τουρκικής  
κοινωνίας , διανόησης και πολιτικής εκπροσώπησης.

Πρυτανική Αρχή Πανεπιστημίου Αιγαίου:

OXI στην ανέγερση 
πυρηνικών εργοστασίων 

στο Ακούγιου και 
τη Σινώπη (Τουρκία)

Πρόσφατα η Τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφαση ανέγερσης δυο πυρηνικών εργο-
στασίων στην περιοχή του Ακούγιου (Μυρσίνη) και στη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας, απόφαση 
εξαιρετικά επικίνδυνη για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, λαμβανομένων υπόψη τόσο της σει-
σμικότητας της περιοχής όσο και των πλούσιων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της. Άλλωστε τρανή 
απόδειξη της επικινδυνότητας της χρήσης πυρηνικής ενέργειας αποτελεί το πρόσφατο ατύχημα του 
πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα, στην Ιαπωνία. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αφουγκραζόμενο τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των κατοί-
κων της ευαίσθητης περιοχής, στην οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί, έχει την πεποίθηση ότι η χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας δεν έχει θέση στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης με ήπια περιβαλλοντικά χαρακτη-
ριστικά, για τις κοινωνίες του Αιγαίου. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκέντρωσης 
υπογραφών, ώστε να σταματήσει η ανέγερση των πυρηνικών εργοστασίων στο Ακούγιου και την 
Σινώπη, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του κινδύνου μιας τέτοιας αναπτυξιακής επιλογής και στην 
ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και όλων των ενεργών πολιτών και φορέων στην 
Τουρκία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

Επίσκεψη του Τούρκου
Υπ. Εξ. Νταβούτογλου 
στη Θεσσαλονίκη
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, φορέας συσπεί-

ρωσης 392 σωματείων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, έκρι-
νε θετικά την ελεύθερη και απρόσκοπτη Πατριαρχική Θεία 
Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στο όρος 
Μελά της Τραπεζούντας του Ευξείνου Πόντου, ανήμερα της 
Κοίμησης της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο του 2010, 
χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατρι-
άρχου Βαρθολομαίου. 

Το γεγονός αυτό σε κάθε περίπτωση δεν 
μειώνει, αντιθέτως δυναμώνει την προσπά-
θεια Διεθνούς Αναγνώρισης και καταδίκης της 
αποτρόπαιης πράξης της δολοφονίας δηλαδή, 
353.000 αθώων θυμάτων που συνιστά το έγκλη-
μα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
ενός ιστορικού γεγονότος που προστέθηκε στις 
Γενοκτονίες των Αρμενίων και Ασσυροχαλδέων 
στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. 

Οι Γενοκτονίες των Ελλήνων Ποντίων, Αρμε-
νίων και Ασσυροχαλδέων υπήρξαν τα προοίμια 
και τα συνοδά πρότυπα για την οριστική λύση που σχεδίασε και εκτέλεσε το 
ναζιστικό καθεστώς στην κεντρική Ευρώπη, με θύματα εκατομμύρια Εβραί-
ους, Γερμανούς αντικαθεστωτικούς, Ρομά, Σλάβους Ανατολικοευρωπαίους 
και άλλους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διά της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, με σημαντική πλειοψηφία το 2006, κάλεσε την Τουρκία να συμφιλιωθεί 
με το ιστορικό της παρελθόν αναγνωρίζοντας τα τραγικά αυτά γεγονότα των 
αρχών του 20ου αιώνα για να έχει μια ειρηνική και απρόσκοπτη Ευρωπαϊκή 
προοπτική. 

Το δίκαιο αίτημα του Ποντιακού Ελληνισμού για την Αναγνώριση του 
εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζεται με σαφήνεια στην κατα-
στατική χάρτα του ΟΗΕ δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα εναντίον των σημε-
ρινών κατοίκων της γειτονικής χώρας, αλλά αποτελεί ένα ασφαλές εχέγγυο 
για την ουσιαστική συμφιλίωση κατά το παράδειγμα του αειμνήστου πρώην 
Καγκελαρίου της Δυτικής Γερμανίας Βίλλυ Μπράντ, που ζήτησε γονατιστός 
συγγνώμη στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στη Βαρσοβία. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, που επισκέ-
πτεται την φιλόξενη πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει την δυνατότητα περπατώ-
ντας στις κεντρικές οδούς να επισκεφθεί το Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου που κατασκεύασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αγίας 
Σοφίας και να μιμηθεί τον αείμνηστο Γερμανό συνάδελφό του στην πολιτική, 
που υπήρξε ένας από τους πυλώνες των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής συνοχής 
και ολοκλήρωσης. Ο δρόμος προς την Ευρώπη περνάει από την Βαρσοβία.



Η αποστολή ξεκίνησε τα ξημερώματα της 24ης Μαρτί-
ου (Πέμπτη), όπου και έφτασε στον προορισμό της το από-
γευμα της ίδιας ημέρας και τακτοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
«SERBIA». Έπειτα ακολούθησε δείπνο και η πρώτη επαφή με 
το κέντρο της πόλης. 

Την 25η Μαρτίου, ύστερα από το πρωινό γεύμα, ακολού-
θησε η περιήγηση - ξενάγηση στο ναό του Αγίου Σάββα, τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Μετά έγινε πε-
ρίπατος στο πάρκο «Kalemegdan» όπου υπάρχει το ομώνυ-
μο κάστρο καθώς και ο πύργος όπου φυλακίστηκε ο Ρήγας 
Φεραίος.  

Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο του Ρήγα Φεραίου, όπου παρευρέθηκαν ιερείς, οι οποί-
οι τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση, ο Υπουργός Εσωτερικών 
της Σερβίας, ο αντιπρόεδρος της Συνέλευσης της πόλεως 
του Βελιγραδίου, οι Πρέσβεις της Ελλάδος και της Κύπρου, 
Έλληνες αξιωματικοί, πολλοί αξιωματούχοι και η φιλαρμονι-
κή μπάντα του Βελιγραδίου, η οποία έπαιξε τον Εθνικό Ύμνο 
της Σερβίας και της Ελλάδας. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της τελε-
τής οι σημαίες των δύο χωρών ήταν η μία δίπλα στην άλλη 
ως ένδειξη φιλίας και συμπαράστασης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι δύο εκπρόσωποι χορευτές του τμήματος της Ευξείνου 
Λέσχης ήταν οι μόνοι Έλληνες ντυμένοι με παραδοσιακές 
φορεσιές που έδωσαν το παρόν παραστεκόμενοι δίπλα στο 
άγαλμα του Ρήγα Φεραίου εκπροσωπώντας την Ε.Λ.Β. και 
την Ελλάδα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τον θαυμασμό 
των παρευρισκομένων. Η εκδήλωση μεταδόθηκε από κρα-
τικό κανάλι της Σερβίας.

Το  απόγευμα πριν γίνει η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, 
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ελληνοσερβικής 
φιλίας, όλοι οι σύλλογοι παρέλασαν στον πεζόδρομο «Knez 
Mihailova». Η ομάδα της Ε.Λ.Β. ξεχώρισε με την παρουσία 
της καταφέρνοντας με την λύρα και το νταούλι να ξεση-
κώσει τους περαστικούς και να συμπαρασύρει έναν Σέρβο 
σαξοφωνίστα, που έπαιζε στον πεζόδρομο, σε ρυθμούς πο-
ντιακούς. Μέσα από αυτό το γεγονός, μπορεί κάποιος να κα-
ταλάβει ότι δεν έχει σημασία το μουσικό όργανο που παίζει 
ο καθένας αλλά η ίδια η μουσική που ενώνει τους λαούς. 

Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε από τους παρακάτω ελληνι-
κούς συλλόγους:

*ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

(ΧΟΡΩΔΙΑ)
*ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
*ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
*ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΖΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
*ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
*ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΕΙΩΤΙΔΟΣ 
καθώς και με 7 συλλόγους της Σερβίας. 

Η Ε.Λ.Β., κατά την πρώτη της παράσταση έκανε μια αξι-
οπρεπή εμφάνιση και δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα του 
Σερβικού κοινού. 

Την επόμενη ημέρα (Σάββατο) σειρά είχε η ξενάγηση και 
η βόλτα με το καράβι στις όχθες του ποταμού Δούναβη και 
Σάβα. Στη συνέχεια η περιήγηση συνεχίστηκε στην περιοχή 
Ζέμουν, που βρίσκεται στο Νέο Βελιγράδι και στο εμπορικό 
κέντρο «Usce». 

Η παράσταση που πραγματοποιήθηκε την δεύτερη ημέ-
ρα ήταν πιο δυναμική. Κατά την διάρκεια της αναμονής του 
χορευτικού, πριν βγει στην σκηνή, στα καμαρίνια στήθηκε 

ένα αξέχαστο παρακάθ’. Η λύρα έπαιζε ασταμάτητα και τα 
δίστιχα ακούγονταν το ένα πίσω από το άλλο. Στο παρα-
κάθ’ συμμετείχαν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες του 
χορευτικού, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Μετά 
από αυτό το μουσικό «ταξίδι» στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, 
τον Πόντο, οι χορευτές βγήκαν επί σκηνής και έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό. Το χαμόγελο άστραφτε στο πρόσωπο 
του καθενός. 

Μετά την λήξη του φεστιβάλ και όση ώρα περιμέναμε 
το λεωφορείο για να μας παραλάβει, στήσαμε για μία ακόμη 
φορά χορό σε πλατεία στο ιστορικό κέντρο του Βελιγραδί-
ου. Η Ελληνική σημαία κυμάτιζε ψηλά, το νταούλι και η λύρα 
έπαιζαν ασταμάτητα με αποτέλεσμα αυτό να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των Σέρβων περαστικών οι οποίοι αποκαλώ-
ντας μας αδέλφια ήρθαν κοντά μας και χόρεψαν μαζί μας. 
Έτσι λοιπόν επί μια ώρα και πλέον το τι έγινε δεν περιγρά-
φεται με λόγια (μουσική, επιφωνήματα, βιντεοσκοπήσεις, 
φωτογραφήσεις, χαρά, συγκίνηση, κλπ). Η χαρά και η συγκί-
νηση παίζουν πρωταρχικό ρόλο σε τέτοιες στιγμές. 

Την Κυριακή 27 Μαρτίου , η αποστολή της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕ-
ΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ αναχώρησε για την Ελλάδα, με τις αποσκευ-
ές της γεμάτες από αναμνήσεις της Σερβικής φιλοξενίας, 
αγάπης και φιλίας.

Για το χορευτικό έπαιξαν λύρα οι: Ιωσηφίδης Γιώργος, 
Τσανασίδης Γιάννης(και γαβάλ), Χωραφαϊδης Δαμιανός, τα-
ούλ: Πανταζής Πονερίδης και στο τραγούδι ο Σπύρος Θεο-
δωρίδης.

Την αποστολή συνόδευσαν από το Δ.Σ. οι: Καπουρτίδης 
Χαράλαμπος (πρόεδρος - αρχηγός αποστολής), Φιλοκτή-
μων Φωτιάδης (Β’ αντιπρόεδρος), Κλοκίδης Γιώργος(ταμίας), 
Θεοδωρίδης Σπύρος(έφορος τμημάτων) και  Σάρρας Σπύ-
ρος(πρώην Β’ αντιπρόεδρος). Επίσης, η υπεύθυνη του χο-
ρευτικού Έφη Αμοιρίδου-Πασχαλίδου και ο χοροδιδάσκα-
λος Βασίλης Ασβεστάς.

 
Νικολαϊδου Σοφία

Έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 
του τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στο Βελιγράδι
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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

Το μεγάλο χορευτικό τμήμα της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ πραγματοποίησε 
με μεγάλη επιτυχία την αποστολή του στο Ελληνοσερβικό Φεστιβάλ που 

διεξήχθη στο Βελιγράδι από τις 24 έως 27 Μαρτίου 2011. 

ΧΟΡΗΓΟΣ



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στις 01/03/2011 επισκέφτηκαν 
μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. το 
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας οι δύο 
Αντιδήμαρχοι, Λαζαρίδης Άρης – Τε-
χνικών Υπηρεσιών και Βοργιατζίδης 
Κωνσταντίνος – Πολεοδομίας, όπου 
ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο 
και το Δ.Σ. για τα θέματα της Ε.Λ.Β. και 
ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους 
του κτιρίου. 

Στη συνάντηση παρόντα ήταν και 
τα μέλη του Δ.Σ. των Νέων.

ΧΟΡΗΓΟΣ

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

ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΣ 7

ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»

ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ 
ÇÌÁÈÉÁÓ

ÔÇË.& FAX: 
2331042142

Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
παραδοσιακό «παρακάθ» του τμήματος 

νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, την Τετάρ-
τη 27 Απριλίου στο πνευματικό πολιτιστικό 
κέντρο της Ε.Λ.Β. Τα μέλη του τμήματος μαζί 
με αντιπροσωπία νέων από τον Μορφωτικό 
Λαογραφικό Σύλλογο Τετραλόφου Κοζάνης 
και το σύλλογο Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας, δια-
σκέδασαν με την ψυχή τους τραγουδώντας 
παραδοσιακά δίστιχα και χορεύοντας υπό 
τους ήχους της λύρας, του αγγείο και του ντα-
ουλιού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Για την οργάνωση και πραγματοποίηση της βραδιάς το 
τμήμα νέων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαί-
τερα τους χορηγούς της λέσχης κ. Μελικιώτη Γ.( εστιατόριο-
κοτόπουλα «Μελικιώτη»), κ. Ζευγαρόπουλο Λ. (εξοπλισμοί 
καταστημάτων), Πράπα Ι. (Κάβα ποτών), Χατζημασούρα Γ. 
(κρεοπωλείο), Σαλαπασίδη Χ. (αρτοποιία), Νικολαϊδη Ι. (οπω-
ροπωλείο). Επίσης τα παιδιά από το Μ.Λ.Σ. Τετραλόφου και 
το Σύλλογο Κιβωτιανών που μας τίμησαν ιδιαίτερα με την 
παρουσία τους και τέλος το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. για την αμέριστη 
συμπαράσταση και βοήθειά του όχι μόνο όσον αφορά στη 
συγκεκριμένη βραδιά αλλά γενικώς σε ότι και αν κάνουμε.

Και εις άλλα με υγεία.
Για το τμήμα νέων,
Ευαγγελία Τογκουσίδου-Παπαδοπούλου
(πρώην πρόεδρος τμήματος νέων)

Παραδοσιακό «Παρακάθ» 
από το τμήμα Νέων

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε, 
όπως κάθε χρόνο, στην παρέλαση της 
25ης Μαρτίου. Όπως και το 2010(στις 
25 Μαρτίου) έτσι και φέτος, μετά από 
ενέργειες του Δ.Σ της Λέσχης, οι παρα-
στάτες μπροστά στους επισήμους, ήταν 
ντυμένοι με τις φορεσιές της προεδρικής 
φρουράς, δηλαδή: ΠΟΝΤΙΟΣ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ-
ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΣ.
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά

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:
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Η Εύξεινος λέσχη Βέροιας μαζί με την 
προσφορά της στα παραδοσιακά 

δρώμενα του τόπου μας αλλά και σε πολλά 
άλλα ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας 
δεν θα μπορούσε να μην είναι ενεργή σε 
θέματα εθελοντισμού και προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο.

Μία από τις ποιο σημαντικές δραστηριότητες στο 
χώρο αυτό είναι η τράπεζα αίματος που δημιουργήθηκε 
και διατηρείτε εδώ και 14 χρόνια με τη συμμετοχή 
πολλών μελών και φίλων προσπαθώντας όλοι μαζί να 
βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 
Έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Βέροιας, από το 
2007 έχει ορισθεί ημέρα κεντρικής αιμοδοσίας η 19 
Μαΐου κάθε έτους, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των 
Ποντίων.

Όμως δεν είναι δυνατόν να είναι αρκετή 1 μέρα το 
χρόνο να καλύψει όλες τις ανάγκες που καλούμαστε να 
καλύψουμε από την τράπεζα αίματος, γι’αυτό θα πρέπει 
όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως θα ήταν καλό όσοι 
μπορούμε να συμμετάσχουμε σ’αυτήν την προσπάθεια 
με υπευθυνότητα κάθε 3-4 μήνες που μπορούμε να 
δώσουμε αίμα και όχι με «ωχ αδερφισμό» του τύπου 
«αν χρειαστώ θα δω τι θα κάνω ή όταν χρειαστούν θα με 
βρούνε». Ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό είναι η 
πίεση χρόνου που υπάρχει κατά τη στιγμή που χρειάζεται 
το αίμα ενώ με ένα τηλέφωνο μπορούμε να βοηθήσουμε 
ή και να βοηθηθούμε από την τράπεζα αίματος όταν 
αυτή είναι όσο το δυνατόν ποιο ισχυρή.

Ένας άλλος λόγος που δεν πρέπει να αμελούμε τις 
ημερομηνίες που θέλουμε να δώσουμε αίμα είναι ότι 
πολλές φορές χωρίς εμείς να έχουμε κάποιο πρόβλημα 
μπορεί να ανασταλεί η αιμοληψία όπως κατά καιρούς 
συμβαίνει με τις διάφορες ιώσεις που κυκλοφορούν 
και αναγκαζόμαστε να εξυπηρετούμε περιπτώσεις 
αιμοδοσίας χωρίς να μπορούμε να αναπληρώσουμε 
άμεσα τις μονάδες που δίνονται.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το μειονέκτημα 
των περισσοτέρων από εμάς να ξεχνάμε. Έτσι βρίσκουμε 
πολύ εύκολα το τηλέφωνο του  ή των υπευθύνων για 
να πάρουμε αίμα από την τράπεζα αίματος αλλά μετά 
το πέρασμα του επεισοδίου δεν βρίσκουμε και δεν 
θυμόμαστε κανέναν για να το επιστρέψουμε ώστε 
κάποιοι συνάνθρωποι μας να βοηθηθούν όπως εμείς 
όταν υπήρχε ανάγκη και το χειρότερο είναι πως έτσι 
αποδυναμώνεται η τράπεζα και τα περιστατικά που 
μπορεί να καλύψει.

Αίμα μπορούμε να δώσουμε σε όλα τα νοσοκομεία 
όπου και να βρισκόμαστε και να πιστωθεί στην τράπεζα 
αίματος τις Ε.Λ.Βέροιας λέγοντας πως είναι γι’αυτή.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς 
που συμμετέχουν στην αιμοδοσία και να προτρέψω όλους 
να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια όχι για να έχει η 
Ε.Λ.Βέροιας μια δυνατή τράπεζα αίματος αλλά για να 
είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντάμε πάντα θετικά 
στα αιτήματα των συνανθρώπων μας για βοήθεια.

Με εκτίμηση
Γεωργαδάκης Δημήτριος

Υπέυθυνος αιμοδοσίας Ε.Λ.Βέροιας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ; 
Με τον όρο «ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» εννοούμε τη χορήγηση αίματος 
με την μετάγγιση και κατ’επέκταση την όλη οργάνωση 
που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του 
αίματος. Ως επιστημονικός τομέας, η αιμοδοσία αποτελεί 
ιδιαίτερο κλάδο της αιματολογίας με τεράστια ανάπτυξη 
τα τελευταία 20 χρόνια. Η αιμοδοσία σαν φοβερά 
εξειδικευμένος τομέας πλαισιώνεται με επιστημονικό, 
νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής στάθμης με 
εξειδίκευση στο τομέα της αιμοδοσίας. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ;  
Το αίμα είναι ζωντανός ιστός, που τα κύτταρά του 
ανανεώνονται συνεχώς από μητρικά κύτταρα του μυελού 
των οστών ή των λεμφαδένων. Περιλαμβάνει κύτταρα 
όπως: ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, που 
«κολυμπούν» μέσα στο πλάσμα. Και επειδή ακριβώς είναι 
ένας ζωντανός ιστός, δεν μπορεί να τον αποκαταστήσει 
κανένα φάρμακο ή χημική ουσία. 

ΤΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΙΜΑ;  
Οι ετήσιες ανάγκες αίματος ανέρχονται σε 400.000 
μονάδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε κάθε 10 
νοσοκομειακούς αρρώστους, οι δύο χρειάζονται μετάγγιση 
αίματος, και ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος 
απαιτούνται από 10 μέχρι 40 μονάδες αίματος. Επίσης 
για κάθε ασθενή με μεσογειακή αναιμία απαιτούνται 
τουλάχιστον 30 μονάδες αίματος το χρόνο, ενώ κάθε 
άρρωστος με λευχαιμία χρειάζεται περισσότερες από 50 
μονάδες αίματος ή αιμοπεταλίων. Ενδεικτικό, επίσης, 
των αυξημένων αναγκών σε αίμα είναι ότι σε ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις, όπως εγχειρήσεις καρδιάς, βαριά 
γαστρορραγία ή αιμοραγία στον τοκετό, η ανάγκη για κάθε 
άρρωστο ξεπερνά τις 10 μονάδες. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ 
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ; 
Η εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από 

τους πολίτες, έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινή εισροή 
αίματος στις μονάδες αιμοδοσίας της χώρας, είναι ο 
μόνος τρόπος που μπορεί να εξεσφαλίσει τις απαραίτητες 
ποσότητες αίματος, ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία 
οι ανάγκες των ασθενών σε αίμα. 
Για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αίμα θα αρκούσε 
το 10% του πληθυσμού να προσφέρει αίμα μια φορά 
το χρόνο. Ορθότερη λύση θα ήταν αν 200.000 ως 
300.000 άτομα γινόντουσαν εθελοντές αιμοδότες, οι 
οποίοι θα πρόσφεραν 2 ως 3 φορές το χρόνο αίμα ή θα 
μπορούσαν να ειδοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ για τις Ανάγκες σε αίμα...
Σε κάθε νοσοκομείο 2/10 ασθενείς κατά μέσο όρο 
χρειάζονται μετάγγιση. Έτσι, οι ετήσιες ανάγκες της 
χώρας μας σε αίμα, ξεπερνούν πολύ περισσότερο από τις 
550.000 - 600.000 φιάλες και καλύπτονται από τις εξής 
πηγές:
- 50 % από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών.
- 40 % από μεμονωμένους εθελοντές αιμοδότες καθώς και 
συγκροτημένους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών .
- 5 % από τις ένοπλες δυνάμεις.
Δυστυχώς, επειδή οι αυξημένες ανάγκες της χώρας μας 
δε καλύπτονται πλήρως βρισκόμαστε στη δυσάρεστη 
θέση να εισάγουμε αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, 
πράγμα που δεν μας τιμά ως χώρα και είναι οικονομικά 
ασύμφορο. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται στη 
δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη 
αίματος. 

Ας μην αντιμετωπίσουν την αδιαφορία.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τον ΑΙΜΟΔΟΤΗ 
και μετά την ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Για τον Αιμοδότη

  Αίμα μπορείς να δώσεις οποιασδήποτε ώρα της 
ημέρας μεταξύ 8πμ - 8μμ.

  Θα πρέπει να είσαι ξεκούραστος, να έχεις κοιμηθεί 
καλά το προηγούμενο βράδυ και να μην έχεις 
καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

  Καλά είναι πριν την αιμοληψία να έχεις πάρει ένα 
ελαφρύ γεύμα (τυρόπιτα, σάντουιτς) όχι όμως 
μεσημεριανό.

Μετά την αιμοληψία...

 Πιες την πορτοκαλάδα που σου προσφέρεται και φάε 
κάτι ελαφρύ.

 Μην αποχωρήσεις από το σημείο της αιμοληψίας πριν 
σου το επιτρέψει το υπεύθυνο προσωπικό.

   Καλό είναι να αποφύγεις την οδήγηση και το κάπνισμα 
για 1 ώρα.

    Συνίσταται το επόμενο γεύμα να είναι καλό.

 Η λήψη πολλών υγρών (όχι όμως αλκοόλ) είναι 
απαραίτητη για την αποκατάσταση του χαμένου όγκου.

  Σε περίπτωση αιμορραγίας στο σημείο της 
φλεβοκέντησης σήκωσε το χέρι σου ψηλά, λύγισε τον 
αγκώνα και πίεσε με τα δάκτυλα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η   Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Α   Ε Ι Ν Α Ι    Ο Λ Ε Θ Ρ Ι Α. Ας αφήσουμε 
τη νοοτροπία της ανευθυνότητας. Ας μην επαναπαυόμαστε 
στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε μας. Ας σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων και ας δείξουμε με τον 
καλύτερο τρόπο την υπευθυνότητα και την ανθρωπιά μας. 
Αρκεί να θυμόμαστε ότι υποψήφιος αιμοδότης είναι 
κάθε υγιής άνθρωπος, υποψήφιοι δέκτες, είμαστε όλοι. 



1214 χρόνια από 
την ίδρυση της Ιε-

ράς Μονής του Αγίου 
Γεωργίου στο Πυργί 
της Γαλίαινας του Πό-
ντου και 43 από την 
ανιστόρηση της στην 
Ελλάδα, τελέστηκε ο 
εφετινός πανηγυρι-
σμός της εορτής του 
Αγίου, στο Ροδοχώρι 
της Νάουσας.

Η Εύξεινος Λέσχη Τρικάλων έπειτα από τιμητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
σωματείου «’Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτας»  παραβρέθηκε και συμμετείχε στις εορταστικές 
εκδηλώσεις   την Κυριακή 24 και την Δευτέρα 25  Απριλίου 2011.

Στη διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων  έγινε η μεταφορά της θαυματουργής εικόνας  του 
Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό, η υποδοχή της με μέγα πανηγυρικό Εσπερινό και Αρτοκλα-
σία , η λιτάνευση της και η προσκύνηση της . Χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα 
παραβρέθηκαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς του Πόντου. Η Εύξεινος Λέσχη  Τρικάλων 
σε συνεργασία με το Φάρο Ποντίων παρουσίασαν  χορούς της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις  του εορτασμού του Αγίου Γεωργίου είναι μείζονος σημασίας  και 
πλήθος προσκυνητών και συμμετεχόντων συρρέει σε αυτές, προερχόμενο από  περιοχές όπου 
υπάρχει και δραστηριοποιείται  το Ποντιακό στοιχείο. Αποτελούν συνέχεια της εθνικής και θρη-
σκευτικής Παράδοσης που οι  παππούδες μας έφεραν μαζί τους από την Πατρίδα μετά τον 
μεγάλο Ξεριζωμό.

Η ιερά και θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου καθώς και τα Ιερά λείψανα που φυλάσ-
σονταν στη Μονή και οι πρόσφυγες έφεραν  μαζί με την εικόνα στην Ελλάδα, θα βρίσκονται 

από την Πέμπτη 5  Μαΐου έως και την Κυριακή  8 Μαΐου στην πόλη των Τρικάλων και θα τεθούν 
σε δημόσιο λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Για το ΔΣ της Ευξείνου Λέσχης Τρικάλων
Λένα Σαββίδου 

Υπ. Τύπου και δημοσίων Σχέσεων.
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά Ο χορός, δηλαδή η κινησιολογική εκ-

δήλωση των συναισθημάτων είναι 
γενικό παγκόσμιο και αρχέγονο στοιχείο 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η 
γλώσσα και η μουσική. Η μουσική είναι 
απαραίτητη στην όρχηση, όπως ονόμαζα 
τον χορό. Ο χορός ξεκίνησε από τις παλιν-
δρομικές κινήσεις που έκαναν οι γυμνοί 
χορευτές στις τελετές για την προετοι-
μασία πολέμου ή σε άλλες παγανιστικές 
τελετές για την εκδήλωση του κυνηγιού 
όπου εμφανίστηκε ο χορός ως συλλογική 
εκδήλωση.

Στη συνέχεια ο χορός έλαβε ιδιαίτερα μορφικά χαρακτη-
ριστικά, με αποτέλεσμα να γίνει βασικό δομικό χαρακτηρι-
στικό όλων των πολιτισμών και να αποτελέσει τον άρρητο 
δεσμό μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας.

Οι τοπικοί χοροί κατανέμονται ανάλογα με το μέτρο και 
τον τρόπο με τον οποίο χορεύετε ο καθένας. Μερικοί απ’ 
αυτούς είναι τα τσάμικα, τα συγκαθιστά, τα κύκλεια, τα αντι-
κρυστά, τα σκόρπια, τα συρτά και τα χασαποσέρβικα. Επί-
σης αξίζει να αναφερθούμε  στους χορούς του Πόντου που 
περιλαμβάνουν μια ευρεία κατηγορία χορών όπου κι αυτοί 
αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε περιοχή που χορεύονταν 
και έχουν μεταφερθεί στην Ελλάδα από τους ξεριζωμένους  
κατοίκους ποντιακής καταγωγής. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτε-
ρα το έργο των ποντιακών συλλόγων, μέσω των οποίων οι 
χοροί αυτοί αναβίωσαν και χορεύονται ανά το Πανελλήνιο.

Ο χορός είναι προσωπική έκφραση του καθενός, γι’ αυτό 
ο κάθε χορευτής διάλεγε με ιδιαίτερη φροντίδα το χορό 
που πάντα χόρευε σε σημείο που τα όργανα δεν χρειάζο-
νταν καν παραγγελία. Για έναν χορευτή, ο χορός αποτελεί 
τρόπο  έκφρασης συναισθημάτων. Μέσα στο χορό, αυτοσυ-
γκεντρώνεται και με τις κινήσεις του σώματος του, αποκαλύ-
πτει τα συναισθήματα του. Ακόμα ο χορός είναι ένας τρόπος 
εκτόνωσης και είναι φυσιολογικό μετά από έναν – δύο χο-
ρούς ολόκληρος ο οργανισμός αλλά και η ψυχή αισθάνεται 
καλύτερα. Κατά τη διάρκεια αυτού λοιπόν οι άνθρωποι ξε-
φεύγουν από τις έγνοιές τους και το άγχος της καθημερινό-
τητας, χαίρονται και διασκεδάζουν. Έτσι ο χορός αποτελεί 
μέσο ξεγνοιασιάς και διασκέδασης για τους ανθρώπους.

Από τα παλιά ακόμα χρόνια οι άνθρωποι διασκεδάζουν 
με χορούς σε γιορτές, πανηγύρια και γάμους. Ήδη από τότε 
οι άνθρωποι φλέρταραν μέσο αυτού και ο κάθε χορός συμ-
βόλιζε κάτι. Υπήρχε άλλος χορός πριν τον πόλεμο και άλλος 
την ώρα του γάμου και εννοείται το ύφος και το στυλ ήταν 
σε κάθε περίπτωση διαφορετικό.

Οι λόγοι επιλογής του χορού από κάθε χορευτή είναι 
ποικίλοι. Πρώτος και κύριος, η ρυθμικότητα του χορού, που 
πρέπει να ταυτίζεται με την ιδιοσυγκρασία του, αλλά και τη 
σωματική κατανομή του. Κάποιος που θέλει να δείξει λεβε-
ντιά χορεύει τσάμικο, ενώ ένας γέρος μερακλής αργό ηπει-
ρώτικο, ενώ οι ανάλαφρες γυναίκες τονίζουν το αέρινο της 
θηλυκότητάς τους  χορεύοντας τα πεταχτά και χαριτωμένα 
συρτά.

Ένας άλλος λόγος επιλογής τραγουδιού, είναι το όνομα 
του χορευτή. Έτσι επιλέγουν τραγούδια που φέρουν το όνο-
μά του ή προσφιλούς προσώπου τους. Ένα άλλο στοιχείο εί-

ναι η επαγγελματική συνάφεια του χορευτή με τα δρώμενα 
του τραγουδιού. Ένας τσοπάνης χορεύει τραγούδι που του 
θυμίζει τη βουκολική ζωή. 

Στους κυκλικούς χορούς η επιλογή του χορού και τρα-
γουδιού γινόταν από τον άνδρα του πρώτου κύκλου. Όλη 
αυτή η ποικιλία δεν ακυρώνει το κοινό χαρακτηριστικό των 
χορών – ότι εκφράζουν σεβασμό και αυτοσυγκέντρωση. 
Διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από περιοχή σε περιοχή.  
Μπορεί να επιφέρουν κόπωση όμως οι χορευτές μετά από 
αρκετούς χορούς  αισθάνονται αναζωογονημένοι καθώς 
την ώρα του χορού  δίνουν την ψυχή τους ώστε να βγει ένα 
πολύ καλό αποτέλεσμα  και να εκτονωθούν βγάζοντας όλη 
την ένταση και την κούραση του σώματος.

Μαρία Δεμερτζίδου
Λαμπρινή  Καβζαλίδου

Χορεύτριες της Ε.Λ.Β.

29 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Χορού

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1214η  Ιστορική  Πανηγυρική  εορτή του Αγ.Γεωργίου του Περιστερεώτα
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ            Μάρτιος - Απρίλιος 2011 
1-3-2011
 Συνάντηση στα γραφεία της Λέσχης στο Πανόρα-

μα, με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών και πρόε-
δρο της επιτροπής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας κ. 
Άρη Λάζαρίδη και τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας 
κ. Κώστα  Βοργιαζίδη, με σκοπό την συνεργασία 
και τις από κοινού ενέργειες για θέματα που αφο-
ρούν την Ε. Λ. Β.

2-3-2011 
 Κατάθεση της Αίτησης Ακύρωσης του Νέου Κανονι-

σμού Λειτουργίας του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.   

3-3-2011 
 Απομαγνητοφώνηση και υπογραφή των πρακτι-

κών της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. της 16 Ιανουα-
ρίου του 2011.

 Λήψη απόφασης ορισμού του Α’ Αντιπροέδρου 
των Νέων κ. Κώστα Παπαδόπουλου, στην θέση του 
υπευθύνου της κονσόλας ήχου και των υλικών που 
βρίσκονται στο έπιπλο «Κουμπουλίδη». 

 

4-3-2011
 Συνάντηση με τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Μιχάλη 

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

6-3-2011
 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου 

Ποντίων Μακροχωρίου στο κέντρο διασκέδασης 
Ακρίτας Παλλάς.

 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό της Ευξείνου 
Λέσχης Επισκοπής Νάουσας στο κοσμικό κέντρο 
Παρθενώνας.

7-3-2011
  Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευ-

τέρας στη Ν. Νικομήδεια από τον τοπικό Πολιτιστι-
κό Σύλλογο «Αριστοτέλης».

10-3-2011
 Λήψη απόφασης συνάντησης του Δ.Σ. της Λέσχης 

με τα ανάλογα Δ.Σ. των Πολιτιστικών Συλλόγων 
Βλάχων, Θρακικής Εστίας, Κρητών, Λυκείου Ελλη-
νίδων και Μικρασιατών του Δήμου Βέροιας 

 Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου στην 
«Επιτροπή Διαβούλευσης» του Δήμου Βέροιας, 
του Προέδρου της Λέσχης κ. Χαράλαμπου Κα-
πουρτίδη.

 

11-3-2011
Έκδοση του 2ου φύλλου της εφημερίδας «Αργοναύτης» 

και προώθηση του στο Ταχυδρομείο.

13-3-2011
 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Φάρου Ποντί-

ων Θεσσαλονίκης στο κοσμικό κέντρο Έρως.

14-3-2011
 Απολύμανση θερινού εξαμήνου στους κοινόχρη-

στους χώρους και στις τουαλέτες του Π. Π. Κέντρου 
της Λέσχης.

 Αποστολή έγγραφων αιτημάτων σε μέλη της Ε. Λ. 
Β., στα πλαίσια της Συνεργασίας Μελών, με σκοπό 
την πληρέστερη ενημέρωση των αναφορών της 
Ιστοσελίδας της Λέσχης στα τμήματα της.  

  Εκπροσώπηση στην παρουσίαση του βιβλίου 
«Σμύρνη, Συγνώμη» του Θεόδωρου Ι. Δεύτου, στην 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

17-3-2011
 Λήψη απόφασης ανάθεσης της διενέργειας των 

φετινών κεντρικών εκδηλώσεων μνήμης της Κυ-
ριακής 22 Μαΐου 2011, για τη Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του Πόντου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο της 
Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

19-3-2011
 Εκπροσώπηση της Λέσχης και συμμετοχή του 

εφηβικού χορευτικού τμήματος της στην τελετή 
έναρξης των Πανελλήνιων Αγώνων Καράτε, στο 
Φιλίππειο Γυμναστήριο Βέροιας.

24-3-2011 
 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του Αρ-

χειοφύλακα και νυν ταμία της Λέσχης κ. Γεωργίου 
Κλοκίδη, με το μέλος κ. Νίκο Καδόγλου και ορισμού 
ως συνεργάτη του, την Έφορο Κ – Α Περιουσίας και 
Ειδική Γραμματέα των Νέων κ. Σοφία Νικολαίδου.

24 / 28-3-2011
 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος εκπροσώπη-

σης της Λέσχης σε διεθνές φεστιβάλ παραδοσια-
κών χωρών στο Βελιγράδι στα πλαίσια της Ελληνο-
σερβικής φιλίας.

25-3-2011
 Συμμετοχή στην παρέλαση της εθνικής επετείου 

της 25ης Μαρτίου.
 Παρουσία των εκπροσώπων της Ελληνικής Προ-

εδρικής Φρουράς στους δείκτες της εξέδρας των 
τιμωμένων (Τσολιάς, Κρητικός και Πόντιος), με την 
συνεργασία του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας 
και του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, κατά την 
διάρκεια του πολιτικού μέρους της παρέλασης της 
25ης Μαρτίου.

30-3-2011
 Με πρωτοβουλία της Λέσχης συνάντηση των Πολι-

τιστικών Σωματείων του Δήμου Βέροιας (Βλάχων, 
Θρακικής Εστίας, Κρητών, Λυκείου Ελληνίδων και 
Μικρασιατών), στο Π. Π. Κ. της Λέσχης (Λ. Πορφύ-
ρα 1, Πανόραμα), με σκοπό την συνεργασία και την 
αλληλοϋποστήριξη για την επίτευξη του κοινού 
πολιτιστικού έργου.

31-3-2011
 Συμμετοχή του προέδρου κ. Χαράλαμπου Καπουρ-

τίδη ως εκπροσώπου της Λέσχης στην συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας.

31-3-2011
 Παρουσία μετά από πρόσκληση, του μέλους της 

Λέσχης κ. Γιώργου Ορφανίδη στην συνεδρίαση του 
Δ.Σ., για διερεύνηση της αξιοποίησης και διαμόρ-
φωσης του οικοπέδου της Ε.Λ.Β. στο Πανόραμα με 
σκοπό την εκπόνηση ανάλογων μελετών. 

3-4-2011
 Συνάντηση των ποντιακών αλλά και όσων Σω-

ματείων εμπεριέχει η δράση τους και θέματα της 
ποντιακής παράδοσης, μέσω του Σ. ΠΟ. Σ. της Κ. 
Μακεδονίας & Θεσσαλίας της Π. Ο. Ε., στο Π. Π. Κ. 
της Λέσχης στο Πανόραμα, με σκοπό την ανάπτυξη 
των σχέσεων, την συνεργασία και την προετοιμα-
σία των Εκδηλώσεων Μνήμης.

3-4-2011
 Εκπροσώπηση των Νέων στον χορό της Νεολαίας 

της Ένωσης Ποντίων Πολίχνης στο κοσμικό κέντρο 
Μίθριο στη Θεσσαλονίκη. 

  

4-4-2011
 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος εκπροσώ-

πησης της Λέσχης στο φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών και μουσικής της Χορευτικής Ομάδας Φοι-
τητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΧΟ.ΦΕ.Θ.).

7-4-2011
 Ανάθεση εργασιών για την υλοποίηση του προγράμ-

ματος των φετινών Εκδηλώσεων Μνήμης (Κυριακή 
15-5-11, Πέμπτη 19-5-11, Κυριακή 22-5-11).

 Γενική πρόβα στο Π.Π.Κ. της Λέσχης, της προβολής 
του ντοκιμαντέρ «Στα χνάρια των Αργοναυτών». 

11-4-2011
 Συντήρηση της εγκατάστασης συναγερμού του 

Π.Π.Κ. της Λέσχης.

14-4-2011
 Συνάντηση του προέδρου της Λέσχης κ. Χαράλα-

μπου Καπουρτίδη και πολυμελούς αντιπροσω-
πείας της Π.Ο.Ε., με εκπροσώπους των πολιτικών 
κομμάτων στην Αθήνα, με σκοπό την διευθέτηση 
θεμάτων που αφορούν την επίλυση του θέματος 
της διοίκησης του Ιδρύματος Π. Σουμελά. 

19-4-2011
 Επίσκεψη του τμήματος Νέων στο Γηροκομείο 

Βέροιας και ανταλλαγή ευχών για τις ημέρες του 
Πάσχα.

25-4-2011
 Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του Αγ. Γεωργίου 

Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι.

27-4-2011
 Παραδοσιακό παρακάθ’ των μελών του τμήματος 

Νέων στο ΠΠΚ στο Πανόραμα.

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 

Φτάσαμε μέχρις εδώ!!!! 
Υπάρχουν λέει, και τέτοια επιχειρήματα που χρησιμο-

ποιούνται για να υποστηριχτούν οι θέσεις των “Εκλεκτών” 
του ποντιακού χώρου. 

«Αυτοί που επιδιώκουν να αλλάξει η διοίκηση στο Ίδρυ-
μα Παναγία Σουμελά δεν είναι δικοί μας, δεν ανήκουν στο 
δικό μας πολιτικό χώρο.

Οπότε συμπέρασμα.
Η πολιτεία, που σήμερα ευτυχώς κυβερνάται από τους 

δικούς μας, θα πρέπει να μην τροποποιήσει την υπάρχουσα 
κατάσταση, να μην επιτρέψει να αλλάξει χέρια η διοίκηση 

και να την αφήσει στους δικούς μας».
Μεγάλη λοιπόν, είναι η κινητοποίηση στα βουλευτικά 

γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η πίεση στα υπουρ-
γικά γραφεία των Αθηνών, από τα μέλη της διοίκησης του 
Ιδρύματος, εν όψει της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης 
που προετοιμάζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.  

Και αυτό που μας λυπεί ιδιαίτερα δεν είναι ότι γίνεται 
χρήση των πολιτικών τους ταυτοτήτων. Είναι όμως κατά-
ντια, για το σύνολο του Ποντιακού Ελληνισμού, η εναπόθε-
ση της πολυπόθητης επίλυσης σε επίπεδα στείρας πολιτικής 

αντιπαλότητας και προκλητικής πολιτικής εκμετάλλευσης. 
Είναι μεγάλο σφάλμα, ίσως και ιεροσυλία, να προωθείται η 
συγκεκριμένη τακτική υποστήριξης επιχειρημάτων και να 
ακολουθείται αυτός ο δρόμος για την έλευση του επιθυμη-
τού αποτελέσματος. 

Επιτέλους, καιρός είναι να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα, 
προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι ο οργανωμένος ποντιακός 
χώρος έπαψε να είναι έρμαιο των πολιτικών συμφερόντων 
και έχει πλέον την τύχη αλλά και την δυνατότητα μέσα από 
την πολιτικά αδέσμευτη λειτουργία της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδας να χειρίζεται ζητήματα και να προωθεί 
λύσεις με σεβασμό της βαριάς κληρονομιάς μας. 

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα μέλη και το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σας ευχαριστούν θερμά για την ευγενική 
σας χορηγία στο σύλλογο μας. 
Εκτιμώντας απεριόριστα τη θετική σας συμβολή, σας ευχόμαστε ολόψυχα επιτυχίες σε 
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                            Αρχιμήδης Ιντζεβίδης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα μέλη και το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σας ευχαριστούν θερμά για την ευγενική 
σας χορηγία στο σύλλογο μας. 
Εκτιμώντας απεριόριστα τη θετική σας συμβολή, σας ευχόμαστε ολόψυχα επιτυχίες σε 
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                            Αρχιμήδης Ιντζεβίδης 
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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)

Mνήμη Μιλτιάδη Κλοκίδη
Αντιηρωϊκή εποχή!
Μέσα σε ατμόσφαιρα ηθικής και οικονομικής χρεο-

κοπίας, σκανδάλων και ατιμωρησίας, αμοραλισμού και 
ιδιοτέλειας, γενικευμένης αδιαφορίας, βίας που υφέρ-
πει και βίας απροκάλυπτης, ραγδαίας υποχώρησης πά-
γιων αξιών και αρχών, χλευασμού των πάτριων και των 
πατροπαράδοτων, απουσίας ιδεών και κυριαρχίας του 
φόβου, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζόφου, πώς να σκια-
γραφήσει κανείς το αντισυμβατικό και το θαρραλέο, 
το πρωτοπόρο και το ιδεαλιστικό, το ανιδιοτελές και το 
αδάμαστο, το διαφορετικό και το ωραίο, το αταλάντευ-
το και το ειλικρινές;

Σ’ άλλες εποχές η ιστορία του Μίλτου Κλοκίδη θα 
είχε καταγραφεί ως συλλογικό αφήγημα μιάς κοινωνίας 
που γνωρίζει να εκτιμά ό,τι υπερέχει και ενδιαφέρεται 
να φωτιστεί ως αξιοσημείωτη έκφανση της ανθρώπι-
νης κατάστασης. 

Για τον ευρύστερνο Μίλτο,που έκλεισε μέσα στη 
δική του ζωή τις ελπίδες και τα προβλήματα των συ-
νανθρώπων, που έκανε ψυχή του τις προσδοκίες και τα 
πιστεύω

όλου του κόσμου, που χάραξε τεράστια τα όρια της 
προσπάθειας για την οικογένειά του, τη γειτονιά του, 
την πόλη του, για τον πληθωρικό και ενθουσιώδη Μίλ-
το που πήγε κόντρα στο κλίμα και τους καιρούς θέλο-
ντας να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, αξίζει αυτή η 
διακριτική μεταχείριση της ιστορίας.

Οικοδομώντας με πείσμα και απόλυτη επίγνωση 
του ανέφικτου, πέτρα την πέτρα το τραγικό της ιδιό-
μορφης πορείας του, ξεκόπηκε και έμεινε μόνος. Ωραί-

ος και μοναχι-
κός, δότης απέναντι σε αρνητές, μια φωνή βοώντος, 

Έλληνας μιάς καταρρέουσας χώρας, Εργάτης μιάς αλλο-
τριωμένης τάξης, Άνθρωπος μιάς παραπαίουσας κοινω-
νίας, ο Μίλτος δυσκολευόταν ολοένα και περισσότερο 
να αναπνεύσει το οξυγόνο του.

Ωραίε Έλληνα, δυνατέ Εργάτη, μεγάλε Άνθρωπε 
Μιλτιάδη Κλοκίδη, οι φίλοι σου σε θυμούνται και σε χαι-
ρετούν! Σε θυμούνται αντικρίζοντας τα πρόσωπα της 
Ελευθερίας και των παιδιών σου . Κάθε Πρωτομαγιά, 
στην πιο ισχυρή σημειολογία που εσύ φρόντισες, θα 
χτυπάει η καμπάνα της μνήμης σου, για να αφυπνίσει 
ό,τι ενσυνείδητο απέμεινε εντός μας.

Τέλης Σιδηρόπουλος

Στις 19 και 20 Μαρτίου του 2011 πραγματοποιήθηκε στη Βέροια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Ανδρών – Γυναικών και 
Παίδων – Κορασίδων, που διοργάνωσε ο Πανημαθιακός Αθλητικός Σύλλογος.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με το μικρό εφηβικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε χορούς από τον Πόντο κατά την 
διάρκεια της έναρξης της διοργάνωσης.
Η εντυπωσιακή εμφάνιση των μελών του χορευτικού τμήματος ήρθε να συμπληρώσει το μωσαϊκό των επιτυχιών με τις σημα-
ντικές διακρίσεις των αθλητών του Συλλόγου.
Τα συγχαρητήρια για την άριστη δουλειά και την προετοιμασία των αθλητών ανήκουν στον κ. Νίκο Πανετσίδη και την κ. Ρένα 
Χασιώτου, οι οποίοι κέρδισαν επάξια και τα εύσημα της άριστης οργάνωσης των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

Ο Παναγιώτης Ζευγα-
ρόπουλος, ένα από τα 
παιδιά του χορευτικού της 
Ε. Λ. Β. και αθλητής του 
Πανημαθιακού Συλλόγου 
Καράτε,   κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στην 
κατηγορία του και ως 
μέλος της Εθνικής ομάδας 
θα συμμετέχει το Σεπτέμ-
βριο στους Βαλκανικούς 
Αγώνες στην Κύπρο.

Το χορευτικό της Ε.Λ.Β. στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καράτε στη Βέροια
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Επίσκεψη του τμήματος νέων 
στο Γηροκομείο Βέροιας
Τη Μ. Δευτέρα 28 Απριλίου το τμήμα Νέων της Ευ-
ξείνου Λέσχης Βέροιας πραγματοποίησε την καθι-
ερωμένη επίσκεψη στο γηροκομείο της Βέροιας. 
Οι νέοι του τμήματος βρεθήκαμε εκεί για να χα-
ρίσουμε χαμόγελα και αγάπη στους παππούδες, 
όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τα τελευταία χρό-
νια τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα. Με λύρα, τραγούδι και χορό μοιράσαμε 
χαρά στους γέροντες ενώ ιδιαίτερη ήταν η συγκί-
νηση των παππούδων ποντιακής καταγωγής, οι 
οποίοι περήφανοι και με δάκρυα στα μάτια μας 
καμάρωναν καθώς χορεύαμε και τραγουδούσαμε  
δίνοντάς μας με περισσή αγάπη την ευχή τους. 

Λίγο πριν αναχωρήσουμε μοιράσαμε λαμπάδες 
και εδέσματα στους γέροντες, οι οποίοι μας ευχα-
ρίστησαν και μας ευχήθηκαν καλό Πάσχα και καλή 
Ανάσταση. Τέλος σαν τμήμα νέων ευχαριστήσαμε 
και εμείς με τη σειρά μας τη μέλη της διοίκησης 
του γηροκομείου και τους νοσοκόμους οι οποίοι 
κάθε φορά μας περιποιούνται με τον καλύτερο 
τρόπο και μάλιστα αυτή την φορά είχαν την ευγε-
νή καλοσύνη να μας χαρίσουν ένα μικρό πασχαλι-
νό δωράκι σαν δείγμα ευγνωμοσύνης. 

Μελικιώτη Καλλιόπη
Έφορος Εκδηλώσεων του
τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β.

Το μεγάλο χορευτικό της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας συμ-
μετείχε για άλλη μια φορά στο φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών και μουσικής της χορευτικής ομάδας των φοιτητικών 
εστιών Θεσσαλονίκης (ΧΟ.ΦΕ.Θ.). Για 29η συνεχή χρονιά η 
ΧΟ.ΦΕ.Θ. διοργανώνει ένα οκταήμερο γεμάτο από τραγού-
δια, χορούς και έθιμα του τόπου μας. Η φετινή διοργάνω-
ση πραγματοποιήθηκε από 3 έως 10 Απριλίου. Κάθε ημέρα 
ήταν αφιερωμένη σε μία γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος. 
Όλα τα προσκεκλημένα χορευτικά συγκροτήματα παρουσί-
ασαν με αυθεντικό τρόπο την παράδοση του τόπου τους. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η δεύτερη ημέρα ήταν αφι-
ερωμένη στον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Τα χορευτικά της 
Ε.Λ.Β. και του συλλόγου Μικρασιατών Νέας Ευκαρπίας Κιλ-
κίς παρουσίασαν χορούς του Καρς και της Μ. Ασίας αντί-
στοιχα. Τα χορευτικά καταχειροκροτήθηκαν από ένα εν-
θουσιώδες και ένθερμο κοινό το οποίο, ως επί το πλείστον, 
αποτελούσαν νεαρά άτομα και κυρίως φοιτητές. Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, πως τελικά υπάρχουν πολ-
λοί νέοι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ρίζες τους 
και δεν αποτελούν, όπως κάποιοι θέλουν να τους παρουσι-
άζουν, ως ένα κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται μακριά 
από την παράδοση.

Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με χορούς και τρα-

γούδια τόσο από τον Πόντο όσο και από τη Μ.Ασία όπου 
οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συγχαίρει την ΧΟ.ΦΕ.Θ. για 
την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης και για την προσπά-
θεια που καταβάλει να μεταλαμπαδεύσει σε όλο και περισ-
σότερους νέους, και όχι μόνο, τη φλόγα της παράδοσης.

Φωστηροπούλου Ηρακλεία

Συμμετοχή της Ε.Λ.Β. στο φεστιβάλ της ΧΟ.ΦΕ.Θ.

Έναν πολύ όμορφο 
φάκελο  μας έστειλε 
η Ένωση Ποντίων 
Ερέτριας Εύβοιας. 
Τους ευχαριστούμε 
πολύ και τους συγ-
χαίρουμε για την 
εξαιρετική 
ιδέα τους!

Κλήδονας 2011
Στις 25 Ιουνίου, μέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ. η Εύξει-
νος Λέσχη θα πραγματοποιήσει για 6η συνεχή χρονιά 
και φέτος την αναβίωση του έθιμου του «Κλήδονα» 
στο Κομνήνιο. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Πόλιος Παπαγιαννίδης - τραγούδι
Γιάννης Κουρτίδης - τραγούδι

Κώστας Γαβρίδης - λύρα, τραγούδι
Γιάννης Τσανασίδης - λύρα, αγγείον
Γιώτης Κωνσταντινίδης - τραγούδι
Δημήτρης Ουσταμπασίδης - ταούλ
Δημήτρης Φουντουκίδης - πλήκτρα

Θα συμμετέχουν επίσης τα χορευτικά τμήματα της Ε.Λ.Β.


