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Αναβίωσε και για 6η χρονιά το έθιμο 
του «Κλήδονα» από την Ε.Λ.Β.

Τελετή λήξης
των τμημάτων της Ε.Λ.Β.
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«Μία ρίζα για 
τη ρίζα μας» 
και «δώσε αίμα...
για το αίμα που χάθηκε» 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων µνήµης
για τη Γενοκτονία από την Ε.Λ.Β.

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ



Ανέκδοτο
Σο κιφάλ τη χωρί Απάν εκάθουτουν έναν αντρό-

γυνον ο Νικόλας και η Παρθένα. Ο Νικόλας έτον λίγον 
ατεψίς αφορισμένος και η σιλέκλερεσα η Παρθένα ό,τι 
έλεενατεν άντρα σατς επόινενα, γιατί εκείν΄τον καιρόν 
έλεγαν οι μειζετέρ «Η γαρή το λες εσύ πρέπ΄ να έσ πέ-
ντε τράμε φόβον απ’ έσατς.

Ο ήλον πρίν επιδεύεν η Παρθένα εκατήβασεν α σο 
Τζάχ την τουρλούν το φαΐν τ’ εποίκεν, να απολοχάζ’ 
έναν ξάη για να τρώει. Εσέγκεν εξ – εφτά χοθλερέας 
φαΐν σο πιάτον και εθήκενα απάν σο τραπέζ. Σα ποδά-
ρετς ολόερα εταράεν έναν μικρόν κατοπούλ το είχαν 
σο σπίτ.

Πρίν αρχινών να τρώει ο Νικόλας ετσάϊξεν από 
‘ξούκα. Νε κουτσή λέγω σε τ’ αλμεγάδ έρθεν α σην 
βοσκήν έλα ν’ αλμέεις, το μουσκάρ σο στουλάρ κιάν 
δεμένον κράζ’.

Η Παρθένα επήρεν αμάν την βέτρεν και έτρεξεν σο 
χτήνον, εδεσενα σο πασάλ και έλυσεν το μουσκάρνα 
μορτσέβ ολίγον για να κατηβάζ το γάλαν. Εδεσαν αξάν 
το μουσκάρ και ελμεξέν το χτήνον, την βέτρεν αση 
μές και απ΄ν εγόμωσεν. Έλυσεν το μουσκάρ να βυζάν 
και με την βέτρεν εσέβεν σο σπίτ’. Όταν έφτασεν σην 
πόρταν τη κουζλινας ντο να ελέπ, το κατοπούλ εξέβεν 
απάν σο τραπέζ και πλίτς-πλίτς τρώει το φαΐν. Το είσεν 
για τ’ ατέν. Αμάν αφήν κά την βέτρεν εμπαίν σην κου-
ζίναν και αρπάζ και σ’ κών και σύρ το κατοπούλ. Ατό 
το καταραμένον πάει και ρούζ απ’ εσ’ σην βέτρεν με 
το γάλαν. Ούχ Νικόλα, Τσαΐζ η Παρθένα εφούρξαμε το 
κατοπούλ και αμαν αρπάζ την βέτρεν και ξύν κα το γά-
λαν έξ’ ασο κατωφύρ.

Αέτσ’ πά η ακλερος η Παρθένα άμ το φαΐν το είσεν 
σο πιάτον εχάσεν αμ το γάλαν έκ’ εσν κά.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Από πέραν α’ σο ρέμαν ένας μονοποδαρέας. Ντο έν;
Από πέρα απ’ το ρέμα ένας μονοπόδαρος, τι είναι;

Το μανιτάρι. (ποντιακά = κουκουβάκα)

‘Ασπρα βούδα αλωνίζ’ναι η μαϊμάνα κλώθ’ τ’ αλών και ο γέρων σακουλών. Ντο έν;
Άσπρα βόδια αλωνίζουν, η μαΐμάνα (η γλώσσα) γυρίζει τ’ αλώνι και ο γέρος σακουλιάζει . Τι είναι;

Τα δόντια η γλώσσα και το στομάχι.

Απάν’ ‘σα στεγάδα μουν έναν γραστίν τζιλίδα. Ντο έν;
Επάνω στην στέγη μου μια γλάστρα αναμένα κάρβουνα. Τι είναι;

Ο ουρανός με τα άστρα.

ΕΥΧΕΣ
Ν΄αγιάζει και να μυραγιάζει τη κυρούσ’ η ψύ

Ν α αγιάσει και να μοσχαγιάσει του πατέρα σου η ψυχή.
Η ευχή αυτή απευθυνόταν στον αποθανόντα πατέρα κάποιας οικογένειας.

Φτού να μη ματασκεται. Φτού να μη ματιαστεί.
Αυτή η ευχή γινόταν κατά της βασκανίας ή ματιάσματος.

Ν’ αναπάουνταν τη κυρούσ’ τα στούδα. Να αναπαυθούν του πατέρα σου τα κόκκαλα.
Η ευχή αυτή απευθυνόταν σε προ πολλού αποθανόντα πατέρα κάποιας ποντιακής οικογένειας.

ΚΑΤΑΡΕΣ
Γετίμ’ να ελέπωσε. Ορφανό να σε δώ.

Αυτή η κατάρα λεγόταν σε παιδί άτακτο ή ατίθασο.

Το γιλτουρούμ (κεραυνός) να κάει σε. 
Να σε κάψει ο κεραυνός ή αλλιώς το αστροπελέκι.

Ασά παιδία σ’ να ευρίξα το αφορισμένε. 
Απ’ τα παιδιά σου να τα ευρείς αφορισμένε. 

Δηλαδή να βγούν τα παιδιά του αφορισμένου απείθαρχα 
ούτως ώστε να κακοπεράσει από αυτά.

ΓΝΩΜΙΚΑ
Ζαρωτά κάθκα και ίσα κρίνον. 

Στραβά κάτσε και ίσια (σωστά) κρίνε.

Γιαχοτής τον διάβολον πα κομπών. 
Ο Γιαχοβίτης και τον διάβολο ακόμη εξαπατά.
Εδώ δείχνει την μεγάλη πανουργία μερικών.

Ατός που παθάν, μαθάν. 
Όποιος παθαίνει , μαθαίνει.

Αυτό λεγόταν για τον τελείως άτσαλο 
και απρόσεκτο άνθρωπο.

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Σην Πατρίδαν σα χωρία της Ζάρρας έταν δύο παλληκάρε ο Αλέξιον και ο Στάθιον. Σο χωρίον δουλείαν κ’ είχαν και έφυγαν 
για την κάμασιν σην Αργυρούπολιν. Αφού εδούλεψαν κάμποσον καιρόν και αγαζάνεψαν μερικά Παγκανότε αποφάσισαν να 
κλώσκουνταν οξωπίσ’ σο χωρίον.

Επορπάτεσαν σχεδόν δύο ημέρας και έφτασαν έξ’ α σο χωρίον σα χωράφετουν. Ο Πάνον τη Παυλίνας σο χωράφνα τ’ απές 
εδούλευεν και οιδρώτας έτρεσεν α σο κατσίνατ επειδή εποίνεν πολλά ζέστε και ο ήλον εκρούνεν κατακέφαλα. Όταν έσκωσεν 
το κεφάλνατ’ να παίρ ολ΄΄ιγον σολούχ. Ελέπ από μακρά να ερταν σ’ ατόν δύο λαντζάκια. Σην αρχήν κ’ εγνώρτσενάτς. Όταν 
όμως εσούμωσανα τον τερεί ντο να ελέπ, ο Αλέξιον και ο Στάθιον. Ένοιξεν την εγκάλενα τ’ και εφίλεσενατς σταυρωτά. Εφαι-
νουνταν πολλά νεγκασμέν και πεινασμέν.

Πάνο λένα τον έεις τίποτα να τρωγομε, επέθαναμ α σον λιμόν (πείνα). Πως λέατσε, έχω σην Αραπάν πε΄ρεκ, λαβα®α, τυρίν 
και ολίγα πα ελαίας. Επόρπάτεσαν αλήγορα – αλήγορα μέχρι τη Αραπάν και ναμέν’ νε τον Πάνον να δίατς ατά το είπενατς. Τε-
ρούν και ντό να ελέπνε, εισεν έναν κομάτ’ χαβάσ και έναν βούραν ελαίας. Αμάν έρπαξανατα α σα σερετ’ και λαχούρ-λουχούρ 
εδέσανατα κά!

Εδέκενατς και το κουτίν με το νερόν και κρύον- κρύον όπως έτον τ’ ημ’ σόν επανα.
Σ’ ατό απάν λέει ο Αλέξιον σον Στάθιον. Όλαν Αρχατασ ατόσος πεινασμένος έμ’ νε που τα ελαίας έφαγα τα με τα κουκούτσε, 

και ο Στάθιον με απορίαν λέα τον. Νέπαι άφορισμένε ντό λες και μέρ τα ελαίας πά έχ’νε κουκούτσε!

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 



Προς τον Πρόεδρο 
και τα µέλη 
του Δ.Σ. της ΠΟΕ
 

Βέροια 29 Μαΐου 2011

Με την από 23-5-2011 επιστολή της 
ΠΟΕ προς την Υπουργό Παιδείας είναι προ-
φανές από το ύφος, το περιεχόμενο και το 
στυλ της επιστολής ότι ο Γραμματέας κατά 
την σύνταξή της εμφορούνταν από διάθε-
ση έκφρασης των προσωπικών του συναι-
σθημάτων και απόψεων, στερούμενης της 
αντιπροσωπευτικότητας και σοβαρότητας 
που όφειλε να διαθέτει και μας είχε συνηθί-
σει έως τώρα ο προκάτοχός του.

Ως μέλος της Επιτροπής για το Ίδρυ-
μα Παναγία Σουμελά (κατόπιν πρότασης 
του Προέδρου και ομόφωνης απόφασης 
του ΔΣ) διαμαρτύρομαι για τον προκλη-
τικό παραμερισμό της Επιτροπής, αφού 
η αποστολή της ανωτέρω επιστολής έγινε 
με ιδιαίτερη σπουδή, προτού καν ενημε-
ρωθούν τα μέλη ούτε της Επιτροπής, ούτε 
του Δ.Σ., έστω με ένα email -όπως έγινε 
«κατόπιν εορτής»- γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων ότι θα προκαλούσε την αντί-
θεση και την αγανάκτηση των μελών της 
Επιτροπής, του Δ.Σ. και κατόπιν των Σω-
ματείων-μελών της ΠΟΕ.

Ευθύς εξαρχής, οφείλω να χαρα-
κτηρίσω ως απαράδεκτη την αξίωση για 
αναγόρευση της ΠΟΕ τρόπον τινά σε 
ένα είδος πολιτικού … «προστάτη», από 
τον οποίο η Υπουργός οφείλει να λαμ-
βάνει άδεια για την πραγματοποίηση δι-
αβούλευσης με φορείς και πρόσωπα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για το θέμα της 
διοίκησης του Ιδρύματος Παναγία Σου-
μελά, και κατόπιν να δίνει αναφορά στην 
ΠΟΕ. Επίσης, πιστεύω ότι δεν αρμόζουν 
σε τέτοιου επιπέδου επίσημες επιστολές 
ειρωνικές προτάσεις περί δημοψηφίσμα-
τος με στήσιμο καλπών ανά την Ελλάδα, 
και κυρίως αυθαίρετα και προσβλητικά 
σχόλια περί μη διάθεσης της υπουργού 
να αλλάξει χουντικά και βασιλικά διατάγ-
ματα. Πολύ περισσότερο, κάθε επίκληση 
του αριθμού των Σωματείων που έχουν 
ενταχθεί στη δύναμη της ΠΟΕ, πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια 
ενημέρωσης και ανάδειξης της δυναμικής 
της ΠΟΕ και όχι ως έμμεση πολιτική απει-
λή για κατευθυνόμενους ψήφους. Τέτοιοι 
λεονταρισμοί, ανάλογοι του τύπου «θα 
πάρουμε την εικόνα και θα φύγουμε» 
απέχουν από τη φιλοσοφία της ΠΟΕ και 
αποτελούν κατάλοιπα αυτών που έχουν 

«θητεύσει» δίπλα σε όσους που κατά και-
ρούς τους χρησιμοποιούν, εισπράττοντας 
την αγανάκτησή μας και ενεργοποιώντας 
τα αντανακλαστικά μας. Άλλωστε η πειθώ 
μας ουδέποτε στηρίχθηκε στην ισχύ του 
μεγέθους μας, αλλά στο δίκαιο των αιτη-
μάτων μας.

Είναι πρωτοφανής η παρούσα επίθε-
ση κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας, με εμφανή επιθυμία στρέβλωσης 
της πραγματικής διάστασης των γεγονό-
των, που υποκρύπτει κομματικά απωθη-
μένα, αφού για πρώτη φορά η επαφή και 
συνεργασία με το Υπουργείο είναι τόσο 
άμεση και ειλικρινής, με ήδη ορατά απο-
τελέσματα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα 
Εργασίας, ειδικά για το θέμα αυτό και την 
προετοιμασία Νομοσχεδίου σε διάλογο 
με την ΠΟΕ και τα μέλη της Επιτροπής για 
το Ίδρυμα Π. Σουμελά. Πολύ περισσότε-
ρο ξενίζει η ανωτέρω επιστολή προς τη 
σημερινή Υπουργό, όταν η στάση όλων 
των προηγούμενων Υπουργών κινήθηκε 
από την αδιαφορία μέχρι την εξαπάτηση 
και ανοιχτή σύγκρουση με τις θέσεις μας 
(Άρης Σπηλιωτόπουλος, Στυλιανίδης). 

Πολύ περισσότερο, αποτελεί καινο-
φανή εκτροπή από την πάγια στάση της 
ΠΟΕ που έχει επιβάλλει εξαρχής προ-
σωπικά ο Πρόεδρος για αμεροληψία και 
ακομμάτιστη λειτουργία, που μέχρι τώρα 
αποτελούσε την κορωνίδα της ενότητας 
στην ΠΟΕ. 

Τουλάχιστον ως ύποπτη μπορεί να 
χαρακτηριστεί αυτή η προσπάθεια δη-
μιουργίας αφορμών για διαμάχη με την 
Υπουργό και αποκοπή κάθε γέφυρας 
επικοινωνίας, με τρόπο που περισσότερο 
θυμίζει τα Κουτσαβάκια στις γειτονιές του 
Ψυρρή, που άπλωναν το ζωνάρι τους ανα-
ζητώντας καβγά τη δεκαετία του ’20 και 
όχι επιστολή από έναν σοβαρό δευτερο-
βάθμιο φορέα ποντιακών Σωματείων με 
το μεγαλύτερο δίκτυο πολιτιστικών Σω-
ματείων στην Ελλάδα του 2011… 

Τολμώ επίσης να πω ότι αποτελεί 
σφάλμα του Προέδρου να επιδείξει «εν 
λευκώ» εμπιστοσύνη στις συνταχθείσες 
επιστολές από τον Γραμματέα, συνεχίζο-
ντας την τακτική που δικαίως ακολουθού-
σε απέναντι στον προκάτοχό του Κώστα 
Γαβρίδη, αφού είναι εμφανής η αντίθεση 
ανάμεσα στη σοβαρότητα και την επιμέ-
λεια των γραφόμενων του πρώην Γραμ-
ματέα με τις εκρήξεις αυθορμητισμού και 
συναισθηματισμού του νυν Γραμματέα 
που δεν συνάδει με το ρόλο και την ευθύ-
νη του ως εκπρόσωπος τόσων Σωματείων, 
αυτών που ο ίδιος επικαλείται. 

Το αποτέλεσμα και η εξέλιξη ήταν 

αναμενόμενη: διάρρηξη των σχέσεων της 
ΠΟΕ και συνακόλουθα όλων μας, με το 
Υπουργείο Παιδείας και προσωπικά με την 
Υπουργό κα Διαμαντοπούλου. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, δικαιολογημένη εμφανίζεται 
η απαξίωση της ΠΟΕ από το Υπουργείο, 
ώστε εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο Πρόε-
δρος, ο Αντιπρόεδρος τα μέλη του ΔΣ και 
της Επιτροπής, αλλά και συλλήβδην τα 
Σωματεία της ΠΟΕ, με γκρέμισμα όλων 
όσων τόσο καιρό χτίζαμε, πέτρα-πέτρα, 
βήμα-βήμα. 

Δυστυχώς οι μόνοι ωφελημένοι που 
ασφαλώς θα επιχαίρουν με την εξέλιξη 
αυτή, είναι οι διοικούντες το Ίδρυμα Πα-
ναγία Σουμελά, που εδώ και καιρό δέ-
χονται τα «ομαδικά πυρά» του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, του Υπουργείου Παιδείας, του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και προ-
σφάτως την πίεση ενδεχόμενης ανατρο-
πής της υφιστάμενης κατάστασης με προ-
σωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, όπου κατατέθηκαν από την 
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας αίτηση ακύρωσης 
και αίτηση αναστολής του νέου Κανονι-
σμού του Ιδρύματος, συνταχθέντων των 
δικογράφων από τον υπογράφοντα την 
παρούσα.

Προσωπικά καταθέτω την πικρία μου 
για αυτή την αναστροφή του κλίματος, και 
νιώθω να χαραμίζονται προσπάθειες, αγώ-
νας και «κερδισμένες μάχες» ετών, που με 
μεθοδικότητα και σύμπνοια κατακτήθη-
καν, με προσωπικό και επαγγελματικό κό-
στος και θυσιάζοντας «άπειρο» χρόνο σε 
διαβουλεύσεις, τηλεφωνήματα, επιστο-
λές, συναντήσεις και ταξίδια «αστραπή», 
στερώντας όλον αυτόν το χρόνο από την 
προσωπική ξεκούραση, διασκέδαση και 
επαφή με την οικογένεια. Πιστεύω ότι τα 
ίδια συναισθήματα μοιράζονται μαζί μου 
όλοι όσοι μέχρι σήμερα «έστησαν πλά-
τη» για την επίλυση του «ακρογωνιαίου 
λίθου» του προβλήματος έλλειψης ενότη-
τας και πρόκλησης πόλωσης και διχασμού 
στον Ποντιακό χώρο, της παράνομης δη-
λαδή λειτουργίας του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά και αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη 
θέση στην οποία έχουν περιέλθει ο Κώ-
στας Γαβρίδης, ο Κώστας Αλεξανδρίδης, η 
Δώρα Μπαλτατζίδου, ο Γιάννης Αποστολί-
δης, νυν και πρώην μέλη του ΔΣ, αλλά και 
ο ίδιος ο Πρόεδρος ο οποίος το τελευταίο 
διάστημα βρισκόταν σε συνεχή επαφή 
και επικοινωνία, είτε αυτοπρόσωπη είτε 
τηλεφωνική με την Υπουργό, όπως και 
οι προαναφερόμενοι, έχοντας αποκτήσει 
για πρώτη φορά τόσο άμεση πρόσβαση 
και ανταπόκριση στις θέσεις μας και αντι-

μετωπιζόμενοι πάντοτε με σεβασμό και 
σοβαρότητα από πλευράς Υπουργείου, 
είτε από τους συνεργάτες του Γραφείου 
της και το νομικό της σύμβουλο, είτε από 
την ίδια την κα Διαμαντοπούλου. Η δη-
μοσιοποίηση μάλιστα, του περιεχομένου 
της προσωπικής μας επικοινωνίας με την 
Υπουργό, έχει ως αποκλειστικό στόχο να 
εκθέσει την ίδια και όχι να βοηθήσει στην 
επίλυση του προβλήματος, παρουσιά-
ζοντας τα λεγόμενά της –με τρόπο που 
αρμόζει σε μεσημεριανή κουτσομπολί-
στικη εκπομπή και όχι σε επιστολή Ομο-
σπονδίας προς Υπουργό- ως «ύποπτες 
απαιτήσεις της» και όχι ως εύλογη παρό-
τρυνσή της να καταστήσουμε κοινωνούς 
του προβλήματος και των θέσεων μας το 
Κοινοβούλιο και την Αρχιεπισκοπή, συμ-
βάλλοντας θετικά στην απαιτούμενη δια-
βούλευση και εξασφαλίζοντας τη θετική 
τους ανταπόκριση πριν την κατάθεση του 
σχετικού Νομοσχεδίου. 

Έχω την πεποίθηση ότι η βλάβη που 
έχει υποστεί η αξιοπιστία και η εγκυρό-
τητα του προφίλ που με τόσο μόχθο έχει 
αποκτήσει τόσο ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
όσο και τα Σωματεία που απαρτίζουν 
την ΠΟΕ είναι ανεπανόρθωτη, καθώς έχει 
εκτεθεί και προσωπικά ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του ΔΣ, όσο και συνολικά η ΠΟΕ ως 
φορέας, ώστε το μόνο που μπορεί να πε-
ριορίσει αυτή τη στιγμή τις συνέπειες της 
απαράδεκτης αυτής στάσης, αλλά κυρίως 
να εμποδίσει τον εκμαυλισμό της ΠΟΕ 
που θα την οδηγήσει σε προστριβές και 
…αβέβαιο μέλλον, είναι η παραίτηση του 
Γ. Γεωργιάδη από τη θέση του Γραμματέα. 
Είναι σαφώς για εμένα πολύ λυπηρό να 
προτείνω την παραίτηση ενός προσωπι-
κού μου φίλου, με τον οποίο έχω μοιρα-
στεί προσωπικές σκέψεις και απόψεις σε 
πολυάριθμες επαφές, φρονώ όμως ότι 
αυτό θα αποβεί προς όφελος τόσο της 
Παμποντιακής, όσο και δικό του.

Υπό την παρούσα κατάσταση, το 
μόνο που μου απομένει ως μέλος της 
Επιτροπής για το Ίδρυμα Π. Σουμελά, έχο-
ντας προηγουμένως ενημερώσει το συ-
ντονιστή Κώστα Γαβρίδη –αλλά και λάβει 
και τη συγκατάθεση του Δ.Σ. της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας- είναι να θέσω προς το 
Δ.Σ. της ΠΟΕ την παραίτησή μου από την 
Επιτροπή, δηλώνοντας ταυτόχρονα ενερ-
γός συμπαραστάτης στο έργο της Παμπο-
ντιακής για την επίτευξη των στόχων που 
όλοι οραματιζόμαστε και κοπιάζουμε να 
πραγματώσουμε από κοινού. 

Με τιμή,
Λάζαρος Κουμπουλίδης 
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Θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης 
Ιουνίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας λόγω των συνεχών και 
πολύ σοβαρών «ατοπημάτων» στα οποία περιέπεσε ο Γραμματέας της ΠΟΕ 
κ. Γιώργος Γεωργιάδης. Η από 23-5-2011 επιστολή της ΠΟΕ προς την Υπουρ-
γό Παιδείας και η άμεση απαξιωτική απάντηση του γραφείου της Υπουργού 
(σελ. 4) προκάλεσαν την άμεση αντίδραση και εν τέλει την από 25 Μαΐου πα-
ραίτηση του Λάζαρου Κουμπουλίδη από την Επιτροπή της ΠΟΕ για το Ίδρυ-
μα Π. Σουμελά με ταυτόχρονο αίτημα για αντικατάσταση του Γραμματέα. 

Η παραίτηση αυτή έπεσε ως «κεραυνός εν αιθρία» και έβγαλε στην 
επιφάνεια την δυσφορία των μελών του Δ.Σ. της ΠΟΕ απέναντι στους χει-
ρισμούς του Γραμματέα από την ανάληψη της θητείας του, οπότε στην 
ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕ κατατέθηκε παραίτηση από την ίδια 
Επιτροπή και του μέλους του Δ.Σ. κας Δώρας Μπαλτατζίδου (σελ. 4), αλλά 

και σφοδρή κριτική και έκφραση αγανάκτησης από τον πρώην πρόεδρο της 
Ευξείνου Λέσχης Θεσ/νίκης και πρώην Γραμματέα της Π.Ο.Ε., μέλος του Δ.Σ. 
κ. Κώστα Γαβρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε παράτυπες και απαράδεκτες 
συμπεριφορές και έγγραφα του νυν Γραμματέα, που εκθέτουν την Π.Ο.Ε. 
και προσβάλλουν το κύρος και τη σοβαρότητά της, ζήτησε δε ομοίως την 
αντικατάσταση του Γραμματέα (τα έγγραφα αυτά θα δημοσιευτούν στο επό-
μενο φύλλο του «Α»). Ακολούθησαν νέες αποκαλύψεις από το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Θεόφιλο Κοτσίδη σχετικά με ανάρτηση του Γραμματέα στο Διαδίκτυο, η 
οποία ξεπερνά κάθε όριο σοβαρότητας και προκαλεί αγανάκτηση και σοκ 
λόγω της χυδαιότητας και του αισχρού περιεχομένου της, που παραπέμπει 
ευθέως σε «υβρεολόγιο ποδοσφαιρικής κερκίδας χειρίστου είδους», αμαυ-
ρώνοντας τη θέση και το θεσμό τον οποίο εκπροσωπεί ο Γραμματέας, γε-
γονός που προκάλεσε σύσσωμη την αντίδραση ολόκληρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΠΟΕ. Επίσης επιστολές προς το Δ.Σ. της ΠΟΕ με αίτημα για 
αντικατάσταση του Γραμματέα απέστειλαν η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο 
Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Τρικάλων. 

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν εν τέλει σε ψηφοφορία και 
οι παραιτήσεις των Λ. Κουμπουλίδη και Δ. Μπαλτατζίδου από την Επιτροπή 
για το Ίδρυμα Π. Σουμελά και το αίτημα για αντικατάσταση του Γραμματέα, 
παρά την εισήγηση του Προέδρου κ. Γ. Παρχαρίδη να δοθεί πίστωση χρόνου 
στο Γραμματέα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι θα αναλάβει προσωπικά 
τον έλεγχο κάθε εγγράφου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που ακολού-
θησε ήταν ομόφωνα να μην γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις των μελών από 
την Επιτροπή, ενώ στο θέμα της αντικατάστασης του Γραμματέα, 6 από τα  
19 παρόντα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν να γίνει η αντικατάσταση του, ενώ ένα 
μέλος ψήφισε λευκό. 

ΜΟΜΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΟΕ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ
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Προς τον Πρόεδρο 
και τα µέλη 
του Δ.Σ. της ΠΟΕ

Βέροια 03 Ιουνίου 2011

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την από 23-5-2011 επιστολή της ΠΟΕ προς την 
Υπουργό Παιδείας, την από 25-5-11 απάντηση του γραφεί-
ου της Υπουργού Παιδείας και την από 29-5-11 επιστολή 
παραίτησης του μέλους Λάζαρου Κουμπουλίδη από την 
Επιτροπή της ΠΟΕ για το Ίδρυμα της Π. Σουμελά, εκφράζω 
την πικρία μου για τη χρονική στιγμή και το περιεχόμενο της 
επιστολής της ΠΟΕ προς την Υπουργό, η οποία, πέρα από 
τον καθιερωμένο τύπο, φέρει εμφανώς την «προσωπική 
σφραγίδα» και το ύφος του Γραμματέα κ. Γ. Γεωργιάδη.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω και από την άμεση ανάμειξή 
μου στο θέμα της επίλυσης του ζητήματος της Π. Σουμελά, 
ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής της ΠΟΕ, ότι από καιρό 
γίνεται συστηματική δουλειά με την Υπουργό και τους συ-
νεργάτες της, σε κλίμα γόνιμης συνεργασίας με ορατά απο-
τελέσματα, όπως για πρώτη φορά, διεξαγωγή Κοινοβουλευ-
τικού Τομέα Εργασίας ειδικά για το ζήτημα αυτό, προσωπική 

διαβούλευση για την κατάρτιση του Νομοσχεδίου κ.ά.

Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί επιλέχθηκε αυτή ακρι-
βώς η στιγμή για να διαταραχθεί αυτή η συνεργασία και να 
αναστραφεί το θετικό κλίμα, ενώ το επιθυμητό αποτέλεσμα 
βρίσκεται «προ των πυλών». Μήπως τελικά κάποιοι δεν επι-
θυμούν την επίλυση του προβλήματος, αλλά με τη στάση 
τους αποτελούν μέρος του προβλήματος; Και ευθέως ανα-
φέρομαι στο νυν Γραμματέα κ. Γ. Γεωργιάδη, σε αντίθεση με 
τον προκάτοχό του κ. Κ. Γαβρίδη που επιτύγχανε την ανά-
δειξη της ουσίας του προβλήματος, προστατεύοντας ταυ-
τόχρονα τον Πρόεδρο και τον φορέα που εκπροσωπούσε 
με την προσεκτική και συνετή γραφή του.

Όμως ταυτόχρονα εκφράζω την πικρία μου που ο Πρόε-
δρος μας ανέχεται την κατάσταση αυτή χωρίς να διαβλέπει 
την εξέλιξή της, που δυναμιτίζει το μέλλον της ΠΟΕ. Προσω-
πικά στήριξα και στηρίζω τον Πρόεδρο που μπήκε μπροστά 
να ενώσει τον Ποντιακό χώρο, ξεπερνώντας δυσκολίες με 
πολύ προσωπικό αγώνα.

Όμως δεν μπορεί να με αφήσει αδιάφορη η «λευκή επι-
ταγή» που δίνει στο Γενικό Γραμματέα, που καταλήγει σε αρ-
νητικά αποτελέσματα.

Κι ας μην προτρέξει κανείς να μου φορτώσει κομματικά 

κίνητρα, αφού σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είχα στηρί-
ξει το πρόσωπο του Προέδρου και την προσπάθεια του να 
παραμείνει ο κομματισμός εκτός του φορέα της Παμποντι-
ακής.

Επειδή αγαπάμε τον Ποντιακό χώρο και θα συνεχίζου-
με να προσφέρουμε, τις υπηρεσίες μας σε αυτόν, και επειδή 
πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς να παρεκ-
κλίνουμε από τους στόχους και τις αρχές που μας έφεραν 
ενωμένους μέχρι εδώ, οφείλουμε παράλληλα να αποβάλ-
λουμε όσους κινούνται εκτός αυτών των αρχών. Θεωρώ 
επιβεβλημένη την αντικατάσταση του Γραμματέα και δη-
λώνω την παραίτηση μου από την Επιτροπή της ΠΟΕ για το 
Ίδρυμα Π. Σουμελά, την οποία με τις ενέργειες του ο Γ.Γ. έχει 
απαξιώσει.

Τέλος εκφράζω την ελπίδα η παραίτηση μου αυτή να 
εκληφθεί ως προοπτική συνέχισης της δυναμικής της Πα-
μποντιακής, χωρίς εκπτώσεις στις αρχές της, που αποτε-
λούν την μοναδική εγγύηση ενότητας.

Με εκτίμηση
Δώρα Μπαλτατζίδου

Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕ
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσσαλονίκη, 23-5-2011

Αρ.Πρ.:4120

Προς:Υπουργό Παιδείας 
δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
κα Άννα Διαμαντοπούλου

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Παρακαλούμε να μας ενημε-
ρώσετε για την ακριβή ημέρα κα-
τάθεσης του νομοσχεδίου για την 
νέα δομή και σύνθεση του νομικού 
καθεστώτος του Πανελληνίου Ιερού 
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά καθώς 
επίσης και τις οριστικές και τελικές 
προτάσεις σας για τον εκδημοκρατι-
σμό του Κοινού των Ποντίων. 

Έχουν περιέλθει σε γνώση μας 
πληροφορίες ότι για το θέμα αυτό 
ανοίγετε διάλογο και ζητάτε την 
γνώμη Ποντίων αιρετών της αυτο-
διοίκησης και άλλων παραγόντων 
κατά το δοκούν. Σας ενημερώνουμε 
πάντως ότι πλείστοι εξ΄ αυτών εις ότι 
αφορά τα ζητήματα αυτά εκπροσωπούν ίσως τον εαυτό τους και μερικούς ακόμα και σε καμία 
περίπτωση δεν δύναται να αποτελέσουν αξιόπιστο κριτήριο για την ολοκλήρωση μιας συγκε-
κριμένης πρότασης . Εάν θέλετε να δώσετε δημοψηφισματικό χαρακτήρα στο υπό κατάρτιση 
νομοσχέδιό σας για να έχετε πλήρη και αποκλειστική πολιτική κάλυψη για το τολμηρό αυτό 
σας βήμα (ήδη μας ζητήσατε και το πράξαμε να ενημερώσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, 
Πόντιους Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
καθώς και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, οι οποίοι δεν δήλωσαν αρνητικοί στην αλλα-
γή του καθεστώτος) θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με την τοποθέτηση καλπών σε όλες τις 
ποντιακές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα καθώς και στις πρωτεύουσες νομών με έντονη την 
παρουσία του ποντιακού στοιχείου ούτως ώστε να λάβετε ακμαία και δυνατή την πολιτική 
εντολή από τους πολίτες να προχωρήσετε στο πάνδημο αυτό αίτημα για την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας και της διαφάνειας στο Παλλάδιο των όπου γης Ποντίων διότι όπως φαίνεται 
δεν έχετε αποφασίσει ακόμη την οριστική ρήξη με τα βασιλικά και χουντικά διατάγματα του 
1966 και 1973.  

Εμείς σαν Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος θα πράξουμε το καθήκον μας σε αναμονή 
των δικών σας ενεργειών . 

Υ.Γ.: Προς επίρρωση των άνω λεχθέντων σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο των 397 των ενεργών 
σωματείων μελών μας σε όλη την Ελλάδα αριθμός ο οποίος καθημερινά διογκούται. 

Με εκτίμηση

                Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
    Γεώργιος Παρχαρίδης                            Γεωργιάδης Γιώργος 

Καθηγητής Καρδιολογίας                            Δημοσιογράφος 

Απάντηση του υπουργείου 
Παιδείας στην ΠΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Προς: Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011, Αρ. πρ.: 4121

Tα διαλαμβανόμενα στην αρ. πρ.: 4120 από 23.5.2011 επιστολή σας, η οποία μας 
εστάλη ηλεκτρονικά, δεν έχουν θέση σε αλληλογραφία Υπουργού με την Διοίκηση 
Συλλογικού Οργάνου. Ανοίκειο ύφος, υποδείξεις και προσβλητικά υπονοούμενα δεν 
περιποιούν τιμή, όχι τόσο στον εκπρόσωπο της Πολιτείας, ο οποίος, ως εκ της θέσε-
ως του, είναι υποχρεωμένος να ίσταται υπεράνω μικροπρεπειών, όσο στους εκπρο-
σωπούντες μια ιστορική Ομοσπονδία άξια μεγαλύτερης φροντίδας και προσοχής 
στην επικοινωνία της.

Όσον αφορά στην ουσία της επιστολής σας επαναλαμβάνω αυτό που καλώς 
γνωρίζετε, δεδομένου ότι υπήρξατε οι πρώτοι δέκτες του: Το Υπουργείο Παιδείας 
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διαβουλεύεται για το Ιερό Ίδρυμα της Πανα-
γίας Σουμελά επί πολλούς μήνες, απροκατάληπτα, με όλους τους φορείς οι οποίοι 
νομιμοποιούνται και μπορούν να συνεισφέρουν σε ιδέες και προτάσεις στην υπη-
ρεσία του τριπτύχου: εθνικοθρησκευτικός ρόλος του - αντιπροσωπευτικότητα των 
Ποντίων – έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία της διοίκησης του. 

Η διαβούλευση αυτή διεξάγεται εν μέσω δυσχερειών και εκτάκτων, εν πολλοίς, 
εξελίξεων, οι οποίες καθυστερούν την ολοκλήρωση της. Για τις τελικές αποφάσεις 
μας, ευθύς ως διαμορφωθούν οριστικώς, θα ενημερωθείτε κατά συνεπή τήρηση της 
μέχρι σήμερα επικοινωνίας σας με την Υπουργό.

Η Διευθύντρια
Ευγενία Λόκανα

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προς τον Πρόεδρο και τα 
μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕ
 

Βέροια 2 Ιουνίου 2011

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, αφού έλαβε υπόψη του 
την από 23-5-2011 επιστολή της ΠΟΕ προς την Υπουργό Παιδείας, την από 25-
5-11 απάντηση του γραφείου της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και την 
από 29-5-11 επιστολή παραίτησης του μέλους μας Λάζαρου Κουμπουλίδη από 
την Επιτροπή της ΠΟΕ για το Ίδρυμα της Π. Σουμελά, δηλώνουμε ότι συμφωνού-
με και συνυπογράφουμε την ανωτέρω επιστολή παραίτησης, και προτείνουμε 
την αντικατάσταση του Γραμματέα για την διασφάλιση της ενότητας και την απο-
φυγή εντάσεων, πόλωσης και αποχωρήσεων στο εσωτερικό της Παμποντιακής. 

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

 Χαράλαμπος Καπουρτίδης                  Αρχιμήδης Ιντζεβίδης 
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Αγαπητοί μας,

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που διοργάνω-
σαν τα ποντιακά σωματεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε 
ολόκληρη την υφήλιο. Αίσθηση προκάλεσε όμως η μεγάλη 
συμμετοχή του κόσμου και οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι και 
κεντρικοί ομιλητές των εκδηλώσεων που διοργάνωσε η 
Ομοσπονδία μας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πήραν δε, ιδι-
αίτερα σημαντικές διαστάσεις ενημέρωσης μέσω των ολι-
γόλεπτων ρεπορτάζ των κρατικών τηλεοπτικών καναλιών 
κατά την ημέρα των εκδηλώσεων με την εμφάνιση τόσο 
του Α’ Αντιπροέδρου κ. Κώστα Αλεξανδρίδη, όσο και του Γ. 
Γραμματέα κ. Γιώργου Γεωργιάδη, οι οποίοι στις αντίστοιχες 
συνεντεύξεις τους, προσέδωσαν αξία και τόνισαν την ση-
μασία της επετείου σε όλη την Ελλάδα.

Έχοντας την πεποίθηση ότι βασικό στοιχείο για μια συ-
ντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης είναι η ορθή τηλεο-
πτική προβολή και αναλογιζόμενοι την δύναμη του μέσου 

αλλά και του γραπτού και προφορικού λόγου ως προς την 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης θεωρούμε ότι έχει κατα-
στεί πλέον ανάγκη η θετική αξιοποίηση της δύναμης της 
υγιούς δημοσιογραφίας.

Προτείνουμε λοιπόν στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε για τις εκδηλώ-
σεις μνήμης του 2012, να γίνουν επίσημες προσκλήσεις σε 
έγκριτους και αναγνωρισμένους δημοσιογράφους των με-
γάλων κρατικών και ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών των 
Αθηνών, οι οποίοι ως οι κεντρικοί ομιλητές σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, αφού ενημερωθούν ολοκληρωμένα για τα 
δίκαια αιτήματα μας και γίνουν κοινωνοί των προσπαθειών 
μας να προβάλλουν και να προωθήσουν τις θέσεις μας. 

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες όλων έχουν επιφέ-
ρει ικανοποιητικά βήματα ως προς την επίτευξη του χρέ-
ους. Του εθνικού χρέους που στόχο έχει την αποκατάσταση 
της ιστορικής αλήθειας και την διεθνή αναγνώριση. Με την 
συμβολή όμως και την αξιοποίηση των μέσων εκείνων που 
σέβονται το έργο που επιτελούν, ευελπιστούμε στην ενημέ-

ρωση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία μέσω των πιέσεων 
που θα ασκήσει θα επιφέρει άμεσα και ικανοποιητικά απο-
τελέσματα. 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος Καπουρτίδης Αρχιμήδης Ιντζεβίδης 

Πρόταση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
προς την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας

Οι περίοικοι δηλώνουν άγνοια, ενώ 
κάποιοι υποθέτουν ότι ίσως στην περι-
οχή να βρισκόταν παλαιότερα νεκροτα-
φείο. Οι πιο υποψιασμένοι θα γνωρίζουν 
βέβαια ότι η πόλη του Ερζερούμ (όπως 
και το Χουνούζ και το Ερζιγκιάν λίγο πιο 
πέρα) αποτέλεσαν τον τελικό προορισμό 
για αρκετά από τα καραβάνια με τους 
εξόριστους των παραλιακών περιοχών 
του Πόντου. Ανατριχιάζω και μόνο με τη 
σκέψη ότι σε αυτό τον ταπεινό τάφο ίσως 
να πετάχθηκαν κάποιοι από τους χωρια-
νούς μου, που συνελήφθησαν από τους 
Τούρκος κατά την πυρπόληση των επτά 
χωριών της Σάντας και εξορίστηκαν στο 
Ερζερούμ, για να αφήσουν τα κόκκαλά 
τους εκεί από το κρύο, τις αρρώστεις και 
την ασιτία. Ίσως μάλιστα αυτός ο τάφος 
να είναι εκείνος πάνω στον οποίο οι (ελά-
χιστοι) επιζώντες τέλεσαν το χειμώνα του 
1922-1923 το τελευταίο μνημόσυνο των 
δικών τους, αμέσως μόλις πληροφορή-
θηκαν ότι πρόκειται να επιστρέψουν στην 
Τραπεζούντα για να επιβιβαστούν στα 
πλοία που θα τους μεταφέρουν στην Ελ-

λάδα...
Και φυσικά, αν η Ελλάδα ήταν χώρα με 

στοιχειώδη σοβαρότητα, αυτή τη στιγμή 
ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα θα βρι-
σκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ερζερούμ, 
τουλάχιστον για να ζητήσει τη διενέργεια 
μιας εξέτασης DNA. Αν, λέω...

Και μία πρόταση: γνωρίζω ότι ο Σύλ-
λογος Σανταίων Θεσσαλονίκης σκοπεύει 

να ταξιδέψει το Σεπτέμβριο στην Τραπε-
ζούντα με αφορμή τη συμπλήρωση 90 
χρόνων από το ολοκαύτωμα της Σάντας. 
Το Ερζερούμ είναι λίγες ώρες δρόμος από 
την Τραπεζούντα. Μήπως να έκανε και μια 
επίσκεψη προς τα εκεί; Η ακόμη καλύτερα 
να επισκεπτόταν το Βαλή της πόλης και να 
του ζητούσε να διεξαγάγει έρευνα για την 
ταυτότητα των ανθρώπων που θάφτηκαν 

σε αυτόν τον τάφο; Ακόμη και αν δεν ήταν 
Σανταίοι, ακόμη κι αν δεν ήταν καν Έλλη-
νες (μπορεί π.χ. να ήταν Αρμένιοι), ήταν σί-
γουρα θύματα της ίδιας μισαλλοδοξίας...

Κι επειδή “βράση κολλάει το σίδερο”, 
άρχισα να ήδη να συγκεντρώνω τα ονό-
ματα των κατοίκων της Σάντας του Πό-
ντου, που ξέρουμε βάσιμα ότι πέθαναν 
κατά τη διάρκεια της εξορίας τους στο Ερ-
ζερούμ. Ευτυχώς ο μακαρίτης ο Ιεροκλής 
Γωνιάδης μας άφησε ένα χειρόγραφο 
κατάλογο των θυμάτων του χωριού του, 
που είδε να πεθαίνουν εκεί μπροστά στα 
μάτια του. Τον συμπληρώνω με τα ονό-
ματα των απογόνων τους, που ζουν στην 
Ελλάδα, και τον στέλνω σε κάθε αρμόδιο. 
Να ζητήσουμε άμεσα εξέταση DNA. Είναι 
μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε 
διεθνώς ότι όσα λέμε περί Γενοκτονίας, 
δεν είναι αποκυήματα της φαντασίας μας, 
αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της τραγικό-
τητας που έζησε ο λαός μας. Να το στείλω 
άραγε και στο ελληνικό ΥΠΕΞ;

ΠΗΓΗ: e-Pontos

Μια ανατριχιαστική είδηση από τα «ψιλά» του τουρκικού τύπου...

Ξεχασμένος μαζικός τάφος κατά τη διάνοιξη 
δρόμου σε τοποθεσία του Ερζερούμ! 

Σε κοινό πλαίσιο συμφωνίας κατέληξαν το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και ο Δήμαρ-
χος Παύλου Μελά Διαμαντής Παπαδόπουλος,  
για τη δημιουργία Κέντρου Προσφυγικού 
– Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην Στρατό-
πεδο Παύλου Μελά.

Ύστερα από την παραχώρηση  κατά χρήση για 30 χρόνια 
από τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και νυν Υπουργό 
Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο  των 365 στρεμμάτων στο 
Δήμο Παύλου Μελά,  ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ του 

Δήμου και της Π.Ο.Ε., οι οποίες επιστεγάστηκαν κατά την 
διάρκεια του Δ.Σ της Ομοσπονδίας στις 25-6-2011,  παρου-
σία του Διαμαντή Παπαδόπουλου. Οι δύο πλευρές συμφώ-
νησαν στην δημιουργία Κέντρου Προσφυγικού-Ποντιακού 
Ελληνισμού το οποίο θα έχει υπερτοπικό,  Πανελλήνιο και 
Οικουμενικό χαρακτήρα. Σε αυτό θα στεγαστούν ποικίλες 
δραστηριότητες που αφορούν τον πολιτισμό, την παρά-
δοση, την λαογραφία , την ιστορία  και τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας.  

Στόχος του δήμου Παύλου Μελά είναι, μέσω μιας προ-
γραμματικής συμφωνίας, με την συμμετοχή ειδικών επι-
στημόνων που θα υποδείξει η Π.Ο.Ε. να ολοκληρωθεί το 
έργο.  Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το έργο αυτό που 

θα περικλείεται από το Νέο Βοτανικό Κήπο και τα υπόλοιπα 
κοινωφελή  έργα οφείλει να αποτελέσει την καρδιά ενός δι-
αχειριστικού συστήματος παραγωγής σκέψης και συναφών 
αποτελεσμάτων για τον ποντιακό και προσφυγικό Ελληνι-
σμό σε παγκόσμιο επίπεδο,  δεδομένου ότι στις δυτικές πο-
λυάνθρωπες συνοικίες της Θεσσαλονίκης, της Μητρόπολης 
των προσφύγων δηλαδή, το Ποντιακό στοιχείο  πλειοψηφεί 
σε μεγάλο βαθμό. Τις επόμενες μέρες κλιμάκιο της Π.Ο.Ε. με 
την επιτροπή προσωπικοτήτων και επιστημόνων που συ-
νεργάζεται θα μεταβεί στους χώρους του πρώην Στρατοπέ-
δου Παύλου Μελά όπου σε συνεργασία με τους παράγοντες 
του Δήμου θα προβούν στην πρώτη αυτοψία του χώρου και 
στην εκτίμηση των δεδομένων. 

Ίδρυση Κέντρου  Προσφυγικού – Ποντιακού Ελληνισμού 
στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 
6η συνεχόμενη χρονιά στο Κομνήνιο, η 

εκδήλωση της αναβίωσης του εθίμου του Κλή-
δονα από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Μετά την ένταξη της Ε.Λ.Β στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Πρόγραμμα (LEADER +) τον Ιούνιο του 2006, η οποία εξασφα-
λίστηκε από την ουσιαστική υποστήριξη της ΑΝ.ΗΜΑ και την 
αρωγή της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, καθιε-
ρώθηκε μια προσπάθεια που αποτελεί πλέον ένα σημαντικό 
πολιτιστικό θεσμό της ευρύτερης περιοχής μας.  

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουνίου στην πλατεία Κομνη-
νίου δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο από πλευράς συμμετο-
χής του κόσμου, όπου μετά το παραδοσιακό «άναμμα της 
φωτιάς», παρουσιάστηκαν τα χορευτικά τμήματα της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας. Στη συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό 
ποντιακό γλέντι με τους Πόλιο Παπαγιαννίδη και Γιάννη Κουρ-
τίδη στο τραγούδι, Κώστα Γαβρίδη και Γιάννη Τσανασίδη στη 
λύρα, Μιχάλη Τσανασίδη στο αγγείο, Δημήτρη Ουσταμπασί-
δη στο ταούλ, και Γιώργο Φουντουκίδη στα πλήκτρα. 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Χαράλα-
μπος Καπουρτίδης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομέ-
νους για την παρουσία τους, τόνισε την σημαντική βοήθεια 
των μελών και φίλων της Ε.Λ.Β. για την προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης Στο χώρο της εκδήλωσης 
λειτούργησε περίπτερο, όπου υπήρχαν προς πώληση διάφο-
ρα αναμνηστικά αντικείμενα, όπως επίσης και παραδοσιακά 
προϊόντα. 

Θετικότατος ήταν και φέτος ο σχολιασμός των παρευρι-
σκομένων για την αξιέπαινη πρωτοβουλία των μικρών – μι-
κρών φίλων της Λέσχης οι οποίοι εντυπωσίασαν περιφερό-
μενοι ανάμεσα στα τραπέζια συλλέγοντας απορρίμματα για 
ανακύκλωση, με ειδικά μεταλλικά καροτσάκια αναδεικνύο-
ντας μια πρωτότυπη οικολογική παρέμβαση. 

 Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο βουλευτής 
Νομού Ημαθίας κ. Τάσος Σιδηρόπουλος, η δήμαρχος Βέροιας 
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος κ. Στάθης Σαρρηγιαννίδης, οι αντιδήμαρχοι κ. Κώστας 
Βοργιαζίδης και κ. Νίκος Μωυσιάδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ. Μιχάλης Σουμελίδης, κ. Δημήτρης Δάσκαλος και κ. Αντώ-
νης Καγκελίδης, ο πρόεδρος Δημ. Διαμερίσματος Γεωργιανών 
κ. Ηρακλής Σοφιανίδης, ο διοικητής Πυροσβεστική Βέροιας κ. 
Διονύσης Συντίλας, το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. κ. Θεόφιλος 
Κοτσίδης και το μέλος του Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδο-
νίας & Θεσσαλίας κ. Νόπη Παπαδοπούλου.

 Το Δ. Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχα-
ριστήσει επίσης τους σημαντικότατους υποστηρικτές και χο-
ρηγούς.

- Το Δήμο Βέροιας και τη Δήμαρχο κ. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη,
- Το Δ.Δ. Μακροχωρίου και τον πρόεδρο του συμβουλίου κ. Διονύση 

Κουλουριώτη, 
- Το Δ.Δ. Τριποτάμου και τον πρόεδρο του συμβουλίου κ. Χρήστο 

Τσανασίδη,
- Την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και τον διευθυντή κ. Δημήτρη 

Παπαχρήστου και την Τροχαία Βέροιας,

- Την Πυροσβεστική Βέροιας και τον διοικητή κ. Διονύση Συντίλα,
- Τους Αντιδήμαρχους κ. Κώστα Βοργιαζίδη, κ. Νίκο Μωυσιάδη, κ. Θό-

δωρο Θεοδωρίδη, κ. Άρη Λαζαρίδη, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχά-
λη Σουμελίδη και όλο το προσωπικό του Δήμου, 

- Την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας 
και ιδιαίτερα τον Διευθυντή της κ. Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος με την 
εμπειρία του είχε συμβάλλει τα μέγιστα στην οργάνωση του φακέλου 
υποβολής της αίτησης προς την Αναπτυξιακή Ημαθίας το 2006,

- Την EUROPE - 1 TV και ιδιαίτερα την κ. Γεωργία Σαδανά,
- Την FLASH TV,
- Το Ράδιο Ακρίτες 102,3FM και ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ακριτών 

του Πόντου Σταυρούπολης, τον κ. Παύλο Γαλεγαλίδη, 
- Το Ράδιο Ημαθία 97,3FM,
- Το Ράδιο Αιχμή 102,8FM,
- Το Ράδιο Αλεξάνδρεια 97,8FM,
- Την εφημερίδα Μακεδονική,
- Την εφημερίδα Επίκαιρα,
- Την εφημερίδα Βέροια,
- Την εφημερίδα Ημερήσια,
- Την κ. Δέσποινα Μαυρίδου, την εκκλησιαστική επιτροπή του Αγίου 

Γεωργίου και όλους τους κατοίκους του κοινοτικού διαμερίσματος 
Κομνηνίου,

- Τον κ. Αναστάσιο Τυφλίδη για την καλλιτεχνική δημιουργία των ανα-
μνηστικών της Ε.Λ.Β.,

- Την επιχείρηση των Α. & Α. Αναστασιάδη Ο.Ε., «ΜΑΡΜΑΡΟΝ»,
- Το δίκτυο καταστημάτων «Γερμανός»,

- Την επιχείρηση υγρών καυσίμων «Μίτσιου»,
- Την επιχείρηση μεταφορών «Αφοι Καλαιτζίδη»,
- Την επιχείρηση προκατασκευασμένων σπιτιών «Πετρίδη»,
- Την επιχείρηση «PRISMA STAR» Αφοι Τριανταφυλλίδη,
- Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μακροχωρίου «Ερμής»,
- Το Ι. Κ.Τ.Ε.Ο. στο Μακροχώρι των Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ – Α. ΨΑΡΡΑΣ Ο.Ε.,
- Την εταιρεία «Expert» Γ. Ιωαννίδη – Δ. Τσανασίδη και Σια ΟΕ.,
- Το γραφείο γενικού τουρισμού «Αχιλλέα Αλατσίδη»,
- Τα Είδη Υγιεινής «ΛΥΜΟΥΣΗΣ»,
- Την επιχείρηση «Τσυφλίδης security»,
- Τον κ. Χαρατσίδη για την βιντεοκάλυψη,
- Την επιχείρηση επαγγελματικού ήχου «Ντόβας», 
- Την εταιρεία εμπορίας κρεάτων Δ. Μπουτζόλα & ΣΙΑ Ο.Ε.,
- Την εταιρεία εμπορίας κρεάτων Δ. Χατζημασούρα & ΣΙΑ Ο.Ε.,
- Την εταιρεία εμπορίας ποτών Ι. Πράπα,
- Την εταιρεία εμπορίας ποτών Ι. Χαλκίδη,
- Το τυπογραφείο του κ. Κυριάκου Γρηγοριάδη,
- Την επιχείρηση επαγγελματικού εξοπλισμού «ΖΗΤΑ – ΚΑΠΑ 

Professional»,
- Την αρτοποιεία του κ. Σαλαπασίδη,
- Την αρτοποιεία του κ. Τσομπανόγλου,
- Τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά, καθώς και τα μέλη των χο-

ρευτικών τμημάτων της Λέσχης,
- Επίσης για άλλη μια φορά τα μέλη και τους φίλους της Ε. Λ. Β. που 

συνέβαλαν τα μέγιστα στην προετοιμασία και βοήθησαν στην πραγ-
ματοποίηση της εκδήλωσης.

ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2011 – 6ος χρόνος
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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

ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ Ε.Λ.Β
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σας 

ενημερώνει ότι το Σάββατο 25 Ιουνίου 
2011, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της 
αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα, πραγ-
ματοποιήθηκε η κλήρωση του λαχείου και 
οι αριθμοί που κερδίζουν είναι:

1. Νο 4998
Μια παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά 
(προσφορά από Ι. ΚΤΕΟ, Α. Μαυρίδης – Α. ΨΑΡΡΑΣ Ο.Ε..)
2. Νο 4882
Ένα δίπορτο ηλεκτρικό ψυγείο 
(προσφορά από EXPERT, Γ. Ιωαννίδης – Γ. Τσανασίδης Ο.Ε..)
3. Νο 1286
Ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Κωνσταντινού-
πολη (προσφορά από Γραφείο Γ. Τουρισμού, Α. Αλατσίδη)
4. Νο 3607
Ένα έπιπλο μπάνιου 
(προσφορά από Είδη Υγιεινής – Πλακάκια, Α. Λυμούσης) 



ΧΟΡΗΓΟΣ

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

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»

ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ 
ÇÌÁÈÉÁÓ

ÔÇË.& FAX: 
2331042142

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Κατά γενική ομολογία, οι κεντρικές εκ-
δηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των 

Ποντίων προγόνων μας, που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 22 Μαΐου 2011 στην Πατρίδα 
Βέροιας σε συνεργασία της περιφερειακής 
ενότητας Ημαθίας και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πατρίδας «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ», 
ήταν πετυχημένες από κάθε άποψη.

Ξεκινώντας από τη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Υπαπα-
ντής Πατρίδας, όπου τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη των 
αδικοχαμένων προγόνων μας, την επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας του Συλ-
λόγου (αντί στεφάνου κατέθεσαν συμβολικό ποσό στο τα-
μείο Γενοκτονίας, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο Σύλλογος 
Μικρασιατών Ν. Ημαθίας), το χορό Σέρα από το χορευτικό 

τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων 
και τα τραγούδια μνήμης από τον Πόντιο καλλιτέχνη Μπά-
μπη Ιορδανίδη.

Μετά την τελετή παρατέθηκε δεξίωση, για τον κόσμο 
που κατέκλυσε το χώρο, με πολλά είδη παραδοσιακών πο-
ντιακών εδεσμάτων.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν όλες οι αρχές του Νομού 
οι οποίες συνεχάρησαν το Σύλλογο για την πετυχημένη δι-
οργάνωση των εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα τίμησαν με την 
παρουσία τους: ο Γ. Γραμματέας Περιφέρειας Μακεδονίας 
Θράκης κ. Σώκος, οι βουλευτές Ημαθίας κύριοι Γικόνογλου, 
Σιδηρόπουλος, Τόλκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. 
Καραπαναγιωτίδης, οι επικεφαλείς των μονάδων (στατι-
ωτικών-ασφάλειας-πυροσβεστικής κ.α.), οι Δήμαρχοι του 
νομού, πλήθος Δημοτικών Συμβούλων καθώς επίσης και 
πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστικών Συλλόγων του νομού 
όπως σύσσωμο το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, του 
Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων, της Ευξεί-

νου Λέσχης Νάουσας, του Ροδοχωρίου κ.ά.
Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκε με σύντομο χαιρε-

τισμό ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Καγκελίδης. Ενώ κεντρι-
κός ομιλητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Καρα-
παναγιωτίδης ο οποίος αναφέρθηκε εύστοχα στο μεγάλο 
ζήτημα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

«Μια ρίζα για 
τη ρίζα μας»

Την καθιερωμένη δενδροφύτευση πραγματοποίησε 
και φέτος η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου την Κυριακή 15 Μαίου 2011.
Με στόχο την διάσωση και ανανέωση του γερασμέ-
νου Άλσους Παπάγου οι φίλοι και τα μέλη της Ε.Λ.Β. 
φύτεψαν τα νέα δεντράκια δίπλα στα περσινά, στέλ-
νοντας το μήνυμα «Φυτεύουμε μια ρίζα για τη ρίζα 
μας», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου 
του Δήμου Βέροιας. 
Το Δ.Σ. θέλοντας να ευχαριστήσει τους Αντιδημάρ-
χους κ. Κώστα Βοργιατζίδη και κ. Νίκο Μωυσιάδη 
αλλά και τον προϊστάμενο του τμήματος πρασίνου 
κ. Αντώνη Ορφανίδη για την υποστήριξη τους, τονί-
ζει για άλλη μια φορά την ανάγκη δημιουργίας ενός 
Άλσους με επισκέψιμους χώρους, όπου μικροί και 
μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία αλλά και την χαρά 
να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, παιχνιδιού και 
άθλησης σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. 

Με αφορμή την 14η Ιουνίου ως ημέρα 
εθελοντή αιμοδότη η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ και ο υπεύθυνος αιμοδοσίας 
Γεωργαδάκης Δημήτριος νιώθουμε την 
ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους 
εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν 
στην πρόσφατη αιμοδοσία που έγινε 
στα πλαίσια της γενοκτονίας των Ελ-
λήνων του Πόντου της 19ης Μαϊου. Συ-
γκεκριμένα τους εθελοντές αιμοδότες:
 
 Αναστασιάδη Αναστάσιο
 Ανδρεάδου Δήμητρα
 Ασβεστά Βασίλειο
 Γεωργαδάκη Δημήτριο
 Ζευγαρόπουλο Λάζαρο
 Κατσάρη Διονύσιο
 Κοτσίδη Περικλή
 Κουμπουλίδη Λάζαρο
 Κύρτσιου Φωτεινή
 Μάρκου Αθανασία
 Μπόσδου Παρθένα
 Μπουκουβάλας Αθανάσιο
 Παναγιωτίδης Κυριάκος

 Μωυσίδου Αντωνία
 Νικολόπουλος Βασίλειο
 Νίκου Κων/νο
 Ορφανίδη Σάββα
 Παπαδημητρίου Νικόλαο
 Ρίγγο Κων/νο
 Σιδηρόπουλο Αθανάσιο
 Σιδηρόπουλο Αριστείδη
 Σοφιανίδη Λεωνίδα
 Τσανασίδης Χαράλαμπο
 Τσιουβελεκίδη Ιωάννη
 Τσολαϊδη Άγγελο
 
Ευχαριστούμε το Γ.Ν.Βέροιας 
και το τμήμα αιμοδοσίας για την 
συνεργασία και πραγματοποίηση της 
αιμοδοσίας στο χώρο του Δημαρχείου 
με την αποστολή ομάδας αιμοληψίας 
αποτελούμενη από τις: 
1. Μαγουλά Ευαγγελία Δ/τρια αιμοδοσίας
2. Δημάκου Μαρία Νοσηλέυτρια
3. Στολτίδου Σοφία Νοσηλέυτρια 
Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους 
προσήλθαν για αιμοδοσία αλλά τελι-

κώς κρίθηκε σκόπιμο να μην προβούν 
σε αυτή. Τέλος ευχόμαστε η αιμοδοσία, 
ως πράξη ανθρωπιάς και αγάπης, να 
βρει στο μέλλον και άλλους μιμητές 
ώστε να πληθύνουν τα χαμόγελα των 
συνανθρώπων μας, που το περίσσευμά 
μας αποτελεί ζωτική ανάγκη γι’ αυτούς. 
 

Ο υπεύθυνος αιμοδοσίας 
Γεωργαδάκης Δημήτριος

Ευχαριστήριο για τους εθελοντές 
αιμοδότες της Ε.Λ.Β.
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ΑΠΟ 21 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ 

ΒΡΑΔΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλο-

γος Πατρίδας Ημαθίας « Ευστάθιος 
Χωραφάς », πιστός και φέτος στο «ρα-
ντεβού» του με τους λάτρεις της ποντια-
κής μουσικής παράδοσης, διοργανώνει 
ενόψει της πανήγυρης της πολιούχου 
Αγίας Παρασκευής, Εξαήμερο Πολιτι-
στικών Εκδηλώσεων από την Πέμπτη 21 
έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου στο γήπεδο 
της Πατρίδας με συμμετοχή πολλών και 
σπουδαίων καλλιτεχνών:

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 
Κρητικό γλέντι με το μοναδικό Νίκο Ζωιδάκη και την 

πενταμελή ορχήστρα του

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Ποντιακό γλέντι

Τραγούδι: Στάθης Νικολαϊδης, Πέλλα Νικολαϊδου
Λύρα: Γιώργος Ατματζίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Ποντιακό γλέντι

Τραγούδι: Στέλιος Χαλκίδης, Παρασκευάς Λαβασάς
Λύρα: Στέλιος Χαλκίδης, Χρήστος Παναγιωτίδης

 Κλαρίνο: Κώστας Σιώπης

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Ποντιακό γλέντι

Τραγούδι: Γιώργος Σασκαλίδης, Γιώργος Σιαμλίδης
Λύρα: Γιώργος Σασκαλίδης, Θόδωρος Κοτίδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Ποντιακό γλέντι

Τραγούδι: Μπάμπης Ιορδανίδης, Ανέστης Μωϋσής 
Λύρα: Ανδρέας Κουγιουμτσίδης, Ανέστης Μωϋσής 

Κλαρίνο: Μπάμπης Κεμανατσίδης 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά 

τμήματα του Συλλόγου:
«ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»

Θα ακολουθήσει Ποντιακό γλέντι 
Τραγούδι: Στάθης Παυλίδης, Ματθαίος Τσαχουρίδης

Λύρα: Ματθαίος Τσαχουρίδης
Κλαρίνο: Μιχάλης Σιώπης

Στο εξαήμερο των εκδηλώσεων θα συμμετέχουν και 
νέοι καλλιτέχνες από την Πατρίδα: 

Τραγούδι:  Λευτέρης Παπαδόπουλος, 
Δαμιανός Χωραφαϊδης, Γιάννης Χωραφαϊδης

Λύρα: Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Σιδηρόπουλος, 
Γιάννης Χωραφαϊδης, Δαμιανός Χωραφαϊδης

Νταούλι: Παναγιώτης Ζιώγας
Πλήκτρα: Κώστας Ιωσηφίδης

Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 9: 30 μ. μ.

Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς» σας καλεί να διασκεδάσετε 

και σας υπόσχεται αξέχαστες ποντιακές βραδιές 
με πολύ χορό και γλέντι μέχρι το πρωί.

 (Στο γήπεδο της Πατρίδας Ημαθίας, 
από την Πέμπτη 21 έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΡΑΧΟΥ «Ο ΠΟΝΤΟΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Ποντίων Αράχου  «Ο ΠΟΝΤΟΣ» σας προσκαλεί  στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στον αύλιο  χώρο του γηπέδου μπάσκετ του χωριού(Άραχο Ημαθίας) στις 23/7/2011.

Η Εκδήλωση ξεκινά στις 9μμ με την παρουσίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου από τον πρόεδρο 
του συλλόγου Αντωνίου Κων/νο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη!

Εκδρομή στον Πόντο 
με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Ç ÅÕÎÅÉÍÏÓ ËÅÓ×Ç ÂÅÑÏÉÁÓ 
ÄÉÏÑÃÁÍÙÍÅÉ ÅÊÄÑÏÌÇ 

11 ÇÌÅÑÅÓ ÓÔÏÍ ÐÏÍÔÏ (28/7-7/8-2010)

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ, ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, ΑΜΑΣΕΙΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΟ ΤΗΛ. 23310-72060 (ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ 04:30μμ-08:30μμ) 

κ. ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΥΛΟ  ΤΗΛ.6973370581 & κ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ 6942701788

ΤΙΜΗ 700€
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Εκδήλωση του Συλλόγου 
Κιβωτιανών Βέροιας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου 2011 το ετήσιο καθιερωμέ-
νο μνημόσυνο για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από 

το Σύλλογο Κιβωτιανών Βεροίας.

        Η εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εδώ και 15 χρόνια στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία Βεροίας 
είναι αφιερωμένη στους αδικοχαμένους προγόνους μας αλλά παράλληλα και στην γιορτή της 
μητέρας.
        Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη θεία λειτουργία στον Ι.Ν. όπου εψάλει και το μνημόσυνο για τα 
θύματα της Γενοκτονίας. Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία από τον δημοσιογράφο και Γ. Γραμμα-
τέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γιώργο Γεωργιάδη.
     Έπειτα αναβίωσε  το έθιμο της Κιβωτού που οι πρόγονοι μας φέρανε από τον Πόντο το “ΧΑ-
ΡΑΤΣ ΠΥΡ” όπου γίνεται μια δημοπρασία οικόσιτων ζώων και σπιτικών φαγητών που φέρνουν οι 
πιστοί προς τιμή του Αγίου και το “ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΩΜΩΝ ΟΒΩΝ”.
    Στη συνέχεια ο κόσμος απόλαυσε παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα όπως πισία, ωτία, τανομέ-
νον σορβά, φούστουρον κ.ά.
    Η εκδήλωση έκλεισε με το αντάμωμα ζωντανών νεκρών, με χορούς και τραγούδια δηλαδή 
όπου οι ζωντανοί χορεύουν και τραγουδούν προς τιμή των νεκρών τους.
    Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Καραπαναγιωτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπεριφεριάρχης Ημαθίας ,η κα. Μπαλτατζίδου Δώρα Περιφερειακός Σύμβου-
λος και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., ο κ. Σαρρηγιαννίδης Ευστάθιος  περιφερειακός  σύμβουλος, 
ο κ. Δημήτρης Δάσκαλος δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Β., ο κ. Καγκελίδης 
Αντώνης δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», 
ο κ. Δαυιτίδης Παύλος δημοτικός σύμβουλος Γρεβενών, ο κ. Τσακαλίδης Παύλος διευθυντής της 
Δ.Ε.Η. και ο κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Σ.Π.ο.Σ  Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε.

Μοναδικό μελανό σημείο της ημέρας ήταν η καμπάνα του Ι.Ν. που φέτος δεν χτύπησε και οι πι-
στοί δεν άκουσαν το κάλεσμα της καθώς άγνωστοι την έκλεψαν τη νύχτα της πρωτομαγιάς.

Τα «Ποντιακά Νιάτα» 
Ζερβοχωρίου τίμησαν 
την επέτειο της Γενοκτονίας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15-5-2011 με επιτυχία η εκδήλωση 
μνήμης των Ελλήνων του Πόντου που έπεσαν θύματα της Τούρκικης 

θηριωδίας, κατά τα έτη 1916 έως 1923, από τον Σύλλογο «ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΝΙΑΤΑ» Άνω Ζερβοχωρίου.     

Αρχικά εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του 
χωριού και κατόπιν κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο γε-
νοκτονίας που βρίσκεται στην πλατεία του Ζερβοχωρίου.

Στη συνέχεια στην αίθουσα του συλλόγου ο κύριος ομι-
λητής k. Μελέτης Σισμανίδης (πρόεδρος του συλλόγου Ν. 
Προδρόμου και ποντιακών εκπομπών από το Ράδιο Αλεξάν-
δρεια), αναφέρθηκε στο θέμα της γενοκτονίας εκτενώς με 
αρκετά επιχειρήματα.

Μετά το πέρας της ομιλίας η Αντιπρόεδρος και πρώην 
Πρόεδρος Ανατολή Διαμαντίδου, κάλεσε την ομάδα των 
αντρών του χορευτικού για να χορέψει, τον χορό που αρμό-
ζει, τον Πυρρίχιο.

Έτσι τελειώνοντας τον λόγο και τον χορό εντός της αίθουσας ήρθε η στιγμή να βγουν 
όλοι  έξω και να φυτέψουν συμβολικά στον προαύλιο χώρο μία ελιά, δηλαδή «μία ρίζα για τη 
ρίζα μας» όπως κάθε χρόνο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχαν άφθονα ποντιακά 
εδέσματα για όλο τον κόσμο .

Το παρών έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι Νάουσας Γιώργος Βασιλείου και Παύλος Αδαμίδης, η 
Δημοτική Σύμβουλος  Νόπη Τσαγκαλίδου, η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρί-
ου Χριστίνα Τζαλίλη, ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλος του Δ.Σ. του Σ.Πο.
Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χαρά-
λαμπος Καπουρτίδης και ο Πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Μακροχωρίου Κυριάκος 
Συμεωνίδης.

ΒΕΡΟΙΑ 28-5-2011

Στο όρος Μελά κοντά στην Τραπεζούντα, από το 
οποίο πήρε και το όνομα της η Παναγία των Αθηνών, είχε 
το θρονί της για αιώνες η Κυρά του Πόντου. 

Η Παναγιά η Σουμελιώτισσα, σηματοδότησε την πίστη 
και τα ιδανικά των Ελλήνων του Πόντου, προστάτεψε τα 
γράμματα και τις τέχνες, συντέλεσε στην ανάπτυξη του 
πνεύματος, δημιούργησε την ασπίδα των κατατρεγμένων 
και απέκτησε την αίγλη των αυτοκρατόρων συγκεντρώ-
νοντας μια δυναμική και έναν πλούτο που ακτινοβολούσε 
δίδοντας τα φώτα της σε όλους, ακόμα και στους αλλό-
θρησκους.

Κάτω από τις ραγδαίες εξελίξεις και μέσα από τα δύ-
σκολα χρόνια της προσφυγιάς με την καθοριστική συμβο-
λή των άξιων τέκνων της, η Παναγία Σουμελά απέκτησε τη 
νέα της κατοικία στο όρος Βέρμιο στην Καστανιά Βέροιας.

Η έντονη επιθυμία για το δικαίωμα στη μνήμη και η 
ικανοποίηση του αστείρευτου θρησκευτικού συναισθή-
ματος, όπλισε με δύναμη και κουράγιο τον  Φίλωνα Κτε-
νίδη και τους συνεργάτες του, οι οποίοι μετά από τριάντα 
και πλέον χρόνια, κατόρθωσαν να εγκαταστήσουν την 
Παναγία Σουμελά στο νέο της σπίτι. Με σύνεση και μεθο-
δικότητα επεδίωξαν και πέτυχαν την καταξίωση και δημι-
ούργησαν το νέο φάρο της πίστης των Ποντίων και τη νέα 
πηγή δύναμης και ζωής των όπου γης Ελλήνων. 

Ενώ όμως η αίγλη και το σθένος των αιώνων μεταφέρ-
θηκε με περισσή φροντίδα και ταπεινότητα, η συνέχεια 
ήταν διαφορετική ή ίσως μη αναμενόμενη. Ενώ τα οφέλη, 
οι διευκολύνσεις, η βοήθεια αλλά και η προστασία από 
κάθε είδους κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου,  
ακόμα και μετέπειτα στο Βέρμιο, ήταν επ’ ωφελεία του κα-
θενός, με τον καιρό έγινε δικαίωμα των ολίγων, των εκλε-
κτών, των ημετέρων. 

Οι συγκυρίες δημιούργησαν ισχυρούς δεσμούς, προ-
κάλεσαν νέους συσχετισμούς, ανέδειξαν προικισμένους 
φωστήρες και γέννησαν ακλόνητους πατέρες. Με πρω-
τοφανείς ελιγμούς και περίεργες μεθόδους επιδιώχθηκε 
η χαλιναγώγηση του οργανωμένου ποντιακού χώρου, η 
οποία και επιτεύχθηκε κατορθώνοντας το ακατόρθωτο. 
Σε μια περίοδο όπου το συναίσθημα και η διάθεση προ-
σφοράς κυριαρχούσε και το σύνολο των Ελλήνων και 
ιδιαίτερα των προσφύγων εξασφάλιζε με κόπο και θυσί-
ες τον επιούσιο, εμφανίστηκαν ως από μηχανής θεός, «οι 
πεφωτισμένοι» οι οποίοι με τον καιρό ανέλαβαν στα χέρια 
τους την τύχη του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Αφού λοιπόν αναρριχηθήκαν με μαεστρία στα έδρανα 
των εξουσιών, σε επίπεδο των οργάνων εκπροσώπησης, 
ακόμα και σε επίπεδο εκπροσώπησης του θρησκευτικού 
αισθήματος των απανταχού Ποντίων, ως οι μοναδικοί δι-
καιούχοι της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονο-
μιάς, δημιούργησαν τη νέα τάξη των «εκλεκτών» Ποντίων, 
ολοκληρώνοντας το σχέδιο με απόλυτη επιτυχία.

Όταν η αξιοποίηση των μέσων μετατρέπεται σε εκμε-
τάλλευση των ευκαιριών, αναδομούνται σχέσεις οι οποίες 

έχουν νοθευμένο και γιατί όχι, εξαρτώμενο αποτέλεσμα. 
Η συνέχεια λοιπόν αναμενόμενη. Με παραδειγματικές 
πρακτικές συνεργασιών, ανταλλαγών και υποστηρίξεων 
επήλθε η οικοδόμηση ενός γιγαντιαίου κάστρου, το οποίο 
πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε για επίδειξη δύναμης και 
ισχύος και άλλες λειτούργησε ως αμυντικός μηχανισμός 
και προστασία.

Το αποκορύφωμα δε, η δημιουργία σχέσεων οικονο-
μικής, επαγγελματικής, και μερικές φορές πολιτικής εξάρ-
τησης. Οι τοπικές κοινωνίες λόγω του μικρού εύρους τους, 
αποκαλύπτουν τέτοιου είδους  δεσμούς τους οποίους 
όμως δε μπορούν εύκολα να αποτινάξουν. Μοναδική δι-
έξοδος από αυτό το «σφιχτό εναγκαλισμό» της διοίκησης 
και σε μεγάλο βαθμό της «οικειοποίησης» της Εικόνας και 
της υπόστασης της Παναγίας Σουμελά, η μη συμμετοχή 
και η αδιαφορία. Μεγάλο το κόστος της ενασχόλησης και 
της ενδεχόμενης αντιμετώπισης των «πατέρων» και των 
«φωστήρων» του χώρου. Γι’ αυτό άλλωστε και η μοναδι-
κότητα τους ως οι ειδικοί και οι γνώστες, ως οι ισχυροί και 
οι σεβαστοί, ως οι ολίγοι και οι εκλεκτοί.

Καιρός είναι λοιπόν, να αποκτήσουμε το σθένος να 
διακόψουμε την δέσμευση των αλλόκοτων και νοσηρών 
σχέσεων και να αξιώσουμε την ξεκάθαρη και ελεύθερη 
βούληση μας ενάντια σε εθνοπατέρες και κάθε είδους 
σωτήρες - φωστήρες. 

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δ. Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ...
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ         Μάιος - Ιούνιος 2011 
2-5-2011
Έκδοση και κυκλοφορία της ετήσιας 
οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Λ.Β., σε μορ-
φή λαχείου με κλήρωση στις 25 Ιουνίου 
(Κλήδονας 2011).
   
3-5-2011
Αποστολή ενημερωτικού υλικού στη 
Μητρόπολη Βέροιας με σκοπό την ενη-
μέρωση της επετείου της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού στο εκκλησίασμα.

Αποστολή ενημερωτικού υλικού στην 
Α’βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση με 
σκοπό την ενημέρωση της επετείου της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού 
στα  σχολεία.

5-5-2011
Λήψη απόφασης τήρησης πρακτικών 
συνεδρίασης του Δ.Σ. και σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Έγκριση κόστους επιδιόρθωσης εξαρτη-
μάτων της κονσόλας του ήχου.

Λήψη απόφασης δημοσίευσης της «Στή-
λης των Συνδρομητών» της εφημερίδας 
της Λέσχης «Αργοναύτης». 

Λήψη απόφασης δημιουργίας του «Χρυ-
σού Οδηγού» των επαγγελμάτων των 
ενεργών μελών της Λέσχης και ανάλογης 
προβολής του.

Έγκριση προϋπολογισμού της εκδήλωσης 
«4 – εποχές», που θα πραγματοποιηθεί 
τον φετινό Δεκέμβριο στον Χώρο Τεχνών.

8-5-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου του 
Συλλόγου Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας.

9-5-2011
Συμμετοχή του προέδρου της Λέσχης και 
κατάθεση προτάσεων επί των θεμάτων 
της συνεδρίασης της επιτροπής διαβού-
λευσης του Δήμου Βέροιας.

10-5-2011
Έκδοση του 3ου φύλλου του έτους της 
εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση 
του στο Ταχυδρομείο. 

11-5-2011
2η Συνάντηση πολιτιστικών σωματείων 
της πόλης της Βέροιας στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας στην 
οδό Βερόης, στα πλαίσια της συνεργασίας 
και της σύμπνοιας. 

 
15-5-2011
«Μια ρίζα για τη ρίζα μας». Δενδροφύτευ-
ση στο Άλσος Παπάγου σε συνεργασία με 
την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου 
Βέροιας στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
μνήμης  της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. 

Εκπροσώπηση στην εκδήλωση για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου του 
Συλλόγου Ποντίων Ζερβοχωρίου, «Ποντι-
ακά νιάτα».
  
Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας 
και δια βίου μάθησης κ. Εύη  Χριστοφιλο-
πούλου κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
της στην πόλη της Βέροιας.

Συνδιοργάνωση του τμήματος Νέων της 
Λέσχης με την Π.Ε.Ν. της Π.Ο.Ε., της εκ-
δήλωσης προβολής του ντοκιμαντέρ «Τα 
χνάρια των Αργοναυτών» του Ερευνητι-
κού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου Περιστε-
ρεώτα στο Π.Π.Κ. στο Πανόραμα. 

18-5-2011
Επαφή με τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας 
κ. Θεοδωρίδη με σκοπό την κατάθεση 
προτάσεων της Λέσχης για την συνεργα-
σία σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και 
τον εθελοντισμού.

Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων στην 
ολονυκτία που διοργανώθηκε από την 
Π.Ε.Ν., στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης της 
Π.Ο.Ε.. 

19-5-2011
«Δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε». 
Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γ. Νομαρ-
χιακό Νοσοκομείο Βέροιας στο ισόγειο 
του Δημαρχείου Βέροιας στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων μνήμης  της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. 

Περίπτερο ενημέρωσης στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων μνήμης  της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Πλατεία 
Δημαρχείου Βέροιας.

Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις για την 
επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού, του Μ. Συλλόγου Ποντίων Ν. 
Προδρόμου «Ο Ακρίτας». 

Συμμετοχή στις κεντρικές εκδηλώσεις της 
επετείου της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού της Π.Ο.Ε. στην Πλατεία Αγίας 
Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.

20-5-2011
Συνάντηση της επιτροπής των πολιτιστι-
κών συλλόγων εθνοτοπικού χαρακτήρα 
της πόλης με την Δήμαρχο Βέροιας για 
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί 
πολιτιστικών θεμάτων. 

Παρουσία του προέδρου της Λέσχης κ. 
Χαράλαμπου Καπουρτίδη στην τηλεοπτι-
κή εκπομπή «Παρακάθ’», του κ. Δημήτρη 
Τσαβδαρίδη στο FLASH TV. 

22-5-2011
Συμμετοχή στις κεντρικές εκδηλώσεις 
μνήμης του Νομού Ημαθίας για τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου στην 
Πατρίδα Βέροιας 
Αντί στεφάνου το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. ενέκρινε 
(12-5-2011), τη συμβολική καταβολή ενός 
χρηματικού ποσού με σκοπό την οικονο-
μική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού 
για την προώθηση της διεθνούς αναγνώ-
ρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.
Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. 
της Λέσχης (1-4-2009), προτάθηκε στην 
Π.Ο.Ε. η δημιουργία ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
για την προώθηση της διεθνούς αναγνώ-
ρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. 

Παρουσία του κ. Γεώργιου Παπαδόπου-
λου μετά από πρόσκληση, στην συνεδρί-
αση του Δ.Σ., με σκοπό την συνεννόηση 
για την δημιουργία εκθεσιακού χώρου 
προβολής των παραδοσιακών αντικει-
μένων της προσωπικής του συλλογής, τα 
οποία παραχωρεί στην Ε.Λ.Β.. 

25-5-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας 
ομιλίας του Νικόλαου Μέρτζου με θέμα  
«Ευεργέτες Αρμάνοι – Βλάχοι».

26-5-2011
Έγκριση του πρωτοκόλλου της αρμόδιας 
επιτροπής για την καταστροφή αντικει-
μένων.

Λήψη απόφασης έκδοσης του Ημερο-
λογίου της Ε.Λ.Β. για το 2012 με θέμα τις 
εκκλησίες του Πόντου.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την προετοι-
μασία του 6ου χρόνου των εκδηλώσεων 
της αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα 
την 25η Ιουνίου 2011.

Κατάθεση έγγραφης πρότασης στην 
Π.Ο.Ε. για πρόσκληση έγκριτων  εκπρο-
σώπων του τύπου ως προσκεκλημένων 
ομιλητών στις κεντρικές εκδηλώσεις 
μνήμης για το 2012.

Έγκριση επιδιόρθωσης και δημιουργίας 
ξύλινου κινητού πίνακα ανακοινώσεων. 

29-5-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση ιστορικής 
μνήμης για την Μάχη της Κρήτης από το 
Σύλλογο Κρητικών Ν. Ημαθίας. 

Τελετή λήξης των τμημάτων της Λέσχης 
στο Π.Π.Κ. στο Πανόραμα.

1-6-2011
Έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία 
του ειδικού χώρου όπου θα εκτεθούν 
παραδοσιακά αντικείμενα. 

Συνάντηση μελών του Δ.Σ. στα Λαγυνά 
Θεσσαλονίκης με τον κ. Νίκο Πετρίδη, ιδι-
οκτήτη εταιρείας με προκατασκευασμένα 
σπίτια και χορηγό της Λέσχης, με σκοπό 
την συνεργασία.

4 -6-2011
Εκπροσώπηση του Δ.Σ. και του τμή-
ματος Νέων της Λέσχης στον χορό της 
τηλεοπτικής εκπομπής «Παρακάθ’», του 
κ. Δημήτρη Τσαβδαρίδη της FLASH TV, 
(info@flash-tv.gr, www.flash-tv.gr), στο
κέντρο «Ακρίτας» στα Αλωνάκια Κοζάνης.

Παραίτηση του νομικού συμβούλου της 
Λέσχης κ. Λ. Κουμπουλίδη και της εκπρο-
σώπου της Λέσχης στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., 
κ. Δ. Μπαλτατζίδου από την επιτροπή 
της Π.Ο.Ε. για το θέμα της διοίκησης του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά. 

4 & 5-6-2011
Συμμετοχή εκπροσώπων του τμήματος 
Νέων στις εκδηλώσεις “Παρχάρια 2011” 
που διοργάνωσαν τα ποντιακά σωμα-
τεία του Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας της Κ. 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. 

5-6-2011
Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την 
λήψη απόφασης της θέσης της Ε.Λ.Β. μετά 
την ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων 
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.. 

7-6-2011
Συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Γ. Μιχαη-
λίδη, τον διευθυντή κ. Ι. Καμπούρη, με 

σκοπό τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτι-
στικών πρωτοβουλιών.   
 
8-6-2011
Εκπροσώπηση στην πρεμιέρα της θεατρι-
κής παράστασης «Καλά ξεμπερδέματα», 
του Π.Γ.Σ. «Ο Προμηθέας», στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας.

9-6-2011
Παρουσία στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά 
από πρόσκληση, του μέλους κ. Δώρα 
Μπαλτατζίδου για ενημέρωση σχετικά με 
φορολογικά θέματα, τόσο της φορολογι-
κής δήλωσης όσο και του Φόρου Μεγά-
λης Ακίνητης Περιουσίας. 

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή 
ή μη ποσού αποζημίωσης μελών.

12-6-2011
Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του Π.Π.Κ. της Λέσχης για την 
πραγματοποίηση της Γ.Σ. του Συλλόγου 
Οικοπεδούχων Βικέλα.

14-6-2011
Τακτικός έλεγχος 1ου εξαμήνου από την 
Ελεγκτική Επιτροπή στα οικονομικά της 
Λέσχης.

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και 
δια βίου μάθησης κ. Άννα Διαμαντοπού-
λου και των συνεργατών της, κατά την 
διάρκεια της επίσκεψης της στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης.

15-6-2011
Δημοσίευση ευχαριστηρίου προς τους 
εθελοντές αιμοδότες της Ε.Λ.Β., με αφορ-
μή την 14η Ιουνίου (παγκόσμια ημέρα 
εθελοντή αιμοδότη).

16-6-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του 
μέλους  της Λέσχης κ. Γιώργου Ορφανίδη 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ., για ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες ως προς τη διε-
ρεύνηση αξιοποίησης του οικοπέδου της 
Λέσχης στο Πανόραμα.

17-6-2011  
Προμήθεια μπαταριών για την λειτουργία 
του συστήματος συναγερμού.

19-6-2011
Συμμετοχή εκπροσώπων του τμήματος 
Νέων στις εκδηλώσεις “Ακριτικός Κύκλος” 
του συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, 
Ακρίτες του Πόντου.

25-6-2011
Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα στο 
Κομνήνιο Βέροιας.

Κλήρωση του ετήσιου λαχείου της Ε.Λ.Β. 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της 
αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα στο 
Κομνήνιο Βέροιας.

27-6-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση φιλαν-
θρωπικού σκοπού του Μ.Α.Σ. «Η Καλλι-
θέα», στην θερινή Λ.Α.Φ. Βέροιας στην Αγ. 
Βαρβάρα.

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
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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. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΕΣΩΠΟΡΤΕΣ- ΝΤΟΥ-

ΛΑΠΕΣ, Β΄ΠΑΡ. ΜΕΛΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ, τηλ. 23310- 26466

4. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 134 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 27380 

5. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 71419

6. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 73323 

7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 21703

8. ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΠΛΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 179 ΒΕΡΟΙΑ,τηλ. 23310- 20149

9. ΛΕΞΙΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14, τηλ. 23310- 73777, 7370

10. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 

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

11. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΄΄ΝΙΚΟΣ΄΄

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 24344

12. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ- 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310- 26723 

13. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ & ΕΛΣΑ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΚΟΜΒΟΣ Ν.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, τηλ. 23310- 71120

14. ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 6 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ.: 23310 71712

Σε υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ., με σκοπό 
την εκκαθάριση του μητρώου των συνδρομητών, 

η εφημερίδα «Αργοναύτης» από την αρχή του έτους, 
διανέμεται σε όσους έχουν τακτοποιήσει την συν-
δρομή τους αλλά και στα ενεργά μέλη της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας

Στα πλαίσια της ανυστερόβουλης προσφοράς και της επίτευξης 
των στόχων της εφημερίδας μας, ευχαριστούμε όλους τους συν-
δρομητές για το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους να συνεχίσουν 
την ενημέρωση τους μέσα από το «ταξίδι» του Αργοναύτη, που αισί-
ως διανύει τον εικοστό τρίτο χρόνο συνεχούς κυκλοφορίας.

Ο μικρός Σάββας Πασχαλίδης του Βασίλη και της Χριστίνας Γεωργούδη, ένας 
ακόμη πιστός αναγνώστης του Αργοναύτη, ενημερώνεται για τα πολιτιστικά 

δρώμενα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β. αποφά-
σισε τη δημιουργία της παρακάτω στήλης, 

στην οποία θα δημοσιεύεται η λίστα  με όσους 
έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή 
τους στην εφημερίδα «Αργοναύτης». Η στή-
λη έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα 
και αποσκοπεί στην ορθότερη τήρηση του 
μητρώου των συνδρομητών της εφημερίδας 
της Λέσχης μας και από εδώ και στο εξής θα 
εμφανίζεται σε κάθε έκδοση.

UNITED PONTIAN BENEVOLENT
Αδαμίδης Κων/νος του Γεωργίου
Αθανασιάδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη
Αλεξανδρίδου Άννα του Γεωργίου
Αλεξιάδης Κυριάκος
Ανανιάδου Ευγενία του Γεωργίου
Αντωνιάδης Αντώνιος του Ευθυμίου
Αχτzή Μαρίνα
Βοργιατζίδης Κων/νος του Ανδρέα
Γεωργιάδης Αθανάσιος του Κων/νου
Γιαλαμά Κούλα
Ελευθεριάδης Ιωάννης
Ζευγαρόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη
Ζευγαροπούλου Ελένη του Θεόφιλου
Θεοδωρίδης Κυριάκος του Δημητρίου
Ιβανοπούλου Μαρία
Ιντζεβίδης Αρχιμήδης του Χαραλάμπους
Ιντζεβίδου Ευθυμία του Χαράλαμπου
Ιωαννίδου Πολυχρόνα
Καβζαλίδης Κων/νος του Στυλιανού
Καγκελίδης Αντώνης του Ιάκωβου
Καδόγλου Νικόλαος του Ιωάννη
Κακλαμάνου Χρυσούλα 
Καμπουρίδης Κων/νος του Χαρίλαου

Καπετανάκης Παναγιώτης του Δημητρίου
Καπουρτίδης Χαράλαμπος του Κων/νου
Κεμπαπίδου Βασιλική του Νικολάου
Κεφαλίδου Ελένη του Θεόδωρου
Κοκκινίδης Γρηγόριος του Αναστασίου
Κουρτίδου Δόμνα του Στάυρου
Κυβεντίδης Γεώργιος του Ελευθερίου
Κυριακίδης Χρήστος του Γεωργίου
Λαζαρίδης Αριστομένης 
Λαμπριανίδης Βασίλης του Κων/νου
Μακρίδου Άννα του Γεωργίου
Μαυρίδου Λουίζα του Γεωργίου
Μιχαηλίδου-Τογκουσίδου Ελένη του Ηλ.
Μουρατίδης Γεώργιος του Χαράλ.
Μουρατίδης Παναγιώτης του Αντύπα
Μουρατίδου Δέσποινα 
Μωυσιάδου Ελένη του Αβραάμ
Ξενίδης Σωκράτης του Σάββα
Ορδουλίδης Σπυρίδων του Ελευθερίου
Παλασίδης Κυριάκος του Γεωργίου
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Σταύρου

Πατσινακίδης Γεώργιος
Πιλιτσίδης Ιωάννης του Λ
Πιλιτσίδης Ιωάννης του Παύλου
Πουλτίδου Κυριακή
Σασκαλίδης Βασίλειος
Σιδηρόπουλος Ηλίας του Αναστασίου
Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας
Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας
Συμεωνίδης Γεώργιος του Ευθυμίου
Ταταρίδης Ανδρέας του Ελευθερίου
Τουμπουλίδης Νικόλαος του Κων/νου
Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Ιωάννη
Τσαγαλάς Κυριάκος του Αρχιμήδη
Τσακιρίδης Αθανάσιος του Γεωργίου
Τσαλουκίδης Σάββας του Ιωάννη
Τσανασίδης Φαίδων του Γεωργίου
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος του Κων/νου
Τσιαβός Δημήτριος του Ιωάννη
Φωστηροπούλου Ηρακλεία του Δημητρ.
Χαμαλίδης Νικόλαος του Κοσμά
Χειμωνίδης Ιεροκλής του Χρήστου
Χωραφαΐδης Αβραάμ

Στήλη συνδρομητών του «Αργοναύτη»
�����������������������
�������������������
�����������������

�������������������������
��������������

�����������������
��������

���������������������������
���������������������������

��������

����������������������������
���������������������

��������

��������

�������������� �����������������������������������������������������������
��������������������

�������������������������

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

��������
������������������������

���������������������
������������������
������������������
����������������������������

����������������������������������
�������������������������

����������������

��������

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
��������

����������������������

��������

��������������������
���������

�����������������
�����������
��������

������������
������������
��������

��������

����������������������������������������������

�����������������������������
��������������������������

��������������
���������
������������������������������

��������

��������

�������������� �����������������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

��������
������������������������

���������������������
������������������
������������������
����������������������������

����������������������������������
�������������������������

����������������

��������

���������������������������
�������������������������
�����������������������������������
����������������������������������

��������

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

��������

�����������������

���������������

���������������
�������������������������

����������������
�����������������������������������������

��������������

��������

���������

�������������������
�������������������������

������������������������
�����������������������

����������������������������������
�������������������������������������

���������

�������������������������
�����������������������

��������������������
���������������������
������������

����� ������� �������� ����� ������ ���
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������� ������ �� ������� �����������
����� ������� ���� ��� ������� �������
���� ������������ ���� ��������� �����
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������� ����
���������� ����� ����� ���� ���� �������
������������

����� ������� �������� ����� ������ ���
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������� ������ �� ������� �����������
����� ������� ���� ��� ������� �������
���� ������������ ���� ��������� �����
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������� ����
���������� ����� ����� ���� ���� �������
������������

��������

�������������� �����������������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

��������
������������������������

���������������������
������������������
������������������
����������������������������

����������������������������������
�������������������������

����������������

���������

�����������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������

��������

Óôçí éóôïóåëßäá ôçò Å.Ë.Â.
åéäéêü Link ãéá ôï äéïéêçôéêü 
êáôåóôçìÝíï ôïõ Éäñýìáôïò 

Ðáíáãßá ÓïõìåëÜ

www.elverias.gr

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

������������

��������

 1989-2009
×ñüíéá 

«Áñãïíáýôçò»

�������
��������
�����������
���������
������������
������������������

�����������������������������������

�����������������������������

��������������������������
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

��������

�������������� �����������������������������������������������������������
�����������������������

������������������������

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

�������������������������������
��������������������������
��������������������

����������������������������

�������������������

��������

�������������������������������
���������������

�����������������������������������������������

ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ 2008

Åýîåéíïò ËÝó÷ç ÂÝñïéáò
ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ 1955

EYTYXIÓÌÅÍÏ ÔÏ ÍÅÏ ÅÔÏÓ
2008

53 ÷ñüíéá ðñïóöïñÜ óôïí ðïëéôéóìü 
êáé ôçí ðáñÜäïóç

������������������������������
�����������������������������

������������������
��������������������

���� ��������� �� �����������
���������������������������
������������������������

�������������������������������������������������
������ ���� ��������� ������ ���� �������������� ����
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������

������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������

Διάθεση του «Αργοναύτη»
ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:

1. ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΨΙΛΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 48 & ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ (ΨΙΛΙΚΑ) ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 30
4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49



Τελετή λήξης των τμημάτων της Ε.Λ.Β.

ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ12

1.742.832 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ Ε.Λ.Β. www.elverias.gr

Την Κυριακή 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
η γιορτή λήξης για τη χρονιά 2010 – 2011, 

των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Τα μέλη των τμημάτων του «Σχολείου Παράδοσης» της Λέσχης, 
όπως κάθε χρόνο συγκεντρώθηκαν στην κεντρική αίθουσα του 
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1), 
για να παρουσιάσουν το πλούσιο και πολυεπίπεδο έργο της χρονιάς 
που πέρασε. 

Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης και Έφορος Κ – Α Περιουσίας 
του τμήματος Νέων της Ε. Λ. Β., κ. Σοφία Νικολαίδου, αφού καλω-
σόρισε τους γονείς και τους προσκεκλημένους έδωσε το λόγο στον 
πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη για ένα σύντομο χαιρετισμό, ο 
οποίος αφού έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά για τις εντυπωσιακές 
επιδόσεις τους, ευχαρίστησε τους γονείς για την σημαντική τους 
υποστήριξη.

Κατόπιν στο βήμα ανέβηκε η πρόεδρος του τμήματος Νέων κ. 
Ηρώ Φωστηροπούλου ,η οποία με ζωντάνια και ενθουσιασμό παρό-
τρυνε τα παιδιά να συμμετέχουν στο τμήμα Νέων και να αγκαλιάσουν 
τις δραστηριότητες της Λέσχης τονίζοντας την σημασία της ενασχό-
λησης των νέων με τον πολιτισμό.

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα ακόλου-
θα τμήματα:
- εκμάθησης ποντιακής λύρας, το οποίο στεγάζεται πλέον στο Π.Π.Κ. 

της Λέσχης με δάσκαλο τον κ. Θόδωρο Βεροιώτη,
- χορευτικό, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κ. Τάκη Τσαβό, τις 

υπευθύνους κ. Βάσω Ανανιάδου και την κ. Έφη Αμοιρίδου – Πασχα-
λίδου, τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά και τους συνεργάτες 
του, κ. Κυριάκο Παλασίδη, κ. Γιώργο Ρουκά, κ. Μαρία Δεμερτζίδου,

- ποντιακής διαλέκτου, με δάσκαλο τον κ. Αβραάμ Πελαίδη,
- νταουλιού με δάσκαλο τον κ. Δημήτρη Ουσταμπασίδη και
- αγγείου, με δάσκαλο τον κ. Γιάννη Τσανασίδη.

Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν τα μέγιστα και οι υπεύ-
θυνοι της ιματιοθήκης κ. Δήμητρα Ιωσηφίδου και κ. Δημήτρης Καρα-
γεωργίου και η Έφορος της Κ – Α Περιουσίας από το Δ.Σ. της Λέσχης 
κ. Μωυσίδου Αντωνία, οι οποίοι εξασφάλισαν την άψογη εμφάνιση 
των χορευτών και των μαθητών με τις παραδοσιακές φορεσιές. 

Μετά την ιδιαίτερη αναφορά που έγινε στο τμήμα Νέων και στον 
πλούσιο ετήσιο απολογισμό του, τονίστηκε και η δράση του θεατρι-
κού τμήματος με τον σκηνοθέτη κ. Αβραάμ Πελαίδη.

Ακολούθησε η ενημέρωση των παρευρισκομένων για την σημα-
ντική πρόοδο της πορείας της οργάνωσης του Αρχείου της Λέσχης 
με τον νέο αρχειοφύλακα τον κ. Νίκο Καδόγλου και την συνεργάτιδα 
του κ. Σοφία Νικολαίδου και επισημάνθηκε η συμβολή του τμήματος 
κατασκευών στην λειτουργία μόνιμου περιπτέρου όπου διατίθενται 
προς πώληση  παραδοσιακά αντικείμενα και αναμνηστικά της Ευξεί-
νου Λέσχης Βέροιας. 

Θετικότατα ήταν επίσης τα σχόλια για την μεγάλη επισκεψιμό-
τητα της ιστοσελίδας της Λέσχης www.elveriaw.gr, με υπεύθυνο 
τον κ. Κυριάκο Παλασίδη αλλά και για τους διευρυμένους ορίζοντες 
πλεύσης της εφημερίδας «Αργοναύτης» σε ολόκληρο τον κόσμο, με 
διευθυντή τον κ. Αβραάμ Χωραφαίδη.

Η παρουσίαση των τμημάτων ολοκληρώθηκε με την αναφορά στο 
τμήμα των συνεντεύξεων και των καταγραφών, με υπεύθυνο τον κ. 
Ηλία Ορφανίδη, και με την παρότρυνση της  ακρόασης της ραδιοφω-
νικής εκπομπής της Λέσχης στο Ράδιο Αλεξάνδρεια με υπεύθυνο τον κ. 
Μελέτη Σισμανίδη, κάθε Τετάρτη στις 8.00 μ.μ., στους 97,8 MHz.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Παύλος Σαρημιχαηλίδης ως αρμόδιος του 
χορευτικών και των νέων και ο Έφορος του Δ.Σ., κ. Σπύρος Θεοδω-
ρίδης ως αρμόδιος όλων των τμημάτων, δήλωσαν την ικανοποίηση 
τους για την πετυχημένη χρονιά ανανεώνοντας το ραντεβού για τον 
επόμενο Σεπτέμβριο εκφράζοντας δε, εκ μέρους του Δ.Σ., τα θερμά 
συγχαρητήρια στους  γονείς των παιδιών οι οποίοι κάθε χρόνο στη-
ρίζουν τις προσπάθειες των υπευθύνων των δασκάλων αλλά και της 
διοίκησης.

Κατά την διάρκεια της δεξίωσης που παρατέθηκε με την βοήθεια 

των γυναικών της Λέσχης σε ιδι-
αίτερα εγκάρδιο και οικογενεια-
κό κλίμα αποδόθηκαν τα εύση-
μα σε όσους βοήθησαν για την 
οργάνωση της εκδήλωσης αλλά 
και σε όλους τους χορηγούς.  
Για το Δ.Σ.
Έφορος Τμημάτων
Σπύρος Θεοδωρίδης

Εκδήλωση - προβολή 
του ντοκιμαντέρ 
«Στα χνάρια των Αργοναυτών»

Το τμήμα νέων της 
Ε.Λ.Β. με τη συνεργασία 
– πρωτοβουλία της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής 
Νεολαίας(Π.Ε.Ν.) Κε-
ντρικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. και 
τη στήριξη του Δ.Σ. της 
Λέσχης πραγματοποί-
ησε με μεγάλη επιτυχία 
την εκδήλωση για την 

προβολή του ντοκιμαντέρ «α χνάρια των αργοναυτών». 
Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσε-
ων μνήμης της Ε.Λ.Β. για τη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου και  έλαβε χώρα την Κυριακή 15/5 στο Π.Π.Κ. της 
Ε.Λ.Β. Επιπλέον, η αίσθηση που προκάλεσε στους παρευ-
ρισκομένους το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ, το οποίο 
επιμελήθηκε ο κ. Θεοδόσης Κυριακίδης (θεολόγος – ιστο-
ρικός, υπεύθυνος του Ερευνητικού Κέντρου “Αγίου Γεωρ-
γίου Περιστερεώτα”), έδωσε το έναυσμα για μια ιδιαίτερα 
εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ του κ. Κυριακίδη και 
των παρευρισκομένων πάνω σε θέματα που αφορούν γε-
νικότερα τον ποντιακό χώρο και τους Πόντιους σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της Γης (συμπεριλαμβανομένου και τους 
κρυπτοχριστιανούς του Πόντου) αλλά και ειδικότερα την 
Αναγνώριση της γενοκτονίας. 

Ευχής έργο είναι ανάλογες μελέτες, προβολές και συ-
ζητήσεις να πραγματοποιούνται συχνότερα, υποστηριζό-
μενες απ’ όλες τις απόψεις και σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τον οργανωμένο ποντιακό χώρο και γιατί όχι από διακεκρι-
μένους Έλληνες και δη Ποντίους που έχουν κάποια επιπλέ-
ον οικονομική δυνατότητα σε σχέση με το σύνολο. Διότι, 
όπως ειπώθηκε και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χωρίς 
μελέτη και παροχή γνώσης στο ευρύ κοινό ανά τον κόσμο 
μέσω πλούσιας βιβλιογραφίας, δυστυχώς, αναγνώριση 
δεν πρόκειται να υπάρξει όσο πετυχημένες και αν είναι οι 
εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται ετησίως στο 
εσωτερικό και εξωτερικό.

Για το τμήμα Νέων
Η Πρόεδρος

Φωστηροπούλου Ηρακλεία


