ΕΤΟΣ 23ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 190

ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
(ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ - ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ 2011)

Με τη Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκαν
τα μέλη του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Σελίδα 12

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΟΣ 2011
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Οδοιπορικό στη γη των προγόνων μας

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΠΩΣ ΕΝΑ «ΡΗΤΟΡΙΚΟ» ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ
ΣΕ «ΓΚΑΦΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΠΟΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (σελ.3)

Άρθρο του ιστορικού
Θεοδόση Κυριακίδη (σελ.4)
Σελίδες 6 - 7 - 8

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ο Ερντογάν επιστρέφει
ελληνικές περιουσίες
Ποντιακών
χορών
της
ΠΟΕ
Αφοι ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1η Οκτωβρίου στην Κομοτηνή

ΑΝΘΕΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

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

Το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χώρας,
που δεν αφορά μόνο στον ποντιακό χώρο, θα
γίνει φέτος στην Κομοτηνή.
Το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών
που οργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία
Ελλάδος, θα διεξαχθεί φέτος το Σάββατο
1 Οκτωβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο της
Πανεπιστημιούπολης της Κομοτηνής.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Σελίδα 9

Κυρίαρχος στον Πόντο

ο Οικουµενικός Πατριάρχης
Σελίδα 5
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Ο Πολύτεκνον
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Άχνα, πούχνα που θα πάς; Τρυπεμέντζα ντο ρωτάς; Ντο έν;
Άχνη, πάχνη που θα πάς; Τρυπημένη τι ρωτάς; Τι είναι;
Ο καπνός και η καπνοδόχος.
Ασπροκάντζκον αελαδ΄ σκίζ’ τ’ ορμάν και κατηβάζ’ . Ντό εν;
Ασπρομέτωπη αγελάδα σκίζει το δάσος και κατεβαίνει. Τι είναι;
Το ξυράφι του ξυρίσματος.
Έχω έναν τσιλιδόπον πάντα νεβράχκεται καμίαν κι ξερένεται. Ντό εν;
Έχω ένα καρβουνάκι πάντα βρέχεται και ποτέ δεν στεγνώνει. Τι είναι;
Η γλώσσα.

ΕΥΧΕΣ

Να πάγω σα δρόμας (ή σον οδός).
Να πάω στους δρόμους σου (ή αντί αυτού).
Αυτό λεγόταν για την πόντια μητέρα για το πολύ βαριά άρρωστο παιδί της δηλ. να πεθάνω εγώ για σένα.
Γουρλίν και γατεμλίν να ίνεται.
Γουρλίδικο και καλορίζικο να γίνει.
Αυτή η ευχή λεγόταν στους νεόνυμφους.
Ο Θεόν να βρέσ και εσείς να σερεύετε.
Ο Θεός να βρέξει και εσείς μαζεύετε.
Η εγκάρδια αυτή ευχή λεγόταν από γονείς στους νεόνυμφους. (προφανώς το μάνα εξ ουρανού)

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

ΚΑΤΑΡΕΣ

Χαράμα να ίντανε ατά ντ’ έφαγες.
Χαράμι να γίνουν αυτά που μας έφαγες.
(άδικος σφετερισμός)
Να μην προφτάντς και εφτάσατο.
Να μη προφτάσεις ή προλάβεις να το κάνεις.
(να το γεννήσει)
Αυτή η κατάρα απευθύνονταν
σε αντιπαθή έγκυο γυναίκα.
Σ’ άσκεμα τα κρέατα να κρούει σε ο γουρζουλάς.
Στα αμελέτητα να σε χτυπήσει η πανούκλα.

ΓΝΩΜΙΚΑ

Ο Θεόν δεί το τέρτ’, και το τερμάν.
Ο Θεός δίνει το βάσανο δίνει και την μεγάλη ψυχική
δύναμη αλλά και υπομονή και εγκαρτέρηση.
Όντας φτύζω απάν και κα φτύζω τα πουϊκια μ’
(μουστάκια) και όντας φτύζω από κάθεν
κι αν φτύζω τα γένα μ’.
Όταν φτύζω προς τα πάνω φτύζω τα μουστάκια μου,
και όταν φτύζω προς τα κάτω φτύζω τα γένια μου.
Μια βαριά κατηγορία σε πολύ συγγενικό σου
πρόσωπο αποβαίνει σε βάρος του λέγοντος.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΗΡΩ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ / 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

Όποιος φτύζ γαρσού σον αέραν τα γένα φτύζ.
Ο φτέχτης που θέλει τάχα να κατηγορήσει τον άλλον
για σφάλμα που δεν έκανε τελικά αποβαίνει
σε βάρος του κατηγόρου.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Ο Χάμπον και η Λεμόνα έταν πολύτεκνοι με τέσσερα μωρά και επαίρναν το επίδομα των πολυτέκνων.
Σο χωρίον τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν ότι την
Κερεκήν το πρωί ύστερα α σην εγκλεσίαν, `α περάν α
σα σπίτε έναν επιτροπήν να μετρά τα μωρά το έσ κάθε
οικογένειαν.
Το πρωί τη Κερεκής ο Χάμπον π’έτον ολίγον τελπετέρτς λέει την Λεμόναν. Άκ’σον Λεμόνα, λέα τεν, `α πάω
δίπλα σο χωρίον να φέρω τα δύο μωρά τ’έχω ας’άλλο
την γαρήν να εφτάμε τα μωρά έξη και να παίρομε πιο
πολλά επίδομαν. Η Λεμόνα λαλίαν κ’εξέγκεν.
Επήεν ο Χάμπον σο χωρίον επήρεν τα δύο μωρά τ’
π’είσεν με την άλλεν γαρήν (Πίτσα) και αλήγορα – αλήγορα εκλώστεν σο σπίτ. Τερεί ολόερα ντο να ελέπ, σο
σπίτ απ’έσ μόνον έναν μωρόν. Νε κουτσί λέει την Λεμόναν τα άλλα τρία μωρά μέρ’ είναι; Έρθαν επήραν ατά
οι πατεράδες ατούν για να `ίνταν πολύτεκνοι λέατον η
Λεμόνα και επήρεν το χαϊφ νατς (εκδίκηση) οπίσ.

Το κλάψιμον
τη μωρί
Έτον έναν αντρόγυνον ο Νικόλας και η Κεράσα,
επαντρέφταν από έρωταν και έταν πολλά ευτυχισμέν.
Επέρασαν δύο τρία χρόνε και μωρόν κ’ εποίκαν. Μίαν
και άλλο η Κεράσα έφερεν σον κόσμον έναν αγορόπον. Τρανόν χαράν ο Νικόλας γιατί έλεεν `α βάλλω και
τ’όνομαν τη κυρούμ’.
Επέρασαν τα σαράντα ημέρας, εσαραντάρτσεν η
Κεράσα, ολίγον ενεγκάστεν γιατί το μωρόν έτον γρινιάρικον. Σ’ατό απάν λέει η Κεράσα τον Νικόλαν ότι το
βράδον όταν κλαίει το μωρόν μίαν να σκούται ο είνας
και μιαν ο άλλος.
Έκλαψεν το μωρόν το βράδυ εσκώθεν η Κεράσα,
έναν ξάη εκούντσεν το μωρόν εσταμάτσενα και ξάν’
εκοιμέθεν. Όταν αξάν έκλαψεν, η Κεράσα λέει τον Νικόλαν. Νε παι σουκάν το μωρόν κλαίει.
Άκ’ σον Κεράσα, λέει ο Νικόλας, σούκ εσύ και σταμάτσον το κλάμαν τη μωρί για τ’εσόν το μερτικόν, τ’εμόν
το μερτικόν άσα ας κλαίει. Και αέτσ πα η άχαρος η Κεράσα εσκώθεν άλλο μίαν και αξάν άλλο μίαν!
Γιώργος Ε. Συμεωνίδης

Και πάλι ΜΠΡΑΒΟ!
Μια ακόμη επιτυχία από πλευράς των παιδιών της Ευξέινου Λέσχης Βέροιας ήρθε να προστεθεί
στην δράση του τμήματος Νέων.
H σημαντικότατη πορεία του
τμήματος που ξεκινά με την ίδρυση
του πριν 15 χρόνια περίπου, ως ένα
από τα πρώτα τμήματα Νέων (ίσως
και το πρώτο) που ιδρύθηκε στον
οργανωμένο ποντιακό χώρο, συνεχίζει με την δημιουργία του θεσμού του Συναπαντήματος Νέων
στην Παναγία Σουμελά στην Καστανιά και καταλήγει με την
συμμετοχή των μελών του, στις διοικήσεις των Συλλόγων των
Ποντίων Φοιτητών.
Για δεύτερη φορά όπως και το 2009, μετά την εκλογική διαδικασία την θέση του προέδρου στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών
Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
του τμήματος Νέων της Λέσχης, ο Γιάννης Τσανασίδης, στον
οποίο το Δ.Σ. εύχεται καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο του.
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για τη νέα επιτυχία και με
περηφάνια αναμένουμε τις επόμενες κατακτήσεις των Νέων οι
οποίες θα τιμήσουν τη μεγάλη οικογένεια της Ε.Λ.Β..

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΩΣ ΕΝΑ «ΡΗΤΟΡΙΚΟ» ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ «ΓΚΑΦΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΟΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Στο προηγούμενο φύλλο του
«Αργοναύτη» στη σελ. 3 δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Μομφή
στο πρόσωπο του Γραμματέα
της ΠΟΕ», όπου έγινε αναφορά
στη θυελλώδη συνεδρίαση του
Δ.Σ. της 4ης Ιουνίου της ΠΟΕ,
κατά την οποία παραιτήθηκαν (ο
γράφων) κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης και η κα Δώρα ΜπαλταΓράφει ο Λάζαρος
τζίδου από την Επιτροπή της
Κουμπουλίδης,
ΠΟΕ για το Ίδρυμα Π. Σουμελά,
kouboulidis@yahoo.gr
ενώ ταυτόχρονα υποβλήθηκε
από αυτούς και από τον πρώην πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Θεσ/νίκης και πρώην
Γραμματέα της Π.Ο.Ε., μέλος του Δ.Σ. κ. Κώστα Γαβρίδη,
αλλά και από το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλο Κοτσίδη αίτημα για αντικατάσταση του Γραμματέα, λόγω των συνεχών
και πολύ σοβαρών «ατοπημάτων» στα οποία περιέπεσε ο
Γραμματέας της ΠΟΕ κ. Γιώργος Γεωργιάδης από την ανάληψη της θητείας του, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το φορέα της ΠΟΕ και τα Σωματεία που την απαρτίζουν. Υπέρ
της πρότασης αντικατάστασης του Γραμματέα ψήφισαν 6
μέλη του Δ.Σ. αναδεικνύοντας το μέγεθος της δυσφορίας
των μελών του ΔΣ στο πρόσωπο του, γεγονός που θα είχε
οδηγήσει σε άλλη περίπτωση στην παραίτηση του ίδιου
του Γραμματέα για λόγους ευθιξίας. Αντιθέτως, ο κ. Γεωργιάδης καλύφθηκε πίσω από την πλειοψηφική ανοχή των

Φίλιππος Γεωργουσόπουλος
19 Μαΐου 2011
Προς ΠΟΕ περί Γενοκτονίας
Κύριοι,
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας κατά των Ελλήνων του Πόντου,
εγκρίνατε Ψήφισμα, όπου αναφερθήκατε
στη Γενοκτονία των Χριστιανικών Πληθυσμών της Ανατολίας, παραθέτοντας λιτανεία θυμάτων: Έλληνες του Πόντου, Αρμένιοι και Ασσύριοι. Εν πλήρει συνειδήσει
και με επιλεκτική τη μνήμης σας, αφήσατε
εντελώς εκτός του καταλόγου θυμάτων της
Γενοκτονίας τους υπόλοιπους Έλληνες-θύματα, δηλαδή τους Έλληνες της Σμύρνης
και της Ιωνίας, τους Έλληνες της Ανατολικής
Θράκης, αλλά και άλλων περιοχών..., μολονότι υπάρχει σχετικός Νόμος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (εννοώντας την Ιωνία), και μολονότι όλα ξεκίνησαν
από την Ανατολική Θράκη και επεκτάθηκαν
σε όλη την τότε Τουρκία.
Η ανωτέρω στάση αυτή της ΠΟΕ, αλλά
και ορισμένων Ποντιακών Οργανώσεων,
συλλόγων και προσώπων, ευτυχώς όμως
όχι όλων, είναι ανεξήγητη, ηθικά αδικαιολόγητη, αναξιοπρεπής και μικροπρεπής και
προκαλεί λύπη και οργή στα υπόλοιπα θύματα της Γενοκτονίας.
Διερωτώμαι που οφείλεται αυτό; Οφείλεται σε φυλετισμό, σε αδιαφορία προς τα
άλλα θύματα, σε οργανωσιακές φιλοδοξίες,
σε αδυναμία συνεργασίας και πικρίες, σε
εμπεριστατωμένη ιστορική μελέτη ότι Γενοκτονία έγινε μόνο στον Πόντο, σε τι; Θα
ήθελα να έχω μία επίσημη και εμπεριστατωμένη απάντηση σας.
Φίλιππος Γεωργουσόπουλος
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσσαλονίκη, 23-5-2011
Αρ.Πρ.:4121
Προς: κ.Φίλιππο Γεωργουσόπουλο
Κύριε Γεωργουσόπολε,
Λάβαμε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την επιστολή σας.
Καθότι μέρος των γραφομένων σας

υπολοίπων και την παραίνεση του Προέδρου κ. Γιώργου
Παρχαρίδη για «ψυχραιμία και ενότητα».
Μαζί με το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε η από 235-2011 επιστολή της ΠΟΕ προς την Υπουργό Παιδείας, η
άμεση απαξιωτική απάντηση του γραφείου της Υπουργού
και τα κείμενα των παραιτήσεων των δύο ανωτέρω μελών
της Επιτροπής για την Π. Σουμελά. Δεν δημοσιεύτηκε η χυδαία ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στο Διαδίκτυο, λόγω του
καταφανώς αισχρού περιεχομένου της, ούτε επιστολή του
στην οποία το 2008, δύο χρόνια πριν την ανάδειξη του στη
θέση του Γραμματέα, υπέγραφε ως «πρώην ΠΟΕΤΖΗΣ».
Στο παρόν φύλλο, όπως προαναγγείλαμε, δημοσιεύουμε την αλληλογραφία ανάμεσα στον κ. Φίλιππο Γεωργουσόπουλο και το Γραμματέα της ΠΟΕ κ. Γεωργιάδη, που
απάντησε για λογαριασμό της ΠΟΕ σε ερώτημα του κ.
Γεωργουσόπουλου σχετικά με τη αποσιώπηση της Γενοκτονίας και των άλλων Ελληνικών πληθυσμών της Ανατολής, πλην των Ποντίων, όπως των Ελλήνων της Μ. Ασίας.
Η απάντηση και θέση του Γραμματέα (και με την ιδιότητα
του υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου της ΠΟΕ) προκαλεί
«σοκ». Εκτός από ανιστόρητη, είναι και προκλητικά εριστική, αποσκοπώντας να συσκοτίσει ένα ουσιαστικό ζήτημα
το οποίο πράγματι έχει ανάγκη να αναδειχθεί, έχοντας
ομολογουμένως «αδικηθεί» όχι τόσο από τους ιστορικούς,
αλλά κυρίως από τους οργανωμένους πολιτιστικούς φορείς.
Επειδή πιστεύουμε, αντίθετα με το Γραμματέα της
ΠΟΕ κ. Γεωργιάδη, ότι τέτοιου είδους καίρια ερωτήματα

εμπίπτουν στις διατάξεις του αστικού ποινικού κώδικα και μελετώνται από την νομική
μας υπηρεσία θα σας παρακαλούσαμε να
μας αποστείλετε την διεύθυνση κατοικίας
σας, το σταθερό και κινητό τηλέφωνό σας
ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει την ταυτότητά σας, πλην του e-mail σας βέβαια για
να αποκαταστήσει η νομική μας υπηρεσία
την αρμόζουσα επαφή μαζί σας.
Με εκτίμηση
Το Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Ε.
Φίλιππος Γεωργουσόπουλος
25 Μαΐου 2011
Προς ΠΟΕ περί Γενοκτονίας
Κύριοι,
Πριν σας κοινοποιήσω τα προσωπικά
στοιχεία που μου ζητάτε θα ήθελα να πληροφορηθώ τα εξής:
α) τον ακριβή λόγο της αξίωσης σας για
κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.
β) τι ακριβώς εννοείτε ισχυριζόμενοι ότι
μέρος των γραφομένων μου εμπίπτει στις
διατάξεις του “αστικού ποινικού κώδικα”.
Σε ποιές ακριβώς διατάξεις του Αστικού ή
του Ποινικού Κώδικα εμπίπτει και γιατί; Τι
υπονοείτε; Τι αιτιάσθε; Αδυνατώ να αντιληφθώ τον λόγο της αξίωσης και του καταφατικού ισχυρισμού σας. Μήπως θεωρείτε ότι
η υφιστάμενη νομοθεσία ποινικοποιεί την
Ελευθερία Γνώμης, πολλώ δε μάλλον την
υποβολή ερωτήσεων και ερωτημάτων και
την έκφραση αξιολογικών κρίσεων γενικής
μορφής επί δημοσίου χαρακτήρα φόρεων
και ψηφισμάτων και πως, που;
Με άλλα λόγια, είστε υπέρ της φασιστικής ποινικοποίησης της ελευθερίας γνώμης; Δεν ανέχεσθε καμιά κριτική, κανένα
ερώτημα; Ερωτώ.
Έχω την πεποίθηση ότι στην Ελλάδα
δεν διώκονται προς το παρόν οι ιδέες, η
διατύπωση ερωτήσεων, ερωτημάτων, συλλογισμών, γνώμης, η αξιολογική κρίση επί
συλλόγων, φορέων και ψηφισμάτων.
(Σημείωση δεν υπάρχει “αστικός ποινικός κώδικας”, υπάρχουν αστικός και ποινικός κώδικες, είναι δύο διαφορετικοί και όχι
ένας).
γ) Θεωρείτε ότι αποτελεί την ηθικά ενε-

δεν πρέπει να αποσιωπούνται με προσπάθεια τρομοκράτησης του ερωτώντα, αλλά αντίθετα πρέπει να δίνουν το
έναυσμα για εποικοδομητικό διάλογο και παράθεση τεκμηριωμένων επιστημονικών απόψεων, ο «Αργοναύτης»
ζήτησε και φιλοξενεί στη σελ. 4 άρθρο για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων της Ανατολής του κ. Θεοδόση Κυριακίδη,
Ιστορικού Επιστήμονα και Γραμματέα της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.
Γιατί ο αρνητής μίας Γενοκτονίας, προβαίνει σε μία
«σύγχρονη δεύτερη Γενοκτονία»…
Αντί επιλόγου:
«θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή για να δούμε το πώς θα μπορούμε ουσιαστικότερα κάθε χρόνο, μα
κυρίως κάθε στιγμή, να τιμούμε τους
πολλούς και άδικα χαμένους προγόνους μας. Τιμή όμως η οποία δεν
πρέπει να έχει αναφορά μόνον στις
353.000 Ποντίους Έλληνες, αλλά και
στους πλέον του 1.500.000 αδελφών
Ελλήνων οι οποίοι χάθηκαν εν συνόλω τόσο στην Θράκη,
όσο και στα παράλια της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκίας,
του Πόντου, μα και όλων των αδελφών συνανθρώπων μας
Κούρδων, Αρμενίων και όποιους άλλους η θηριωδία των
Τούρκων οδήγησε στην σφαγή και τον αφανισμό» (Μικρασιατική Ηχώ, 4 Ιουνίου 2011)
Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ατματζίδης, ηγούμενος ιερού προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά.»

δεδειγμένη στάση από μέρους των Ποντιακών φορέων η αποσιώπηση των άλλων
θυμάτων της Γενοκτονίας από το σχετικό
κατάλογο; Θα ήσασταν ικανοποιημένοι και
χαρούμενοι, αν οι ενώσεις των άλλων προσφύγων εξέδιδαν παρόμοια ψηφίσματα με
βάση το Νόμο 2645/1998 ή άλλα ψηφίσματα περί καθιερώσεως ημέρας μνήμης της
Γενοκτονίας της Μικράς Ασίας και αποσιωπιούσαν τα θύματα του Πόντου; Αν ζητούσαν δηλαδή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
και την Πολιτεία να προωθήσει μόνο τη
δική τους Γενοκτονία;
δ) Γιατί παρερμηνεύτε τα ψηφίσματα
αναγνώρισης του Σουηδικού Κοινοβουλίου, της Πολιτείας της Νότιας Αυσταλίας
κα των διαφόρων Πολιτειών των Η.Π.Α. τα
οποία δεν είναι μεταξύ τους ταυτόσημα και
δεν αναγνωρίζουν μόνο τη Γενοκτονία του
Πόντου; Γιατί εσείς τοποθετείσθε δημοσίως
και ερμηνεύετε τα Ψηφίσματα μονομερώς
ως αναφερόμενα μόνο στους Ποντίους; Είστε βέβαιοι ότι είναι έτσι ακριβώς;
ε) Τελικά επαναλαμβάνω τα αρχικά ερωτήματά μου, θεωρείτε ότι μόνο οι Έλληνες
του Πόντου έχουν υποστεί Γενοκτονία; Αν
ναι, είναι αυτή η επίσημη θέση σας; Την έχετε υιοθετήσει συλλογικά, κατόπιν ποιάς καταστατικής διαδικασίας; Την έχετε δημοσιοποιήσει; Έχετε κάνει τα υπόλοιπα σωματεία
στην Ελλάδα και στον κόσμο κοινωνούς;
Δηλαδή, απόρριπτετε επίσημα το Νόμο
2645/1998 και άλλα σχετικά ψηφίσματα,
ελληνικά και ξένα; Σε ποιά επιστημονική
θεώρηση βασίζετε την απόρριψη; Ερωτώ!
Απαγορεύεται να ερωτώ; Αν ναι, σε ποιές
διατάξεις του “αστικού ποινικού κώδικα”
προβλέπεται σχετική απάγορευση;
Σε τι οφείλεται η ανωτέρω απάλειψη; Είναι λάθος εκ παραδρομής (εγκληματικής),
τι είναι ; Αν ναι, γιατί δεν μπορείτε να δηλώσετε λάθος εκ παραδρομής και καταφεύγετε σε ανοίκειες απειλές;
στ) Αν οι υπόλοιπες οργανώσεις προσφύγων εξέδιδαν παρόμοια Ψηφίσματα,
αγνοώντας τους Ποντίους, πως θα αντιδρούσατε; Πως θα χαρακτηρίζατε μια τέτοια στάση;
ζ) Θεωρείτε ότι με τη στάση αυτή των
απειλών μπορείτε να επιτύχετε αποτελέ-

σματα και να αποκτήσετε φίλους;
Προσωπικά γνωρίζω πολλούς Ποντιακούς συλλόγους, φορείς και πρόσωπα, που
δίδουν διαφορετική εικόνα.
Εν κατακλείδι, εκφράζω και πάλι την
απορία μου για την απόπειρα ποινικοποίησης της γνώμης και τη βαθύτατη απαρέσκειά μου για κάθε προσπάθεια κατά της
Ελευθερίας της Γνώμης, η οποία παραπέμπει σε καθεστώτα θυτών, όπως π.χ. η
Τουρκία, από τα οποία ο περήφανος, ηρωϊκός και μαρτυρικός Ελληνισμός του Πόντου,
μαζί με τους άλλους Έλληνες της Ανατολίας,
υπέστη γενοκτονία.
Σας υπενθυμίω ότι η Τουρκική Νομοθεσία ποινικοποιεί τη σχετική ελευθερία
Γνώμης και κάθε συζήτηση περί Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τιμωρείται
ποινικά από τα περί προσβολής του Τουρκισμού άρθρα; Είστε δηλαδή υπέρ αυτών
των άρθρων; Ερωτώ, διότι μου έχει προκληθεί σύγχυση και από τις δημόσιες και κατ΄
ιδίαν τοποθετήσεις σας, όπως η κατωτέρω.
Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα δεν διώκονται
ούτε οι ιδεές, αλλά ούτε και η διατύπωση
γνώμης. ΑΝ είστε υπέρ της ποινικοποίησση
και της δίωξης και υπέρ της επιβολής φασιστικού καθεστώτος να το δηλώσετε.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε συγκεκριμένα επί των ανωτέρω.
Φίλιππος Γεωργουσόπουλος
30 Μαΐου 2011
Προς ΠΟΕ περί Γενοκτονίας
Κύριοι,
Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας και
παρεξήγησης, κοινοποιώ τη δεύτερη επιστολή μου προς τα λοιπά Προσφυγικά Σωματεία της Ελλάδος.
Η επιστολή αυτή, όπως και η πρώτη άλλωστε, έχει ως σκοπό να πληροφορηθεί την
επίσημη θέση της ΠΟΕ σχετικά με το καίριο
αυτό ζήτημα
της Γενοκτονίας, το οποίο αφορά τη σοβαρότητα του προσφυγικού κινήματος και
την επιστημονική εγκυρότητα.
Αναμένω τοποθέτησή σας.
Με εκτίμηση,
Φίλιππος Γεωργουσόπουλος
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Μεθοδολογικά πρότερα στη

Γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής
Του Θεοδόση Κυριακίδη *
theodosis@peristereota.com
Η βιβλιογραφία των γενοκτονικών μελετών αυξάνεται με
ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς
τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη πτυχών των γενοκτονίων
που τέλεσαν οι νεότουρκοι
και οι κεμαλικοί με πρώτη
αυτή των Αρμενίων βρίσκεται ανάμεσα στις πολλές εκδόσεις που πραγματοποιούνται γύρω από αυτό το θέμα.
Η Τουρκία έχει επανειλημμένως βρεθεί αντιμέτωπη με
κατηγορίες για πράξεις Γενοκτονίας, εθνικής εκκαθάρισης και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ανάμεσα
στα θύματα υπήρξαν χριστιανοί, μουσουλμάνοι αλλά και
εβραίοι. Αυτή η ιδεολογία εξολόθρευσης, αφανισμού και
καταπίεσης ήταν μια βασική πολιτική παράμετρος τόσο
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως όμως των Νεοτούκρκων αλλά και των Κεμαλικών.
Η μελέτη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Στην περίπτωση
της Γενοκτονίας των Ελλήνων έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
να υπογραμμίσουμε δυο σημαντικές παραμέτρους. Οι
παράμετροι αυτοί προέκυψαν ως αντίδραση μετά την
δημόσια διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας.
Δεδομένου ότι η σημαντικότερη και πληρέστερα επιστημονικά τεκμηριωμένη περίπτωση υπήρξε αυτή του Πόντου (βλ. το έργο του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη),
υπήρξε ο κίνδυνος της απόκρυψης των υπολοίπων ελλήνων στο ζήτημα αυτό. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία
αυτό χαρακτηρίζεται ως “the exclusivity of suﬀering” που
σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «η αποκλειστικότητα
του δεινοπαθήματος». Έτσι οι Πόντιοι, όχι λόγω κάποιας
υπεροψίας, παρά μάλλον λόγω μιας τοπικιστικής προσέγγισης του ζητήματος επικεντρώθηκαν στην ποντιακή
περίπτωση. Βέβαια από τη μια κάτι τέτοιο θα έπρεπε να
ήταν αναμενόμενο, αφού ο ερευνητής έλκεται και από
το προσωπικό του ενδιαφέρον για ένα θέμα. Συνεπώς σε
πρώτη φάση οι πόντιοι ερευνητές μελέτησαν το ζήτημα
του Πόντου. Οι υπόλοιποι έλληνες της Μικράς Ασίας και
της Ανατολικής Θράκης αισθάνθηκαν ότι η δική τους
περίπτωση αποκρύπτεται και για τον λόγο αυτό διαμαρτυρήθηκαν- δικαίως από τη μια πλευρά. Πιστεύω λοιπόν,
ότι οι επόμενες μελέτες που θα προκύψουν από τώρα και
στο εξής, οφείλουν να λαμβάνουν τη Γενοκτονία ως ένα
ενιαίο σχέδιο εξόντωσης των Ελλήνων της Ανατολής. Όχι
διότι αυτό απαιτούν οι υπόλοιποι έλληνες Μικρασιάτες
και Ανατολικοθρακιώτες αλλά διότι φαίνεται ότι αυτή είναι η ορθή προσέγγιση του θέματος. Θεωρώ προβληματική την όλη θεώρηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων εάν
πρόκειται μόνο για τους Ποντίους και αυτό για τον παρακάτω λόγο: Το σχέδιο που συνέλαβαν οι Νεότουρκοι ξεκάθαρα αφορούσε μια ομογενοποιημένη Ανατολία, τόσο
εθνικά, όσο και θρησκευτικά. Πως είναι λοιπόν δυνατόν
να υπάρχει εθνική και θρησκευτική ομογενοποίηση αν
εξαιρούνται οι έλληνες της Μικράς Ασίας και της Αν. Θράκης. Εάν συμβαίνει αυτό τότε δεν έχουμε να κάνουμε με
σχέδιο ομογενοποίησης της Τουρκίας αλλά με εθνική εκκαθάριση λόγω άλλων αιτίων. Εδώ η διαφορά είναι λεπτή.
Όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Αυτό το τελευταίο μας φέρνει στην επόμενη παράμετρο. Στα διεθνή συνέδρια, αν κάποιος επιστήμονας κάνει λόγο για Γενοκτονία των Ελλήνων και τυχαίνει να παρευρίσκεται στο συνέδριο κάποιος τούρκος, ο αντίλογος
θα είναι ότι ίσως έγιναν κάποιες αγριότητες. Τις αγριότητες αυτές θα προσπαθήσει να τις δικαιολογήσει λέγοντας
ότι οι θηριωδίες αυτές συνέβησαν σε καιρό πολέμου και
είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιόδους να συμβαίνουν
τέτοιου είδους θηριωδίες. Η παγίδα εδώ είναι σοβαρή και
η παραποίηση των γεγονότων σκόπιμη για να καταλήξει
ο ανυποψίαστος στο συμπέρασμα, ότι αφού τα γεγονότα
αυτά διαδραματίστηκαν σε περίοδο πολέμου σίγουρα θα
έγιναν αγριότητες και από τις δυο μεριές. Κάνουμε λόγο
για σκόπιμη απόκρυψη διότι αποκρύπτεται το γεγονός
ότι οι διωγμοί ξεκινάνε νωρίτερα από τον Α΄ ΠΠ και ανε-

ξάρτητα απ’ αυτόν. Ουσιαστικά ξεκινούν αμέσως μετά τον
Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και μάλιστα από την Μικρά Ασία
και την Ανατολική Θράκη. Μεμονωμένοι διωγμοί βέβαια
εντοπίζονται σε διάφορες περιόδους και διάφορους
λόγους. Οι διωγμοί και οι σφαγές που κατέληξαν στη
Γενοκτονία των Ελλήνων δεν εντασσόταν στο πλαίσιο
κάποιων πολεμικών συρράξεων. Για να γίνει κατανοητός
λοιπόν ο λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι επιχειρούν αυτήν
την ομογενοποίηση της Ανατολίας, θα πρέπει να γνωρίζει
κανείς την σταδιακή ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού
και την προώθηση του από θεωρητικούς όπως ο Ζιγιά
Γκιοκάλπ κα. Η εθνικιστική αυτή ιδεολογία που ενισχύθηκε από τη σταδιακή απώλεια εδαφών της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας απροκάλυπτα δηλώθηκε στο συνέδριο
των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη το 1911.
Το σχέδιο βέβαια αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
ένα και ενίαιο. Μάλιστα παρ’ ότι υπήρχε το θεωρητικό
υπόβαθρο από πολύ νωρίς δεν θα πρέπει να υπήρχε ως
ενιαίο σχέδιο από το 1911. Η πολιτική μετακίνησης πληθυσμών, περιπτωσιακών διώξεων και σφαγών και η σταδιακή κλιμάκωση δίνει την εντύπωση ότι η ομογενοποίηση υπήρχε ως τελική λύση στο μυαλό των νεοτούρκων
και του Κεμάλ, αλλά οι ιστορικές συγκυρίες και η σωστή
εκμετάλλευση τους, ήταν τελικά που οδήγησε στην επιτυχία του σχεδίου. Ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι στην Ένωση
και Πρόοδος δεν υπήρχαν διαφορετικές τάσεις. Αν υπήρχε
πάντως από την αρχή συγκεκριμένο πλάνο εξόντωσης θα
πρέπει να το γνώριζαν συγκεκριμένα επιτελικά πρόσωπα,
διότι υπάρχουν περιφερειακοί αξιωματούχοι, οι οποίοι
είτε δεν γνώριζαν όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου είτε
δήλωναν ενάντιοι σ’ αυτό. Για παράδειγμα αρκετοί εκτοπισμοί ξεκίνησαν χωρίς εξαντλητικό προσχέδιο ή προετοιμασία. Με άλλα λόγια η πολιτική και στρατιωτική ελίτ
ήθελε να απομακρύνει τα μη μουσουλμανικά στοιχεία,
αλλά κάποιες από τις μεθόδους για να πραγματοποιηθεί
αυτή η ομογενοποίηση επινοήθηκε στην πορεία και κατά
την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.
Άρα λοιπόν οι ισχυρισμοί ότι οι διωγμοί και οι σφαγές
προκλήθηκαν λόγω του Ά Παγκόσμιου Πόλεμου ή λόγω
της παρουσίας του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη δεν
ευσταθούν. Εξάλλου και η πρόσφατη μελέτη του Τανέρ
Ακτσάμ (Μια Επαίσχυντη Πράξη) που βασίστηκε κυρίως
σε οθωμανικά αρχεία έχει δείξει πως το σχέδιο ήταν η
εξαφάνιση όλων των χριστιανικών ομάδων της Ανατολίας και μάλιστα ξεκίνησε από την Ανατολική Θράκη και τη
Μικρά Ασία πριν την Αρμενική Γενοκτονία του 1915. Πολύ
πριν δηλαδή εμφανιστεί εκεί ο ελληνικός στρατός. Μάλιστα η επιτυχία που είχε το σχέδιο στους Έλληνες οδήγησε
τους νεότουρκους να χρησιμοποιήσουν τα ίδια πρόσωπα στις νευραλγικές θέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του σχεδίου εξόντωσης των Αρμενίων. Για παράδειγμα
ο Şükrü Kaya, ο Dr. Nâzım, ο Dr. Reşit, και ο Pertev Pasha
πριν αναλάβουν θέσεις κλειδιά στην αρμένικη γενοκτονία είχαν «διακριθεί» στις επιχειρήσεις εθνικής εκκαθάρισης των Ελλήνων.
Εξάλλου και τα αρχεία του Βατικανού, που γνώριζε από
πρώτο χέρι τι συνέβαινε καθώς είχε στα μέρη εκείνα ιεραπο-

στόλους που ενημέρωναν λεπτομερώς την Αγία Έδρα, συνηγορούν ότι η Γενοκτονία που διέπραξαν οι Νεούτουρκοι
και οι Κεμαλικοί θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα ενιαίο σχέδιο
εξόντωσης και εξαφάνισης ολόκληρου του χριστιανικού
στοιχείου της Ανατολής. Σε γράμμα που στέλνει στον Κεμάλ
στις 9 Μαρτίου του 1921 ο καρδινάλιος Γκάσπαρι εκ μέρους
του Πάπα του απευθύνει έκκληση να δώσει το γρηγορότερο δυνατό διαταγές, για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της
ζωής και των αγαθών των χριστιανών του Καυκάσου, της
Μικράς Ασίας και της Ανατολίας. Ο Κεμάλ απαντώντας στο
γράμμα αυτό απευθείας στον πάπα στις 12 Μαρτίου 1921
σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «…οι χριστιανοί όλων των
περιοχών όπου απλώνεται η κυριαρχία και η επιρροή της
Κυβέρνησης του Μεγάλου Εθνικού Κοινοβουλίου της Τουρκίας, επωφελούνται από πλήρη ηρεμία…». Ο ίδιος βέβαια
κατηγορούσε μερικά χρόνια αργότερα τους πολιτικούς του
αντίπαλους γι’ αυτές τις θηριωδίες, σε μια συνέντευξη στην
αμερικάνικη εφημερίδα Los Angeles Examiner, στο φύλλο
της 1ης Αυγούστου του 1926.
Γεγονός πάντως είναι ότι οι θηριωδίες που διαπράχτηκαν από τους Νεότουρκους δικάστηκαν από τους
Οθωμανούς μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο λόγος που επιζητούνταν η δίκη των Νεοτούρκων από
τη νέα κυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν
για να δείξουν ότι αποστασιοποιούνται από τα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί. Ήθελαν έτσι να μειώσουν τις
εδαφικές και άλλες απαιτήσεις των Συμμάχων προς την
ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δημιουργήθηκαν
λοιπόν περιφερειακές επιτροπές σ’ όλες τις επαρχίες και
συνέλεξαν πληροφορίες για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στις σφαγές και τις εκτοπίσεις. Τα στοιχεία που
παίρνουμε από τα πρακτικά αυτών των δικαστηρίων είναι εξαιρετικά σημαντικά διότι αποκαλύπτεται ο ρόλος
της μυστικής οργάνωσης Teshkilat-i-Mahsusa κάτω από
τις οδηγίες του Dr. Behaeddin Shakir. Τον Ιούλιο του 1919
το κυρίως δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο την τριανδρία, Enver, Talaat, Jemal, τον Dr. Ahmet Nazim και τον
Behaeddin Shakir, που όμως είχαν προλάβει να διαφύγουν όλοι στο εξωτερικό. Λίγες μέρες μετά την άφιξη του
Κεμάλ στην Σαμψούντα (19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας των Ποντίων), στις 22 Μαΐου 1919 εκδόθηκε η τελική απόφαση του δικαστηρίου της Τραπεζούντας
στην οποία επιβεβαιώνεται το γεγονός πως με επίφαση
τις εκτοπίσεις είχαν δοθεί κρυφές οδηγίες για σφαγές.
Στην ποντιακή ιστοριογραφία λοιπόν που είναι ήδη
αρκετά εσωστρεφής είναι σκόπιμο να προσέξει κανείς
δυο κυρίως σημεία. Το πρώτο είναι ότι είναι ορθότερο να
κάνουμε λόγο για Γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής
και όχι μόνο του Πόντου και το δεύτερο ότι η Γενοκτονία
δεν προκλήθηκε ούτε από τον Α΄ΠΠ αλλά ούτε και από
την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Η
διαδικασία της εξολόθρευσης είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και ανεξάρτητα από τα δυο αυτά γεγονότα.
* Ο Θεοδόσης Κυριακίδης είναι θεολόγος-ιστορικός, Υπεύθυνος
του Ερευνητικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα,
Γραμματέας της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης
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Κυρίαρχος στον Πόντο ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Η

επιβλητική μορφή του
Οικουμενικού Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίου έδωσε τον τόνο
της θρησκευτικής διάστασης
στη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

του ο κ. Βαρθολομαίος, αφού η περιοχή του
Πόντου, αλλά και ολόκληρης της Μικρασίας βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι τα ιστορικά μοναστήρια του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος, της Παναγίας Σουμελά και
του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτος (ανάλογα των οποίων δημιουργήθηκαν στην
Ελλάδα) έως την αναγκαστική ανταλλαγή
των πληθυσμών το 1923 ήταν σταυροπηγιακές μονές, ανήκαν δηλαδή απευθείας στο
Πατριαρχείο και όχι στη Μητρόπολη Τραπεζούντος, η οποία ήταν πολύ εύρωστη και
ισχυρή. Γι’ αυτό και η περιοχή ονομάζεται
από τους Ποντίους και τους εκκλησιαστικούς κύκλους «Αγιότοπος Ματσούκα».

Του Φόρη Πεταλίδη
Όταν το 1997 ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στο πλαίσιο του Οικολογικού Συνεδρίου, έφτασε στην Τραπεζούντα του ιστορικού Πόντου, οι εθνικιστές και οι «Γκρίζοι
λύκοι» αντέδρασαν και σε συνεργασία με
το βαθύ κράτος στην περιοχή δημιούργησαν επεισόδια. Εκτοτε πέρασαν αρκετά
χρόνια, οι διεργασίες στο τουρκικό κράτος
και την κοινωνία έγιναν πιο έντονες, υποχώρησε το στρατοκρατικό και κεμαλικό καθεστώς, οι ισλαμιστές ανήλθαν στην εξουσία.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης άρχισε να λειτουργεί σε εκκλησίες στη Μικρασία, αλλά
στόχος του ήταν η λειτουργία στην Παναγία
του όρους Μελά, στον Πόντο.
Η άδεια δόθηκε, και πέρυσι για πρώτη
φορά, έπειτα από 87 χρόνια, από τη στιγμή
που έκλεισε η ιστορική μονή και οι μοναχοί
την εγκατέλειψαν στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λωζάνης, τελέστηκε πατριαρχική
θεία λειτουργία. Οι εθνικιστές, όμως, και
μικρές ομάδες οι οποίες βασίζουν την
ύπαρξή τους στην αναμόχλευση των παθών «χτύπησαν» και φέτος ζητώντας να
μη δοθεί νέα άδεια λειτουργίας. Η δύναμή
τους στην τουρκική κοινωνία είναι πλέον περιθωριακή και τελικώς πατριαρχική
θεία λειτουργία τελέστηκε και φέτος. Οπως
έλεγαν, άλλωστε, κύκλοι του Φαναρίου, η
άδεια που δόθηκε πέρυσι δεν ήταν ετήσια,
δε χρειάζεται να ανανεωθεί, αλλά είναι πλέον κατοχυρωμένο δικαίωμα.
Επειδή αρκετοί εξωεκκλησιαστικοί κύκλοι θέλησαν να πιστωθούν την επιτυχία
της λειτουργίας το Δεκαπενταύγουστο
στη μονή της Παναγίας στο όρος Μελά,
και κυρίως παράγοντες ποντιακής καταγωγής από τη Ρωσία, όσο και άνθρωποι που
βρίσκονται στην περιφέρεια της Ελλαδικής
Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκαθάρισε σε συνομιλητές εδώ και καιρό:
«Η επαναλειτουργία της Παναγίας Σουμελά
στον Πόντο είναι καθαρά δικό μου έργο».

Οφέλη για την Άγκυρα

Γι’ αυτό και προσπάθησε και πέτυχε εν πολλοίς το γεγονός της επαναλειτουργίας να
αποφορτιστεί πολιτικά και να παραμείνει
αποκλειστικά ένα θρησκευτικό γεγονός
που θα πραγματοποιείται με ευλάβεια και
κατάνυξη, όπως απαιτεί η εκκλησιαστική
τάξη. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν ούτε
«διοργανωτές» ούτε «επικεφαλής». Αυτό
έγινε αντιληπτό φέτος και αποφεύχθηκαν
τα περυσινά «παρατράγουδα», όπως και
των προηγούμενων χρόνων.

«Παρχαροµάνα ελάλεσεν»
Και για να δείξει αυτήν την εκτίμηση
προς όλους τους απλούς προσκυνητές ποντιακής καταγωγής και όσους παρακολουθούσαν την πατριαρχική θεία λειτουργία
μέσω δορυφορικής σύνδεσης, ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε: «Παρχαρομάνα ελάλεσεν»
και εμείς, ανταποκρινόμενοι εις το κάλεσμά
της, ήλθαμε εδώ εκ μέρους όλων σας, των
απανταχού Ποντίων. Ο μακαριστός προκάτοχός μας Πατριάρχης Αθηναγόρας έλεγε διά σας επί λέξει: “Σεις οι Πόντιοι είσθε
υπέροχος λαός, λαμπρός λαός, εις τας θρησκευτικάς σας εκδηλώσεις. Σας θαυμάζω
και αι ευχαί μου σας συνοδεύουν εις το θεάρεστον έργον σας”. Και ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης ομοίως σας θαυμάζει,
σας αγαπά, σας εκτιμά και σας ευλογείς εξ
όλης καρδίας».

Οι ρίζες της ορθοδοξίας στην “Αγιότοπο
Ματσούκα” των μοναστηριών της Παναγίας Σουμελά, Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος και
Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, είναι πολύ
βαθιές στην καρδιά των πιστών.
Το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκτός από την Παναγία Σουμελά εστιάζεται και στις άλλες ιστορικές
μονές του Πόντου. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι, μετά την πατριαρχική
θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, ο
κ. Βαρθολομαίος συνοδευόμενος από το
δήμαρχο της Ματσούκας (Μάτσκας), Ερτογκρούλ Γεντς, επισκέφτηκε την ερειπωμένη μονή του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος, ενώ
νωρίτερα την Αγία Σοφία Τραπεζούντας,
η οποία λειτουργεί ως μουσείο, την ερειπωμένη μονή της Θεοσκεπάστου και τον
Αγιο Ευγένιο Τραπεζούντας, που σήμερα
λειτουργεί ως τζαμί.
Οι επισκέψεις αυτές του Οικουμενικού
Πατριάρχη δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τον Πόντο, για τις εκκλησίες
και τα μοναστήρια της περιοχής. Όχι τυχαία
πέρυσι ισχυρός οικονομικός και πολιτικός
παράγοντας εκ Ρωσίας -ποντιακής καταγωγής- πρότεινε στο δήμαρχο Ματσούκας να
χρηματοδοτήσει την ανέγερση ρωσικής εκκλησίας στην περιοχή, προσφέροντας μάλιστα την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση,
γεγονός όμως που απέτρεψε εν τη γενέσι

Πάντως, από αυτήν τη διαδικασία του
ανοίγματος και της πατριαρχικής θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, η Τουρκία
προσδοκά οικονομικά οφέλη. Κι αυτό, γιατί
βλέπει πως από τις αρχές του 1980 χιλιάδες
προσκυνητές ποντιακής καταγωγής κάθε
χρόνο πραγματοποιούν επισκέψεις στη γη
των πατεράδων και των παππούδων τους,
βρίσκουν τα σπίτια των προγόνων τους και
αναπτύσσουν επαφές με τους ποντιακής
καταγωγής μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες, με τους οποίους διατηρούν αδελφικούς δεσμούς φιλίας, είναι η γέφυρα που
ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.
Όσο δε για τη μικρή μερίδα Τούρκων
εθνικιστών που αντιδρά, δίχως όμως να έχει
απήχηση στην κοινωνία, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την
πατριαρχική θεία λειτουργία στην Παναγία
Σουμελά και σε δείπνο για το Ραμαζάνι που
παρέθεσε προς τιμήν του η Ενωση Βιομηχάνων στην πόλη Γκαζιάντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, τους επέκρινε λέγοντας: «Στη
Σουμελά ήρθαν οι χριστιανοί και τέλεσαν
θεία λειτουργία σύμφωνα με την παράδοσή
τους και αναχώρησαν. Τι έγινε; Τι χάσαμε; Τι
κερδίζουμε; Να σας πω. Αυτός που είναι βέβαιος για την πίστη του δε φοβάται την ελευθερία της πίστης. Οποιος πιστεύει στις ιδέες
και στις σκέψεις του δε φοβάται την ελευθερία των ιδεών και των σκέψεων».
Ο Πόντος και η Μικρασία είναι τελικά
ένα πεδίο που θα έχει ιδιαίτερο θρησκευτικό -και όχι μόνον- ενδιαφέρον το επόμενο
χρονικό διάστημα.

Ερντογάν κατά Τούρκων εθνικιστών
Αποδοκίµασε τις αντιδράσεις τους κατά της Λειτουργίας στην Παναγία Σουµελά
Του Σταύρου Tζίμα
Το σκεπτικό της απόφασης της κυβέρνησής του να
επιτρέψει την τέλεση χριστιανικής Θείας Λειτουργίας στην
Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, αλλά και γενικότερα την
προσέγγισή του στο ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών
στην Τουρκία ανέπτυξε εν είδει μανιφέστου ο κ. Ταγίπ Ερντογάν, παίρνοντας αφορμή από τον σχετικό θόρυβο που
επιχείρησαν να προκαλέσουν και φέτος ακραίοι εθνικιστικοί κύκλοι της χώρας του.
Μιλώντας λίγες ώρες μετά το πέρας των εκδηλώσεων
στο όρος Μελάς σε δείπνο για το Ραμαζάνι που παρέθεσε
προς τιμήν του η Ένωση Βιομηχάνων στην πόλη Γκαζιαντέπ
της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν επέκρινε εκείνους, τους αυτοαποκαλούμενους εθνικιστές όπως είπε, που
με αφορμή την τέλεση της Θείας Λειτουργίας «καλλιεργούν
κλίμα φόβου με σκοπό να αναστατώσουν τη χώρα και να
φέρουν τα πάνω κάτω».
«Σήμερα στη Σουμελά ήρθαν οι Χριστιανοί και τέλεσαν Θεία Λειτουργία σύμφωνα με την παράδοσή τους. Με
αφορμή αυτό το γεγονός μία δύο ομάδες, δεν χρειάζεται
να εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί, λένε: ορίστε ξαναζωντάνεψαν
την επιθυμία για δημιουργία κράτους του Πόντου», παρατή-

ρησε ο κ. Ερντογάν και πρόσθεσε:
«Φίλοι μου, τι έγινε; Ήρθαν, τέλεσαν
τη Θεία Λειτουργία τους και αναχώρησαν.
Τι χάσαμε; τι κερδίζουμε; Να σας πω. Αυτός που είναι βέβαιος για την πίστη του
δεν φοβάται την ελευθερία της πίστης.
Όποιος πιστεύει στις ιδέες και στις σκέψεις του δεν φοβάται την ελευθερία των
ιδεών και των σκέψεων. Αυτοί αυτοαπακαλούνται εθνικιστές. Ανοίξτε και ρίξτε
μια ματιά στην ιστορία των Οθωμανών. Κοιτάξτε, τα είχαν
φοβηθεί ποτέ τέτοια πράγματα οι Οθωμανοί; Αντίθετα επί
Οθωμανών ήταν ανοιχτά, χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία. Τα χρησιμοποίησαν στις σχέσεις τους με
τη διεθνή κοινότητα, με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος
της δικής του εξουσίας. Τώρα τι είναι αυτά… Θεέ μου. Ένα
κλίμα φοβικό με σκοπό να αναστατώσουν τη χώρα και να
φέρουν τα πάνω-κάτω».
Η παρέμβαση Ερντογάν έγινε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου και λίγες ώρες αφότου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε εκφωνήσει στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας στη Σουμελά έναν λόγο καθαρά θρησκευτικό
στον οποίο μεταξύ άλλων ευχαρίστησε την τουρκική κυ-

βέρνηση για την παραχώρηση άδειας
τέλεσης των χριστιανικών εκδηλώσεων
στο ιστορικό μοναστήρι. Όπως έγινε γνωστό, λίγες ημέρες πριν ο Ταγίπ Ερντογάν
κατευθυνόμενος στη γενέτειρά του πόλη
Ρίζε στη Μαύρη Θάλασσα έκανε μια στάση στην Τραπεζούντα, όπου επέστησε
την προσοχή στις Αρχές, ώστε η φιλοξενία προς τους χριστιανούς προσκυνητές
που θα καταφθάσουν για τον εορτασμό
«να είναι άψογη». Η σύσταση του Τούρκου πρωθυπουργού,
δεν έγινε τυχαία. Η περιοχή της Τραπεζούντας θεωρείται το
άντρο των Γκρίζων Λύκων και ο κίνδυνος προκλήσεων θέτει
σε συναγερμό τις αρχές τα τελευταία χρόνια που το ετήσιο
προσκύνημα στη Σουμελά προσελκύει χιλιάδες χριστιανούς
και Ποντίους από την Ελλάδα αλλά και τις ορθόδοξες χώρες
της Μαύρης Θάλασσας. Παραμονές του Δεκαπενταύγουστου καταφθάνουν στην Τραπεζούντα υψηλόβαθμοι κρατικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι για να συντονίσουν τα
μέτρα ασφαλείας, ενώ αναπτύσσονται, διακριτικά, ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις στη διαδρομή προς το όρος Μελάς.
Πηγή: e-pontos
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Α

υτές τις σημειώσεις που κρατάτε στα χέρια σας, επιθυμώ να τις αφιερώσω στον πατέρα μου Κωνσταντίνο Τουμπουλίδη που μετά από 77 χρόνια πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής. Να επιστέψει στις ρίζες. Να
περπατήσει, να αναπνεύσει, να γευθεί, να κλάψει και να τραγουδήσει στα χώματα που έζησαν οι παππούδες
του και οι γονείς του. Να δει και να πάρει μαζί του από τον Πόντο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την πανέμορφη Τραπεζούντα, όλα εκείνα που ονειρεύτηκε, που οραματίστηκε, που άκουσε από τους προγόνους του.
Νίκος Τουμπουλίδης
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

1η Ηµέρα
Πέµπτη 28 Ιουλίου 2011
Το οδοιπορικό στις αλησμόνητες και αξέχαστες πατρίδες
ξεκίνησε. Ο πρόεδρος της Ε.Λ.Β. (Ευξείνου Λέσχης Βέροιας)
Χαράλαμπος Καπουρτίδης και αρχηγός της αποστολής, τα
μέλη της Ε.Λ.Β. Σπύρος Θεοδωρίδης και Φιλοκτήμων Φωτιάδης, η ιδιοκτήτρια του γραφείου ταξιδιών «Αχιλλέας TRAVEL»
Ελένη Αλατσίδου και άλλοι τριάντα έξι αργοναύτες, βρέθηκαν
συνταξιδιώτες για το σπουδαίο ταξίδι, να γνωρίσουν από κοντά τον Πόντο και τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
Τα ενδοξότερα έπη ανδρείας και ηρωισμού, γνωστά και
άγνωστα γεγονότα των παλικαριών του Πόντου και όλων των
γενεών που έζησαν, δημιούργησαν, χάρηκαν και έκλαψαν
στην ηρωική μας πατρίδα θα είναι σύντροφος της καρδιάς
μας σε όλη τη διαδρομή του ταξιδιού μας, μέχρι να φτάσουμε
στην καρδιά του Πόντου, την Τραπεζούντα.
Το λεωφορείο κινείται επί της Εγνατίας Οδού με υψηλές
ταχύτητες και γύρω στις 07:00 περνάμε το Δερβένι αφήνοντας πίσω την νύφη του Θερμαϊκού, κινούμαστε πάνω από τις
λίμνες Λαγκαδά – Αγίου Βασιλείου και Βόλβης, φθάνουμε στη
διασταύρωση Κερδυλίων, ξαναπιάνουμε την Εγνατία Οδό και
βλέπουμε δεξιά και αριστερά τα όμορφα και καταπράσινα
βουνά της Καβάλας και της Ξάνθης, ενώ ο Στρυμωνικός κόλπος και το Θρακικό Πέλαγος μας συνοδεύουν δεξιά μας.
Ο έλεγχος των διαβατηρίων στο ελληνικό αλλά και στο τούρκικο τελωνείο ολοκληρώνεται με τυπικές διαδικασίες και το λεωφορείο ξεκινά και πάλι στις 12:40 εντός Ευρωπαϊκής Τουρκίας
Δεξιά μας αφήνουμε την Κεσσάνη, περνάμε έξω από τα
Ύψαλα και γύρω στις 14:30 φτάνουμε στο KOSKTE του Τραπεζούντιου Μουσταφά. Από τα χαμηλά υψώματα της Ραιδεστού,
βλέπουμε πανοραμικά την όμορφη και παραλιακή πόλη. Η
θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται πλέον στα δεξιά μας και
αφού περνάμε την πόλη του Μαρμαρά, στη διασταύρωση
που οδηγεί προς Σηλυβρία εμείς ακολουθούμε τη νέα Εθνική
Οδό που οδηγεί προς Κωνσταντινούπολη – Αδριανούπολη.
Φθάνουμε στο ξενοδοχείο CRYSTAL HOTEL στο κέντρο
της Κωνσταντινούπολης, αφού πρώτα περνάμε από την πλατεία TAKSI και αργότερα το σύνολο των αργοναυτών ξεκινά
για το Κιούμ Καπή όπου περνάει ευχάριστα το βράδυ του.

2η Ηµέρα
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011
Η ώρα είναι ήδη 09:00 και το λεωφορείο με τους αργοναύτες μπαίνει στους δρόμους της πόλης. Η Χούλια μας καλημερίζει με το « Καλημέρα όλη μέρα » και χωρίς χρονοτριβές αρχίζει
την ξενάγηση με πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για
την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντίνου Πόλις. Η πόλη που
ιδρύθηκε τον 7ο π.χ. αιώνα από τον Βύζα, μετά από 1000χρόνια
ζωής και δημιουργίας ανακηρύσσεται το 324μ.χ. από τον Μέγα
Κωνσταντίνο σε πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος καταγόμενος από Πόντια μητέρα
την Αγία Ελένη εκ Δρεπάνου Βιθυνίας και από πατέρα ευγενή Έλληνα της Σερβίας τον Κωνστάντιο τον Χλωρό, διοικεί το
ρωμαϊκό κράτος από το 306μ.χ., μεταφέρει την πρωτεύουσα
από την αμαρτωλή Ρώμη και στις 11 Μαΐου του 324μ.χ. εγκαινιάζει την “Κωνσταντίνου Πόλις”, τη Νέα Ρώμη και την ορίζει
νέα πρωτεύουσα του κράτους.
Τα Θεοδοσιανά τείχη του 5ου μ.Χ. αιώνα αλλού μονά και αλλού διπλά και η περιμετρική τάφρος δημιουργήματα του Μεγάλου Θεοδόσιου, η Κερκόπορτα, το Σιναϊτικό μετόχι με την Αγία
Αικατερίνη, η Βουλγάρικη εκκλησία όλη μεταλλική, η Μεγάλη
του γένους σχολή εμφανώς εγκαταλειμμένη, η πύλη Αδριανού,
η μονή Βλαχερνών από όπου παίρνουμε αγίασμα και ψάλουμε
το “Τη Υπερμάχω Στρατηγό”, η μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Μπαλουκλί, η μονή χώρας, το υδραγωγείο και η Αγιά Σοφιά θα είναι
ελάχιστα από το μνημεία που θα επισκεφθούμε και θα θαυμάσουμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα δύο τελευταία δημιουργήματα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού τον 6ομ.χ. αιώνα.
Ο χρόνος τρέχει γρήγορα και μετά την επίσκεψη στο Kapali
Garci, γύρω στις 18:00 επιστρέφουμε στο CRYSTAL HOTEL για
ξεκούραση και χαλάρωση.

3η Ηµέρα
Σαββάτο 30 Ιουλίου 2011
Η Πόλη δεν κοιμάται ποτέ, η έντονη δραστηριότητα δεν

σταματάει ούτε τα ξημερώματα. Η ώρα είναι όμως ήδη 07:00
και ετοιμαζόμαστε για την Κασταμονή. Το ταξίδι είναι μεγάλο,
γύρω στα 550χλμ.
Περνώντας πάνω από τη γέφυρα του Βοσπόρου πραγματικό
στολίδι που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία θα βρεθούμε στην
Ασιατική Τουρκία. Η πόλη όμως συνεχίζεται και εδώ. Η συνολική απόσταση για να διασχίσεις την Πόλη ξεπερνά τα 150χλμ. Η
πορεία του λεωφορείου προς τον τελικό αντικειμενικό σκοπό
συνεχίζεται επί του αυτοκινητόδρομου Κων/πολης-Άγκυρας.
Από εδώ και πέρα θα κινηθούμε στη βόρεια Τουρκία και
πρώτα – πρώτα συναντάμε την περιοχή της αρχαίας Παφλαγονίας. Τα ελληνικά χωριά, Τατάριον, Πελεκάνιον και Αρετσού
είναι πλέον μόνο στοιχεία ιστορίας και έχουν εξαφανισθεί
πλήρως από τα παράλια του Βοσπόρου. Οι πόλεις Γκέπτσε
– Κορφέζ – Κοτσαελί και Νικομήδεια(ISMIT), θα βρεθούν στο
διάβα μας μέχρι να σταματήσουμε στο ISMAELIN YERIN για
ξεκούραση, λίγο έξω από το Ατάπαζαρ (SAKARYA).
Εδώ στην περιοχή της Νικομήδειας, άφησαν την ιστορία
τους οι Χετταίοι γύρω στο 1200 πχ., οι Φρύγες το 750 π.χ., οι
Ίωνες τον 7ο αιώνα π.χ., οι Πέρσες τον 6ο π.χ. αιώνα, ο Μέγας
Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί με τους τελευταίους τους Οθωμανούς και τους Τούρκους, με τον “ιδιαίτερο “ πολιτισμό τους. Η λίμνη Δοάνη (κατά την Άννα Κομνηνή), το
σημερινό Σαπάντζια, το βουνό Κάρτ Τεπέ, ο Σαγγάριος ποταμός
με τις μνήμες της μικρασιάτικης καταστροφής, θα μας συντροφεύουν καθώς πλησιάζουμε στα όρια του Δυτικού Πόντου.
Η πόλη Δούντζε γνωστή για τα γαλακτοκομικά της προϊόντα, η Βιθυνία (Μπόλου) πατρίδα του Αντίνοου είναι στον
δρόμο μας που οδηγεί προς Άγκυρα. Στο διάβα μας θα συναντήσουμε τη πόλη Φλαβιούπολη (Γκέρετε), Εσκίπαζαρ και
γύρω στις 15:00 θα φτάσουμε στη Σαμφράμπολη. Ο ναός
του Αγίου Στεφάνου είναι πλέον τζαμί, αλλά στην είσοδό του
παραμένουν δύο μαρμάρινες πλάκες με ελληνική γραφή, το
χαμάμ στο κέντρο της πόλης, η μικρή αγορά και η εγκαταλελειμμένη ελληνική συνοικία είναι τα βασικά γνωρίσματα της
πόλης του κρόκου.
Στις 18:00 φθάνουμε στην πόλη των Κομνηνών. Η πόλη
του Ισαάκ Κομνηνού αλλά και ολόκληρης της οικογένειας των
Κομνηνών θυμίζει Ελλάδα. Τα αρχαία Δάδιβρα και τώρα Κασταμονή χάριν των Casta Comulni, μας φέρνει στη μνήμη την
Ελλάδα διότι έχει πραγματικά άρωμα Ελλάδας. Εδώ στα όρια
του Πόντου όπως λέει ο Ευστάθιος Πελαγίδης δεν συναντάμε
καθόλου Έλληνες πόντιους αλλά μόνο το φρούριο των Κομνηνών ψηλά στην κορυφή του λόφου, την Παπαζόγλειο σχολή ,
τα ελληνικά μνημεία πολιτισμού στο μουσείο της πόλης αλλά
και το Atabey τζαμί στην πρώην ελληνική συνοικία.
Όλα αυτά μας φορτίζουν συναισθηματικά και μας δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα φθάνοντας στο KURSUNI
UHAN HOTEL όπου θα διανυκτερεύσουμε.

4η Ηµέρα
Κυριακή 31 Ιουλίου 2011
Το πρωινό είναι αρκετά καλό και γύρω στις 08:30 ξεκινάμε
την πορεία μας για τη Σινώπη. Μετά από τρεις ώρες πορείας
μέσα στις πράσινες πλαγιές του όρους Ιλγκάς Ντάγ όπου συναντάμε την πόλη Πομπηούπολη , αρκετά χωριά, ποτάμια και
τον Αμινό ποταμό θα φθάσουμε στην Σινώπη. Λίγο πριν φθάσουμε στη Σινώπη θα δούμε μπροστά μας τον Εύξεινο Πόντο
κατεβαίνοντας από τα υψώματα του βουνού.

Η πόλη του Διογένη του Σινωπέα, του Απόστολου Ανδρέα
και πολλών άλλων αγίων όπως του Αγίου Φωκά του κηπουρού, η πρώτη αποικία των Μιλησίων, βρίσκεται σε οικοδομικό
οργασμό, είναι πλέον μια κοσμοπολίτικη πόλη και ο πληθυσμός της το καλοκαίρι φθάνει τις 200.000 κατοίκους. Οι παλιές
φυλακές της πόλης είναι ξακουστές, το ελληνικό κάστρο, το
Αρρεναγωγείο, το Παρθεναγωγείο και το μουσείο θα είναι τα
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και αρκετοί μικρότεροι ποταμοί δίνουν στην περιοχή ζωντάνια και παρά του ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού όλη
η φύση είναι καταπράσινη. Η αρχαία Αμισός, μετονομάστηκε
Σαμψούντα, χωρίς να λησμονούμε ότι ο Αθηναίος Ανδροκλής την πρωτονόμασε Πειραιά, έγινε μια ακόμα μαρτυρική
πόλη του Πόντου. Η ξενάγηση στα αρχοντικά Ανταβάλογλου,
Μπόρλογλου, στο Ρολόι της πλατείας, στο Τσινέκειο γυμνάσιο
και στο καπνεργοστάσιο Ρέξη, θα μας κουράσουν αρκετά καθώς και ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Στη διαδρομή για την
Κερασούντα θα συναντήσουμε τα Θυμίσκυρα (Τσαρτσαμπά)
όπου ζούσαν 1500 Έλληνες, τον Ίρη (κόκκινο) ποταμό που πηγάζει από τα όρη της Καππαδοκίας και του νοτίου Πόντου, τη
θέρμη (Τέρμε), μέχρι να φθάσουμε στο ULUSOY COMPLEXI.
Εδώ τα πράγματα είναι φιλικά προς τους αργοναύτες καθώς
μας καλωσορίζει στην είσοδο το άγαλμα μιας αμαζόνας και
λίγο παραπέρα δύο βουβάλια να σέρνουν μία άμαξα (κάρο).
Οι πόλεις που μόλις αφήσαμε πίσω μας η Οινόη (Ούνιε), η
υπέροχη Σιδινή (Φάτσα) και τα Κοτύωρα (Ορντού) μοιάζουν
διαμάντια σπαρμένα στις ακρογιαλιές του Ευξείνου Πόντου.
Γύρω τις 20.00 μπαίνουμε στη Κερασούντα, η οποία μέχρι το
1923 ήταν έδρα Καζά. Είναι χτισμένη σε μία βραχώδη χερσόνησο με θαυμάσια θέα προς τη θάλασσα. Το όνομά της οφείλεται στην παραγωγή κερασιών και μαζί με τα φουντούκια
είναι η κύρια απασχόληση των κατοίκων όλης της περιοχής.
Το ξενοδοχείο NEW JASMIN HOTEL ΘΑ Μας ΦΙΛΟΞΕΝΉΣΕΙ για σήμερα.

5η ηµέρα
Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

μέρη που θα επισκεφθούμε, ενώ κάποιοι θα απολαύσουν ένα
καφέ ή το παραδοσιακό ποτό των Τούρκων, το τσάι στο γραφικό λιμάνι, έχοντας στο μυαλό μας ότι εδώ αναδείχθηκαν οι
βασικές ιδέες της ελευθερίας.
Ο ι πόλεις Τσοπανλάρ, Γκέρζε, Κουσαφέτ, Κύμινα, Μπάφρα,
είναι οι βασικές πόλεις όπου συναντάμε και λίγο ελληνισμό. Ο
Άλυς ποταμός που πηγάζει από την περιοχή της Σεβάστειας

Όλα πάνε καλά κι γύρω στις 8.30 ξεκινάμε για τα ναό του
Αγ. Νικολάου που οι Τούρκοι το μετέτρεψαν σε μουσείο και
το μόνο στοιχείο που θυμίζει Ελλάδα και χριστιανισμό είναι η
εικόνα του Παντοκράτορα στο τρούλο. Το σχολείο πίσω από
την εκκλησία, το γυμνάσιο και μία βόλτα στην ελληνική συνοικία του Κοκκάρι μας φορτίζουν συναισθηματικά.
Στις 9.30 αφήνουμε τη πολυτραγουδισμένη Κερασούντα,
τη νύφη του Ευξείνου Πόντου, βλέποντας αριστερά μας το νησάκι της Αρέτιδας. Στο δρόμο προς την Αργυρούπολη (Γκιουμουσχανέ) θα περάσουμε από την αρχαία Ιωσσόπη(Κεσάπ),
την Εσπιέ, την πατρίδα της Ταμάμας, τη Τρίπολη (Τερίμπολου)
όπου κι θα στρίψουμε δεξιά προς την Αργυρούπολη. Ο ποταμός Χαρσιώτης θα μας συνοδεύει στα δεξιά μας καθώς θα
διασχίζουμε την ομώνυμη κοιλάδα.
Οι ντόπιοι αποκαλούν αυτά τα βουνά όρη της αράχνης
λόγω της υψηλής πυκνότητας δένδρων. Μετά από δύο ώρες
βρισκόμαστε στην Άργασα (Τόπου) και στις 12.30 μπαίνουμε
στην νέα Αργυρούπολη καθώς η παλιά ελληνική Αργυρούπολη βρίσκεται ακόμα λίγο μακρύτερα, δεξιά πάνω στο βουνό. Ο
μητροπολιτικός ναός του Αγ. Γεωργίου, ο ναός του Αγ. Ιωάννη
και το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης, μένουν ερείπια για
να μας θυμίζουν ότι εδώ μεγαλουργούσαν οι πρόγονοί μας.
Η διαδρομή προς τη Τραπεζούντα διαμέσου της κοιλάδας
της Ματσούκας είναι μαγευτική. Μετά το Τορούλ, συναντάμε το
τούνελ της Ζύγανας (το χωριό που δημιούργησε ο Θόδωρος ο
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Γαβράς), 1700 περίπου μέτρων, ενώ η περιοχή μοιάζει ζωγραφισμένη. Δέκα χιλιόμετρα πριν τη Μάτσκα βλέπουμε τη πινακίδα
MONASTERI VAZELONA. Το μοναστήρι του Άη Γιάννη του Βαζελόνα πρωτοκτίσθηκε στα μέσα του 4ου μ.Χ. αιώνα και έφθασε
να έχει τετρακόσιους μοναχούς ενώ σήμερα είναι ερείπιο.
Η Μητρόπολη του ποντιακού ελληνισμού, η πόλη που γέννησε τους πυρσούς της ελληνικής παιδείας, τους λαμπρούς
συγγραφείς, τους φωστήρες της εκκλησίας, της ρητορικής και
της φιλοσοφίας μας υποδέχεται με δροσερό καιρό και φιλικούς Τραπεζούντιους ¨που ομοιάζνε με τα’ εμάς ¨.

6η Ηµέρα
Τρίτη 2 Αυγούστου 2011
Το πρώτο μας βράδυ στην πόλη των Κομνηνών είναι ευχάριστο. Σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα για όλους μας διότι θα επισκεφθούμε τη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Το μοναστήρι βρίσκεται
50 χλμ ΝΔ της Τραπεζούντας. Είναι σκαλισμένο και καρφωμένο
μέσα στα βράχια του όρους Μελά, στις υπώρειες του οποίου
ρέει ο παραπόταμος του Πυξίτη, « της Παναΐας το ποτάμι ».
Κατά την παράδοση το μοναστήρι χτίσθηκε το 386 μ.Χ.
από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, το
ευαγγέλιο του Χριστοφόρου και ο Σταυρός του Αυτοκράτορα Μανουήλ Γ Κομνηνού (1390-1417) βρίσκονται πλέον στο
ομώνυμο μοναστήρι στις πλαγιές του όρους Βερμίου.
Η Παναγία Σουμελά του Πόντου, η Μεριέ Μανά ή καμπάνα
κατά τους Τούρκους είναι ο πρεσβευτής του απανταχού Ελληνισμού. Είναι η στοιχειωμένη ψυχή του γένους στα βάθη της
Ανατολίας. Η Μονή στο εσωτερικό της έχει δεκάδες εικόνες
αγίων και του Χριστού. Στο κέντρο του καθολικού του κυρίως ναού ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας. Μετά την ξενάγηση
από την ξεναγό μας βγαίνουμε στο προαύλιο της Μονής και
εκεί ανάβουμε πλέον φανερά τα κεριά σε ειδικό χώρο και τραγουδάμε χορεύοντας παραδοσιακά ¨τραγωδίας¨ για την ¨Παναΐα¨. Όλα είναι συγκλονιστικά και ο θρύλος για τη μονή της
Παναγίας Σουμελά επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο.
Το χιλιοτραγουδισμένο ¨γεφύρι της Τρίχας¨ μένει αδιάφορο για τα χρόνια που έχει στην πλάτη του. Ο Πυξίτης τρέχει
από κάτω με άφθονο νερό και δίνει ζωή σε όλη την κοιλάδα
μέχρι να συναντήσει τον Εύξεινο Πόντο.
Ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας,
που έκτισε ο Μανουήλ Α’, θα είναι η επόμενη στάση μας. Έχει
το σχήμα της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο.
Μετά το γεύμα στα Πλάτανα (Ατσαπάτ), ξεκινάμε για τη
βίλα Καπαγιαννίδη. Η ελληνική αρχιτεκτονική και η οικονομική κατάσταση του τότε τραπεζίτη δημιούργησαν ένα κόσμημα, που σήμερα λέγεται KOSK ATATURK. Στις 17.00 φθάνουμε
στο USTA PARK. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα μέχρι να βραδιάσει και είναι ευκαιρία για μια καλή βόλτα στην πόλη της
Τραπεζούντας των 250.000 κατοίκων και στο φυσικό λιμάνι
της Τραπεζούντας που πρωτοέκτισε ο Αδριανός στις αρχές
του 2ου μ.Χ. αιώνα.
Στην συνέχεια στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου θα
μας επισκεφθούν και θα είναι όλο το βράδυ μαζί μας, στο παρακάθ’ που θα κρατήσει μέχρι τις 2.00 τα ξημερώματα, οι φίλοι μας οι πόντιοι Σωκράτης, Μουράτ, Μεχμέτ και ο Τόνιαλης.
Όλοι είναι ποντιακής καταγωγής δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Μιλούν υπέροχα τα ποντιακά και μας χαίρονται σαν πραγματικά τους αδέλφια. Ο Μπαϊράμ ο Τόνιαλης είναι μόλις 25 χρονών αλλά μας εντυπωσιάζει με τις γνώσεις του και τη φιλελληνική του συμπεριφορά. Μας λέει ότι στην Τόνια είναι πάνω
από 7000 πόντιοι και όλοι με φιλελληνικά αισθήματα και να
σκεφθεί κανείς ότι η Τόνια είναι ένας κόκκος πάνω στην άμμο.
Πόσοι μπορεί να είναι τελικά?

7η µέρα
Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011
Η Τραπεζούντα και πάλι ξυπνάει και μαζί οι νέοι αργοναύτες. Είναι η μέρα που ο καθένας μας μπορεί να επισκεφτεί την
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8
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ιδιαίτερη πατρίδα του ή να ακολουθήσει την ξεναγό μας σε
μια περιήγηση μέσα στην πόλη.
Το πρώτο γκρουπ για το Καρς ξεκίνησε ήδη γιατί σήμερα
θα διανύσουν πάνω από 700 χιλιόμετρα για να δουν τα χωριά
τους στο ΒΑ άκρο της Τουρκίας, κοντά στην Γεωργία.
Ένα άλλο γκρουπ θα επισκεφθεί την Κρώμνη και χωριάμοναστήρια της περιοχής της Αργυρούπολης.
Ενώ ένα τρίτο γκρουπ αποτελούμενο από δέκα άτομα θα
ξεκινήσει για τη Σάντα- Σταυρίν- Μέση Ματσούκα. Στις 07:20
το DOLMUS με οδηγό τον Φαχρετίν, Ματσκαλή Πόντιο που
μιλάει τέλεια τα ποντιακά, ξεκινάει το ταξίδι της ‘’αροθυμίας
‘’. Κινείται ανατολικά προς τα Σούρμενα και μετά από 20 χιλιόμετρα στρίβει δεξιά αφού περάσει τις εκβολές του Γιάμπολη
ποταμού. Η πινακίδα Santa Harabeleri 42 km, μας δίνει την
εντύπωση πως πολύ γρήγορα θα είμαστε στο οροπέδιο της
Σάντας. Ακολουθούμε τις πινακίδες, πότε δεξιά και πότε αριστερά του Γιάμπολη ποταμού, που γράφουν Atayurt. Μετά
από μια ώρα δρόμου, όπου το DOLMUS κινείται άνετα, φθάνοντας στο χωριό Αtayurt περνώντας πάνω από μια μικρή
γέφυρα στρίβουμε δεξιά. Τα τελευταία σπίτια στο χωριό
Μάτεϋ, χρησιμοποιούνται και ως παντοπωλεία - πανδοχεία
και μπορεί κάποιος να ψωνίσει κάποια φαγώσιμα, διότι στα
χωριά της Σάντας θα βρει μόνο νερό.
Μετά από δυόμιση ώρες δρόμο φτάνουμε στην διασταύρωση που οδηγεί αριστερά στην ενορία Ζουρναζάντων κα δεξιά στα άλλα έξι χωριά. Η επίσκεψη μας στο σχολείο και στους
δύο ναούς, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης μας αποζημιώνουν. Η ενορία Τσακαλάντων με τα
λίγα σπίτια και τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής, η ενορία των
Ισχανάντων πιο ψηλά με την Αγία Κυριακή και τα διακόσια εξήντα σπίτια πριν την ανταλλαγή μένουν εδώ για να θυμίζουν σε
εμάς τους νεότερους ποιες είναι οι ρίζες μας και ποια ήταν η
Αγία Σάντα με τους γνήσιους ορθόδοξους πόντιους Έλληνες.
‘’Η δύσα έρθεν και κόνεψεν ση Σάντας τα ρασία και κι
πορώ να λέπατα και καίετ’ η καρδίαμ’’ σκέφτομαι φεύγοντας
για τα ατελείωτα παρχάρια που βρίσκονται σε υψόμετρο
πάνω από 2.000 μέτρα. Μετά από πέντε περίπου χιλιόμετρα
στη διασταύρωση που δείχνει προς Κρώμνη ή Αι Σερ- Σταύριν, κινούμαστε προς Σταυρίν. Στις 13:30 φθάνουμε στο Σταυρίν και μετά από πέντε με έξι χιλιόμετρα κατηφορίζουμε προς
την απέναντι πλευρά, προς τον ποταμό Γιαγλίτερε. Τα ζωγραφισμένα χωρία του Χαψίκιοϊ , της Ζάβερας , της Στάμας , της
Κρένεσας (ANAYURT) , της Ποντίλας , των Γιαννακάντων και
της Κουνάκας θα είναι τα οπτικά μας ερεθίσματα.
Το κυρίως γκρούπ με την ξεναγό μας κινήθηκε μέσα στην
πόλη. Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας , η βίλα του Φωστηρόπουλου, ο Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Ευγενίου και τα
υψώματα του Μίθριου Όρους ( Μποζ Τεπέ ) είναι μερικά από
τα μέρη που επισκέφθηκαν και απόλαυσαν.

8η Ηµέρα
Πέµπτη 4 Αυγούστου 2011
Μετά το πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο η αποστολή ξε-

Η συνείδηση της
Ιστορίας θα μας
απελευθερώσει
του Fikret Baskaya *
Η Ιστορία όταν γράφεται από τους κυρίαρχους παραγνωρίζει εντελώς την τύχη
και το πεπρωμένο αυτών που έμειναν
κάτω απ’ τα συντρίμμια. Προφανώς,
όταν η ιστορία γράφεται απ’ αυτούς που
καταστρέφουν, δεν υπάρχει λόγος να
αναφερθεί το δράμα των θυμάτων που
καταπλακώθηκαν απ’ τα συντρίμμια. Η επίσημη ιστορία αγνόησε ότι αυτοί που καταστράφηκαν ήταν οι αρχαιότεροι με τις
πιο βαθιές ρίζες λαοί. Παρ’ όλο που έχει περάσει ένας περίπου
αιώνας, συνεχίζεται επίμονα η στάση αυτή με την άρνηση της
Ιστορίας. Όμως η άρνηση δε σημαίνει ότι δεν υπήρξε η Ιστορία.
Ότι ξεριζώθηκαν οι αρχαίοι λαοί που ζούσαν στα χώματα, οι
Ρωμιοί, οι Αρμένιοι, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι.
Κοινή υπήρξε η τύχη των μη-μουσουλμανικών αυτών
λαών με τις σφαγές, τις διώξεις, τις εξορίες και τις καταπιέσεις.
Σίγουρα ο διαχωρισμός και οι διωγμοί δεν έγιναν μόνον λόγω

κινάει για την κοιλάδα του Όφη ποταμού. Η φιδίσια διαδρομή
του ποταμού που όλο το χρόνο κατεβάζει πολύ νερό εκβάλει
στα Σούρμενα. Πηγαίνουμε ανατολικά της Τραπεζούντας και
περνάμε τα Γέμουρα, την Αρσινόη και φθάνουμε στα Σούρμενα. Η πόλη μέχρι το 1922 είχε πολύ ελληνισμό και πάνω από
δέκα μοναστήρια. Λίγο αργότερα ξεκινάμε για τη λίμνη Ουζούν Γκιόλ που απέχει 30 χιλιόμετρα από τα Σούρμενα. Μια
στάση στο Κατωχώρι ( Τσαϊ καρά) για λίγη ξεκούραση μας
δίνει την ευκαιρία να βρούμε και να μιλήσουμε με πολλούς
Οφλίδες. Αυτοί οι άνθρωποι δεύτερης και τρίτης γενιάς διατηρούν με πολύ σεβασμό τα ήθη και τα έθιμά τους, συνεχίζουν
την παράδοση και μιλούν τέλεια την ποντιακή διάλεκτο.
Επόμενη στάση του λεωφορείου θα γίνει στην περιοχή
Σάραχο, όπου η λίμνη Ουζούν Γκιόλ είναι το στολίδι της περιοχής. Εδώ οι ποντικές Άλπεις μοιάζουν λυπημένες με την “δύσα
να ετσόκεψεν σε όλα τα ρασία” , η υγρασία να είναι στο 100%
και η θερμοκρασία κάτω από τους 15ο κελσίου.

9η Ηµέρα
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011
Ξημέρωσε. Η πρωτεύουσα του Βυζαντίου, από το 1204
μ.Χ. μέχρι και το 1461 μ.Χ. , μας αποχαιρετά κλαίγοντας. Στις
08:00 θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για την Αμάσεια.
Στην πορεία μας για την πόλη της Αμάσειας θα συναντήσουμε τα Πλάτανα, λίγο μετά θα δούμε την πινακίδα που μας
δείχνει ότι αριστερά μας είναι η Τόνγια και τα παρχάρια του
Κατίρκαγια, την πόλη Άγιος Βασίλειος, τα Κόραλα με τους 700
Έλληνες να εγκαταλείπουν την πόλη το 1923, με τον Χαρσιώτη ποταμό να “κουβαλάει λιθάρια” μια και η βροχή έχει δυναμώσει.
Ακολουθεί η πόλη Τρίπολη με τους 2500 Έλληνες και το
ναό της Υπαπαντής, που τώρα είναι μουσείο, η πόλη Έσπιε,
την πόλη της Ταμάμας των χιλίων κατοίκων, η πόλη Κασιόπη, η Κερασούντα του καπετάν Κωνσταντινίδη του οποίου
το σπίτι ήταν για πολλά χρόνια το διοικητήριο της πόλης, η
Πουλαντζάκη με το ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ ο Μελάθιος
ποταμός κατεβάζει και αυτός μεγάλες ποσότητες νερού, που
χύνονται στον Εύξεινο Πόντο.
Τα Κοτύωρα με τους 5,500 κατοίκους, την πόλη του Φαρνάκη του Α’ και το Ιασώνειο ακρωτήριο θα είναι τα επόμενα
σημεία από όπου θα περάσουμε. Εδώ στο Ιασώνειο ακρωτήριο θα δούμε το ναό του Αγίου Νικολάου και αρκετοί θα
“φωτίουνταν” στα δροσερά νερά του Εύξεινου Πόντου. Θα
περάσουμε από την πόλη Φάτσα και αμέσως μετά από την
Οινόη των 5,000 Ελλήνων όπου εξορίσθηκε και ο Ανδρόνικος
Παλαιολόγος.
Τα Θεμίσκυρα με τον Θερμόδωντα ποταμό, η Σαμψούντα
όπου στρίβουμε αριστερά για να κινηθούμε προς το εσωτερικό της Τουρκίας, η πόλη Καβάκ, του Ιστήλ Αγά (Στυλιανού
Κοσμίδη), η πόλη Χάβζα του Βασίλη Τσαουσίδη (Καπετάν Πίτσιασης), θα είναι το διάβα μας μια ανάσα δροσιάς, μέσα στο
φτωχό τοπίο που πλέον συναντάμε.
Η ώρα είναι 17:30 όταν βλέπουμε την πανέμορφη και
καθαρή πόλη. Την πόλη του γεωγράφου Στράβωνα, την ‘Βα-

της διαφορετικής θρησκείας. Την ίδια τύχη είχαν και οι Κούρδοι
που πρόβαλαν αντίρρηση να ενταχθούν στο πρόγραμμα του
«καθαρού έθνους», όπως και άλλοι που έφεραν αντιρρήσεις για
άλλα θέματα. Ένα τέτοιο καθεστώς που επεφύλασσε τόσα βάσανα και ταλαιπωρίες, ήταν δυνατόν να αντιμετωπίζει δίκαια και
ορθά ακόμα και τους Τούρκους που τους θεωρούσε δικούς του;
Στη πραγματικότητα, η ρεμπουπλικανική Τουρκία αντιμετώπιζε
ανέκαθεν τις λαϊκές μάζες με μια αποικιοκρατική οπτική γωνία.
Έχουμε δηλαδή να κάνουμε μ’ ένα περίεργο φαινόμενο αυτοαποικιοκρατίας. Αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, έχουμε
να κάνουμε με μια ιδιάζουσα αποικιοκρατική διεργασία. Αυτή η
αυτοαποικιοκρατία έχει ριζικές διαφορές από τη συνήθη αποικιοκρατία και παρουσιάζει την πρωτοτυπία να έχουν οι αποικιοκράτες την ίδια θρησκεία με τους αποίκους. H κατάσταση αυτή
είχε ως συνέπεια να προκύψουν δυσκολίες στην κατανόηση των
γεγονότων που συνέβησαν.
Το πρόγραμμα δημιουργίας ενός καθαρόαιμου Έθνους, διέθετε ένα σωρό εσωτερικές αντιθέσεις. Η εκρίζωση των μη-μουσουλμανικών λαών με δραματικό τρόπο, εκτός των Κούρδων,
σήμαινε ταυτόχρονα και πολιτιστική, μορφωτική και τεχνική
ερήμωση. Από τη μια πλευρά οι ισχυρισμοί περί εκμοντερνισμού και προόδου ως στόχων και από την άλλη πλευρά η πλήρης καταστροφή της υποδομής υπέρ του επιδιωκόμενου σκοπού. Αν είχαν αποφευχθεί αυτές οι ακρότητες και δεν γίνονταν
σφάλματα, σήμερα θα ήμασταν μια πιο ευημερούσα, πιο δημοκρατική, πιο πολύχρωμη (όχι με την έννοια του υλικού πλούτου),
πιο προοδευμένη πολιτισμικά και μορφωτικά κοινωνία.

«Η εξουσία είναι αυτή που αποκρύπτει»

Η αλλαγή αρχίζει πάντα με την κατανόηση και την υπέρβα-

γδάτη του Ρούμ’ όπως την αποκαλούσαν οι έμποροι, για τον
πλούτο και την αρχοντιά της. Μετά από μια γρήγορη ξενάγηση γύρω από τον Ίρη ποταμό και την πλατεία, όπου εκατοντάδες πρόγονοι μας κρεμάσθηκαν από τα περιβόητα δικαστήρια ανεξαρτησίας θα καταλύσουμε γύρω στις 19:00 στα
υψώματα, όπου είναι κτισμένο το ξενοδοχείο.

10η Ηµέρα
Σάββατο 6 Αυγούστου 2011
Σχεδόν 700 km χωρίζουν την Αμάσεια από την Κωνσταντίνου Πόλις, όπου θα περάσουμε το τελευταίο βράδυ στην
Τουρκία. Από τα ηχεία ακούγεται το «Καλημέρα όλη μέρα»,
της κυρίας Χούλια Καβάζ, που όλες αυτές τις μέρες μας συνόδευσε και μας ξενάγησε με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια.
Μετά από πορεία 40 km το λεωφορείο στρίβει αριστερά προς
Μερζιφούντα που την συναντάμε δεξιά μας. Δίπλα ακριβώς
το Γκιουμούς Ματέν, με την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας και
το Γυμνάσιο Ανατόλια, που λειτουργούσαν μέχρι το 1922.
Η πόλη του Οσματζίκ με το φημισμένο ρύζι, ο Άλυς ποταμός που τον ξανά συναντάμε και η πόλη Τόσια, το όρος Καρτάκ
όπου λειτουργεί και χιονοδρομικό κέντρο, και ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που οδηγεί από την Πόλη στην Άγκυρα. Δεξιά
μας αφήνουμε το Ατάπαζαρ με τη λίμνη Καπάντζια, αριστερά
μας την Νικομήδεια και μπαίνουμε για τα καλά στην Πόλη.

11η Ηµέρα
Κυριακή 7 Αυγούστου 2011
Στις 08:30 θα πάμε για προσκύνημα στο Πατριαρχείο. Θα
περάσουμε από την πλατεία Ταξίμ και μέσου της οδού «Πέραν» όπου συναντούμε πολλά παλιά αρχοντικά των Ελλήνων
θα μπούμε στην ιστορική χερσόνησο περνώντας πάνω από
τη μια γέφυρα του Κεράτιου κόλπου. Εδώ στην περιοχή του
Φαναρίου άνθισε ο ελληνισμός, για δεκάδες χρόνια, όπως
μας μαρτυρούν και εδώ, τα πολλά αρχοντικά αλλά και τα άλλα
μνημεία πολιτισμού που άφησαν οι πρόγονοί μας στο διάβα
των αιώνων. Είναι Κυριακή και ο πατριαρχικός ναός του Αγίου
Γεωργίου έχει λειτουργία.
Στις 09:30 έχουμε ήδη βγει από την Κων/πόλη από τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς την Αδριανούπολη και ακολουθούμε την πινακίδα που δείχνει Ραιδεστός (TEKIRDAG).
Μετά την Ραιδεστό πλησιάζουμε στα σύνορα και μπαίνοντας στην Ελλάδα οι αργοναύτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Περάσαμε τον Έβρο ποταμό, την Ξάνθη, τις Σέρρες στο ύψος
του Στρυμώνα και φθάσαμε στη διασταύρωση του Κλειδίου.
Η άφιξη γύρω στις 19:30 στη Βέροια μας προσγείωσε στην
πραγματικότητα και μας ξυπνάει από το όνειρο, που ζούσαμε
τις τελευταίες 11 μέρες.
Ο θρύλος για τον ποντιακό ελληνισμό είναι και θα παραμείνει ανεξίτηλος στη μνήμη μας, ιδιαιτέρα τώρα που μας
αξίωσε ο παντοδύναμος να πατήσουμε τα ιερά χώματα του
Πόντου. Έχουμε όλοι την ευθύνη να αναδείξουμε, να υπηρετήσουμε το ποντιακό ζήτημα και να συμβάλουμε στην επανασύνδεση του Πόντου με την « Δυτική Ελλάδα », προς δόξαν
των εθνικών και θρησκευτικών μας ζητημάτων.
ση. Για να κατανοήσουμε τα πράγματα, τα γεγονότα, τα συμβάντα, τις ιστορικές κοινωνικές διεργασίες, είναι απαραίτητο να
αποκτήσουμε την ικανότητα να βλέπουμε αυτά με τα δικά μας
μάτια. Και ο δρόμος γι’ αυτό είναι η καθαρή συνείδηση. Τότε θα
πρέπει να απελευθερώσουμε τη συνείδησή μας από το να είναι αποικιοκρατούμενη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια
και θα εγκαθιδρύσουμε ένα κοινωνικό καθεστώς που αξίζει να
ζει κανείς. Για το σκοπό αυτό, πρώτα απ’ όλα πρέπει να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από την κυρίαρχη ιδεολογία της επίσημης Ιστορίας και να αποκτήσουμε μια πιο ευρεία αντίληψη
επ’ αυτών. Ο δρόμος που επιβάλλει η επίσημη Ιστορία οδηγεί
την κοινωνία στη συλλογική απώλεια της μνήμης, τη διαγραφή
αυτής και την κυριαρχία της εκδοχής εκείνης που συμφέρει τις
κυρίαρχες τάξεις. Με άλλα λόγια, η επίσημη Ιστορία αποτελεί
μια έκδοση της Ιστορίας που βασίζεται στο ψέμα, στην παραποίηση, στη μη κατονομασία των πραγμάτων, στη μυθοπλασία,
στη λογοκρισία και αυτολογοκρισία.
Κατά μια άποψη η κοινωνική μνήμη διαμορφώνεται με
τρόπο που συμφέρει τις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης. Σε κάθε
περίπτωση ο δρόμος επιβολής των κυρίαρχων τάξεων διέρχεται από την αλλοτρίωση της κοινωνίας από το παρελθόν της,
την απόκρυψη και τη λήθη. Η κοινωνία αποξενώνεται από τον
εαυτό της και την ιστορία της.
* Ο Fikret Baskaya σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες. Φυλακίστηκε για
τη συγγραφή του βιβλίου «Η χρεωκοπία του παραδείγματος. Κριτική στην επίσημη ιδεολογία». Μετά την αποφυλάκισή του δημιούργησε το Ίδρυμα «Φόρουμ Τουρκίας και Μέσης Ανατολής», που έγινε
γνωστό ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο». Είναι από τους διανοούμενους που έχουν υποστεί τις περισσότερες διώξεις στην Τουρκία.

9

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ - ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

Ο Ερντογάν επιστρέφει ελληνικές περιουσίες
Σ

τα ελληνικά ιδρύματα Κωνσταντινούπολης επιστρέφουν χιλιάδες ακίνητα και νεκροταφεία,
τα οποία είχαν κατασχεθεί από το
τουρκικό κράτος. Διαβάστε τι προβλέπει η τροποποίηση του νόμου
περί βακουφίων.
“Ιστορική απόφαση για τις μειονότητες”
είναι ο τίτλος της τουρκικής εφημερίδας
“Sabah” που με πρωτοσέλιδο της δημοσίευμα, αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Ερντογάν
αποφάσισε μέσα από προεδρικό διάταγμα να
επιστρέψει και να καταγράψει στο κτηματολόγιο τα ακίνητα όλων των μειονοτικών ιδρυμάτων, τα οποία τα είχαν δηλώσει το 1936.
Ένα διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο,
ώστε να περάσουν σε ελληνικά χέρια χιλιάδες ακίνητα και να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για όσα έχουν κατασχεθεί από το τουρκικό κράτος.
Κοινώς, αυτή η απόφαση, αν εφαρμοστεί, σημαίνει πως στα ελληνικά ιδρύματα
στην Κωνσταντινούπολη θα επιστραφούν χιλιάδες ακίνητα και τα νεκροταφεία, τα οποία
είχαν κατασχεθεί.
Επίσης, για όσα ακίνητα ιδρυμάτων ήταν
καταγεγραμμένα στα ονόματα ιδιωτών και
έχουν κατασχεθεί θα καταβληθεί αποζημίωση από το ίδιο το τουρκικό κράτος.
Θα είναι μια μεγάλη δικαίωση των αγώνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των
ιδρυμάτων που είχαν απωλέσει μεγάλο μέρος της περιουσίας τους μετά το 1936.
Το πρόβλημα με τους τίτλους ιδιοκτησίας
των μειονοτικών ιδρυμάτων προέκυψε μετά
το 1936, όπου η τουρκική κυβέρνηση είχε
ζητήσει από τις ενορίες και τα μειονοτικά
ιδρύματα να υποβάλουν αναλυτικές δηλώ-

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟ, ΚΟΥΡΔΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΛΕΒΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
του Ahmet Oral
Το Οθωμανικό κράτος που απλωνόταν σε
τρεις ηπείρους κατά τον 18ο και 19ο αιώνα,
υποχωρώντας στις περιοχές Θράκης, Μικράς
Ασίας, Μεσοποταμίας, Καυκάσου και Μέσης
Ανατολής προσπάθησε να διαμορφώσει την
έννοια της Οθωμανικής Κοινοπολιτείας ώστε
να σταματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση.
Κατά την περίοδο αυτή το σύστημα ήλθε σε
απευθείας επαφή με τον καπιταλισμό. Άρχισε
να αποκαλείται «ο ασθενής της Ασίας», εφόσον έχανε διαρκώς εδάφη στην Ευρώπη και
την Ασία ως αποτέλεσμα της κατά τόπους
αντίθεσης διάφορων λαών. Επιπλέον άρχισε
να δέχεται την πίεση των δυτικών καπιταλιστικών αγορών και να αποτελεί πεδίο δράσης τους, με αποτέλεσμα να τραυματίζεται
και να συρρικνώνεται.
Η πρώτη ομάδα που προσπάθησε να εμποδίσει την εξέλιξη αυτή ήταν ο πρίγκιπας Σαμπαχαεντίν, ανηψιός του σουλτάνου Αβδούλ
Χαμίτ Β. O Σαμπαχαεντίν πολιτικά βρισκόταν
κοντύτερα στη Μεγάλη Βρετανία και την
Αντάντ.
Εγκαινίασε ένα πρόγραμμα μετεξέλιξης της
Αυτοκρατορίας σε μια «πολυπολιτισμική»
κοινωνία, που θα φιλοξενούσε μέσα στο
οθωμανικό μωσαϊκό τους διάφορους συμβατούς μεταξύ τους πολιτισμούς. Με την
αντίληψη αυτή ιδρύθηκε το Κομιτάτο «Ένωση και Πρόοδος».
Στην οργάνωση αυτή, σε αντίθεση με τις
απόψεις του του πρίγκιπα Σαμπαχαεντίν

σεις με τα ακίνητα που κατείχαν.
Η Διεύθυνση Μειονοτικών Ιδρυμάτων
θεώρησε ως τελικές και αμετάκλητες τις
δηλώσεις αυτές και δεκαετίες αργότερα, με
αυθαίρετες αποφάσεις, αφαίρεσε από τα
ιδρύματα την κυριότητα όλων των ακινήτων
που είτε από παράλειψη δεν δηλώθηκαν, είτε
αποκτήθηκαν, μέσω δωρεάς, αγοράς και διαθήκης.
Για την επιστροφή των ακινήτων θα πρέπει τα μειονοτικά ιδρύματα να υποβάλλουν
αιτήσεις εντός 12 μηνών.
Την ανακοίνωση θα κάνει ο Τούρκος
πρωθυπουργός, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο
δείπνο “ιφτάρ” που θα παραθέσει το βράδυ
της Κυριακής, παρουσία του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σε 162 εκπροσώπους μειονοτικών ιδρυμάτων.
“Η απόφαση αυτή είναι μια δικαίωση των
μη μουσουλμάνων συμπολιτών μας, για τα
δικαιώματα τους που είχαν χάσει”, δήλωσε η
δικηγόρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Κεζμπάν Χατεμί.

Τι σηµαίνει η τροποποίηση
του νόµου
Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου περί βακουφίων θα επιστραφούν στα
ελληνικά κοινοτικά ευαγή ιδρύματα:
Πρώτον, οι ακίνητες περιουσίες για τις
οποίες δεν αναφέρεται ο κάτοχος του τίτλου
ιδιοκτησίας
Δεύτερον, τα ακίνητα που έχουν περιέλθει
στο τουρκικό Θησαυροφυλάκιο, στη Γενική
Διεύθυνση Βακουφίων, στους δήμους και στις
νομαρχίες με τρόπους πέραν της απαλλοτρίωσης, της πώλησης και της ανταλλαγής και
Τρίτον τα νεκροταφεία και οι διάφορες
πηγές, η διαχείριση των οποίων έχει περιέλθει στους δήμους.

(αντεμί μερκετζί: αποκέντρωση), εμφανίστηκε η ομάδα του Αχμέτ Ριζά, που υποστήριζε
τον συγκεντρωτικό έλεγχο (κατί μερκετζί) και
εισήλθε δυναμικά στην πολιτική με την υποστήριξη των Γερμανών. Το αποτέλεσμα ήταν
η διάσπαση της οργάνωσης.
Η γερμανική συνενοχή
Η γραμμή του Σαμπαχαεντίν είχε τη μεγαλύτερη μαζική αποδοχή. Παρ’ όλη τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση για κάποια περίοδο,
δεν κατάφερε να διαμορφώσει την τελική
γραμμή και βαθμιαία απομακρύνθηκε από
την εξουσία. Η ομάδα που πίστευε στο σκληρό κεντρικό έλεγχο, στις βίαιες επεμβάσεις
και τη σκληρή καταστολή, ανάπτυξε συμπεριφορά ταύρου εν υαλοπωλείω εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις εντολές της Γερμανίας.
Πίστευε απόλυτα ότι «τα πάντα πρέπει να
εκτελούνται από το κράτος και τις ομάδες
εξουσίας (kadro)». Βάλθηκε με βιασύνη να
διαμορφώσει το κράτος οργανώνοντας τον
εαυτό του νόμιμα ή παράνομα.
Αποφάσισε να αρπάξει την κρατική εξουσία
και να ισοσταθμίσει την απώλεια στη Δύση
με τα κέρδη στην Ασία ή τουλάχιστον να μη
χάσει άλλα εδάφη. Η ομάδα αυτή του Κομιτάτου «Ένωση και Πρόοδος», που δεν είχε
φυλετική τουρκική προέλευση, ενστερνίστηκε την πολιτική της άκρατης βίας.
Οι Ενωτικοί, όταν πραγματοποίησαν το πραξικόπημα το 1908 προσανατολιζόταν από
τον οθωμανισμό προς τον τουρκισμό/τουρανισμό. Στην κατεύθυνση αυτή ονειρεύονταν να εθνικοποιηθούν ως «Τούρκοι». Το
Κομιτάτο δεν διέθετε τα εφόδια ώστε να εκπληρώσει το σκοπό της εθνικοποίησης των
Τούρκων ως μια ιστορική εξελικτική διαδικασία.

Και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για
ακίνητα που είχαν δηλώσει τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα στη δήλωση που είχαν κάνει
αυτά το 1936. Με τη νέα του μορφή ο νόμος
αναφέρει ότι τα ενδιαφερόμενα βακούφια
θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις
εντός δώδεκα μηνών, οι οποίες θα ικανοποιηθούν αφού αξιολογηθούν εκ μέρους της
Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων.
Τέταρτη αλλαγή που επέρχεται είναι η
πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης για τις
ακίνητες περιουσίες των μειονοτικών κοινοτικών ευαγών ιδρυμάτων, οι οποίες έχουν
περιέλθει στο τουρκικό δημόσιο και στη
συνέχεια έχουν μεταπωληθεί σε τρίτους.
Η αποζημίωση θα υπολογιστεί εκ μέρους
του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών,
με βάση την τρέχουσα τιμή των ακινήτων
αυτών και θα καταβληθεί εκ μέρους της
Θησαυροφυλακίου ή τη Γενική Διεύθυνση
Βακουφίων.
Ως προς τους τίτλους ιδιοκτησίας όπου
δεν αναφέρεται ο κάτοχος, υπάρχει σημαντι-

Όπως αναφέρει το 1853 ο Καρλ Μαρξ στο
έργο του «Το Ανατολικό Ζήτημα»:
«Αποτελεί μεγάλο λάθος να πιστέψει κανείς
ότι η Τουρκία διοικείται από Τούρκους. Οι
Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι άλλες μειονότητες που επικρατούν στις πόλεις-λιμάνια, κρατούν στα χέρια τους και ελέγχουν ουσιαστικά
το εμπόριο και την οικονομία. Όμως οι Τούρκοι διαθέτουν τα προνόμια στη διοίκηση και
τον πολιτισμό».
Δηλαδή οι Τούρκοι ήταν αποστερημένοι του
βασικού στοιχείου που απαιτείται να γίνει
έθνος ένας λαός, την οικονομία. Οι Οθωμανοί σ’ όλη τους την ιστορία ήταν κατακτητές
και ενσωμάτωναν στη δομή τους τα πολιτιστικά στοιχεία των λαών που κατακτούσαν
δημιουργώντας έτσι μια ετερογένεια.

κός αριθμός ακινήτων που ανήκουν στα μειονοτικά βακούφια, αλλά κατά την εγγραφή
τους στο κτηματολόγιο, στο παρελθόν, δεν
κατέστη δυνατόν να βρεθεί ο κάτοχος του
τίτλου.
Οι υποθέσεις των μειονοτικών βακουφικών ακινήτων με αδιευκρίνιστο κάτοχο
τίτλου κυριότητας, των νεκροταφείων και
των ακινήτων που το τουρκικό δημόσιο έχει
μεταπωλήσει σε τρίτους, ήταν τρία προβλήματα που δεν είχαν λυθεί με το νόμο περί
βακουφίων που είχε ψηφιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Από το 2002 έως το 2008 ο
εν λόγω νόμος άλλαξε τρεις φορές λύνοντας
κάθε φορά κάποια από τα προβλήματα των
μειονοτικών βακουφίων, αλλά παρέμεναν
κάθε φορά σημαντικά προβλήματα.
Αυτό που δεν ρυθμίζεται με τη νέα τροποποίηση και παραμένει πρόβλημα, είναι η
υπόθεση των λεγόμενων “κατειλημμένων
βακουφίων”, δηλαδή των ιδρυμάτων που
έχουν περιέλθει στο τουρκικό δημόσιο με
την περιουσία, αλλά και τη διοίκησή τους.
Μεταξύ των μειονοτικών κατειλημμένων
βακουφίων, υπάρχουν 24 που ανήκαν στην
ελληνική μειονότητα.
Η κίνηση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης έγινε την παραμονή του δείπνου
που παραθέτουν το βράδυ της Κυριακής οι
μη μουσουλμανικές μειονότητες προς τον
πρωθυπουργό. Πρόκειται για το λεγόμενο
“ιφτάρ”, το δείπνο των μουσουλμάνων, κατά
την περίοδο του Ραμαζανίου. Σήμερα είναι η
προτελευταία μέρα της νηστείας, ενώ στις 30
Αυγούστου ξενικά η θρησκευτική γιορτή του
Ραμαζανίου.
Κατά το δείπνο αναμενόταν έτσι κι αλλιώς να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται
με τα προβλήματα των μη μουσουλμανικών
μειονοτήτων στην Τουρκία.

Μέσα σ’ αυτή τη δομή οι Τούρκοι δεν διέθεταν δικό τους ιδιαίτερο πολιτισμό. Η τουρκική κοινωνία αρκούνταν στα πολιτισμικά
στοιχεία που έπαιρνε από τους άλλους λαούς
και απ’ αυτή την πλευρά δεν βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να εξελιχθεί
σε έθνος. Υπ’ αυτή την οπτική γωνία, αν και
εξαρχής υπήρχε η άποψη της απομάκρυνσης
από το Ισλάμ και η υιοθέτηση πορείας προς
το λαϊκισμό και το μοντερνισμό εν τούτοις
αυτό δεν ήταν δυνατόν να συμβεί.
Μη έχοντας άλλα στηρίγματα αναγκάστηκε
να προσανατολιστεί προς το Ισλάμ και να
χρησιμοποιήσει το «όπλο της θρησκείας» για
την εθνογένεση.
Η σημερινή προσθήκη στον τουρκισμό της
ισλαμικής σύνθεσης είναι στην κατεύθυνση

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

(www.elverias.gr)
ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Λέσχης καθημερινά
στα τηλέφωνα 23310-72060 και φαξ 23310-28356.
Καταβολές συνδρομών (χωρίς προμήθεια) στις Τράπεζες:
MILLENIUM BANK: 605-7639034 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ: GR02-0110-3250-0000-3254-8052-409
EUROBANK: GR9802600770000150101169825
MARFIN: GR89-0280-4250-0000-0011-6548-429

10

ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ - ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ... (Ν.4)
ΒΕΡΟΙΑ 20-8-11

Τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου τα συναισθήματα
χαράς, υπερηφάνειας και θρησκευτικής κατάνυξης ενός
ολόκληρου λαού ο οποίος ξεριζώθηκε από τις εστίες του,
ξεχειλίζουν αναπτερώνοντας το ηθικό του, ενισχύοντας την
πίστη του και δίδοντας του την ελπίδα για το μέλλον. Όλοι οι
προσκυνητές που επισκέπτονται το Βέρμιο τούτες τις άγιες
μέρες, ιδιαίτερα της γενιάς που έχει πιο άμεση σχέση με την
γενιά του ξεριζωμού και ακόμα περισσότερο των κατοίκων
των όμορων περιοχών και του χωριού της Καστανιάς, συμμετέχουν, βιώνουν και ταυτίζονται με ένα θεάρεστο έργο
ζωής. Η προσφορά, η συμμετοχή και ο εθελοντισμός είναι οι
έννοιες που γίνονται πράξη και αποδίδουν με τον ορθότερο
τρόπο την πραγματικότητα.
Από πόσους και πόσους Καστανιώτες και Βεροιώτες,
αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών, έχουν φτάσει στα
αυτιά μας ιστορίες για εργασίες αποχωμάτωσης, θεμελίωσης, και κάθε είδους χειρονακτικής δουλειάς. Δεν θα
μπορούσαμε να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό όΠώς
άλλωστε αναφέρει σε μια ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ο ηθοποιός, «δε με πλήρωσαν και για αρχιτέκτονα, αλλά για πηλοφόρι».

Από πόσους και πόσους Έλληνες από την Ελλάδα και
από όλο τον κόσμο έχουμε πληροφορίες για την τεράστια
συμβολή τους, οικονομική και όχι μόνον, για την υλοποίηση
πλείστων αναγκών του Ιδρύματος (ή του Σωματείου ;), αλλά
και του ναού της Παναγίας Σουμελά.
Η ευχαρίστηση όμως και η ικανοποίηση ήταν τεράστια. Το καθήκον και η υποχρέωση μετατρέπονταν σε
τύχη και ευτυχία. Ο σκοπός ήταν ιερός και το αποτέλεσμα
φάνταζε ως εκπλήρωση τάματος, ως πραγματοποίηση
του θαύματος.
Έγιναν όμως όλα όΠώς τα οραματίστηκαν αυτοί που εργάστηκαν, αυτοί που μόχθησαν, οι ξεριζωμένοι πόντιοι, οι
εργάτες, οι απλοί πιστοί, ο λαός;
Τελικώς το θαύμα δεν έγινε.
Πώς είναι δυνατόν παρόλα τα τάματα η εκκλησία να είναι ακόμα με σοβάδες;
Πώς είναι δυνατόν ακόμα και αυτή η εκκλησία να είναι
περιουσία ενός σωματείου και όχι όλων;
Πώς είναι δυνατόν τα 500 στρέμματα που δόθηκαν για
να γίνει το μοναστήρι, ενώ το μοναστήρι δεν έγινε ποτέ
(παρά μονάχα το Ιερό Προσκύνημα), έγιναν ουκ ολίγα μαγαζάκια, από τα οποία όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο σωματείο Παναγία Σουμελά στη Θεσσαλονίκη;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Παρασκευή 1-7-2011

Τρίτη 12-7-2011

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Μ. Συλλόγου Λευκαδίων «Τα
Ανθέμια».

Αποστολή ενημερωτικού φακέλου προς
ποντιακά σωματεία του Νομού με σκοπό
την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση επί
προτάσεων και ενεργειών της Λέσχης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα
διοίκησης.

Δευτέρα 4-7-2011
Ολοκλήρωση εργασιών αναγόμωσης των
πυροσβεστήρων του Π.Π.Κ. (Λ. Πορφύρα
1, Πανόραμα).

Πέµπτη 7-7-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, των
μελών της Λέσχης κ. Βασίλη Ασβεστά, κ.
Κυριάκου Παλασίδη, κ. Νατάσας Πασχαλίδου και κ. Αλεξίας Τολιοπούλου στη
συνεδρίαση του Δ.Σ., για ενημέρωση και
συζήτηση σχετικά με την πρόταση της
αναπροσαρμογής του ποσού της αποζημίωσης των οδοιπορικών.

Πέµπτη 7-7-2011
Ορισμός του αρχηγού αποστολής και των
συνοδών της πολυήμερης εκδρομής στον
Πόντο. (28-7 έως 8-8-2011).

Πέµπτη 7-7-2011
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις στο
Παρχάρ Τετραλόφου του Μ. Λ. Συλλόγου
Τετραλόφου Κοζάνης.

Παρασκευή 8-7-2011
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της «Γιορτής
του Ροδάκινου» του Πολιτιστικού Συλλόγου
του Ροδοχωρίου Νάουσας «Οι Κομνηνοί».

Κυριακή 10-7-2011
Εκπροσώπηση στην επιστημονική ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού έργου,
«Έρευνα Αξιοποίησης Σύγχρονης Τεχνολογίας στις Βιβλιοθήκες του Ν. Ημαθίας»,
της Βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης, στην
Εύξεινο Λέσχης Νάουσας.

Κυριακή 10-7-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση συνάντησης Κουμαριωτών που διοργάνωσε η Π.Σ.
Κουμαριάς «Η Ντόλιανη».

Τρίτη 12-7-2011
Έκδοση του 4ου φύλλου του έτους της
εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση
του στο Ταχυδρομείο.

Πέµπτη 14-7-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του
μέλους της Λέσχης κ. Αδάμ Θεοδωρίδη
στη συνεδρίαση του Δ.Σ., για ενημέρωση
σχετικά με τις ενέργειες επί του θέματος
της έκθεσης των κειμηλίων της Λέσχης
στο Βλαχογιάννειο Μουσείο.

Παρασκευή 15 και
Σάββατο 16-7-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου του
Κοπανού «Η Μίεζα».

Κυριακή 17-7-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Ξηρολιβαδιώτικα 2011» του
Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου.

Τρίτη 19-7-2011
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος
εκπροσώπησης στις εκδηλώσεις στην
Άψαλλο Πέλλας.

Πέµπτη 21-7-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του κ.
Λάζαρου Κουμπουλίδη στη συνεδρίαση
του Δ.Σ., για ενημέρωση σχετικά με τις
ενέργειες επί του θέματος της φορολόγησης της Ακίνητης Περιουσίας της Λέσχης.

Πέµπτη 21 έως Τρίτη 26-7-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου της
Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».

Τρίτη 26-7-2011
Αντικατάσταση μπαταριών για την λειτουργία του συστήματος συναγερμού.

Πώς είναι δυνατόν ένα σωματείο της Θεσσαλονίκης, με
μέλη μόνο Θεσσαλονικείς να δημιουργεί έτσι μια ολόκληρη
περιουσία;
Πώς είναι δυνατό ένας ολόκληρος λαός να εναπόθεσε
την πίστη και τις αξίες στις οποίες πίστεψε μετά από τόσες
ταλαιπωρίες σε μια ομάδα «αναντικατάστατων»;
Πώς είναι δυνατόν μια οικογένεια να «φυλάγει» τα ιερά
και τα όσια ως η μοναδική κληρονόμος;
Πώς είναι δυνατό μια ολόκληρη κοινωνία να ανέχεται
αυτού του είδους την προσβολή από τους μοναδικούς εκλεκτούς και πεφωτισμένους του ποντιακού στοιχείου;
Πώς είναι δυνατό ένα ολόκληρο έθνος να οραματίστηκε αυτό τον τρόπο λειτουργίας της Παναγίας Σουμελά στο
Βέρμιο;
Καιρός είναι να βάλουμε φρένο στις ορέξεις των εκκολαπτόμενων ηγετών του ποντιακού στοιχείου και να καταστήσουμε σαφές και ξεκάθαρο το αρχικό μέλημα και την
βασική επιδίωξη των πρωτεργατών της επανίδρυσης της
Ιεράς Μονής.
«Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δ. Σχέσεων Ε.Λ.Β.

Ιούλιος - Αύγουστος 2011
Πέµπτη 28-7 έως
και Κυριακή 7-8-2011

Παρασκευή 19-8-2011

Πραγματοποίηση 11ήμερης προσκυνηματικής εκδρομής στον Πόντο.

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων
Παλατιτσίων.

Σάββατο 30-7-2011

Σάββατο 20-8-2011

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αιγές»
στην Βεργίνα.

Παρασκευή 5-8-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Τ.Ο.Καστανιάς.

Σάββατο 6-8-2011
Εκπροσώπηση από το τμήμα Νέων της
Λέσχης στον καλοκαιρινό χορό του Μ. Λ.
Συλλόγου Τετραλόφου Κοζάνης.

Κυριακή 7-8-2011

Κατάθεση εγγράφου ερωτήματος στο Δ.Σ.
της Π.Ο.Ε., σχετικά με την πρόταση της Λέσχης για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού
για την προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.

Σάββατο 20-8-2011
Κατάθεση εγγράφου αιτήματος στο Δ.Σ.
της Π.Ο.Ε., για την αποπληρωμή του ποσού που κατέβαλε η Λέσχη για τα έξοδα
προσφυγής στο ΣτΕ κατά της διοίκησης
του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Σάββατο 20-8 και
Κυριακή 21-8-2011

Εκπροσώπηση στις πανηγυρικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού
Συλλόγου Ποντίων Ν. Προδρόμου «Ο
Ακρίτας».

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου.

Πέµπτη 11-8-2011

Δευτέρα 22-8-2010

Παρουσία μετά από πρόσκληση στην
συνεδρίαση του Δ.Σ. των δασκάλων των
τμημάτων με σκοπό την συζήτηση επί της
πρότασης του Δ.Σ., για την αναπροσαρμογή του ποσού της αποζημίωσης των
οδοιπορικών.

Συνάντηση με τη Δήμαρχο Βέροιας
στο Δημαρχείο με σκοπό την κατάθεση
προτάσεων για το υπό ίδρυση Μουσείο
Προσφυγικού Ελληνισμού στο πρώην
Στρατόπεδο Ταμπακόπουλου στον Τριπόταμο.

Σάββατο 13-8-2011

Σάββατο 27-8-2011

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας
και περιχώρων.

Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» της Ν. Νικομήδειας

Δευτέρα 15-8-2011

Σάββατο 27-8-2011

Εκπροσώπηση στον εορτασμό της επετείου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βέροιας.

Πέµπτη 18-8-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση στην
συνεδρίαση του Δ.Σ. των υπευθύνων των
τμημάτων με σκοπό την συζήτηση επί της
πρότασης του Δ.Σ., για την αναπροσαρμογή του ποσού της αποζημίωσης των
οδοιπορικών.

Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος και
εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων Αγ. Τριάδας.
Να τονίσουμε ότι στο σύνολο σχεδόν των
εκπροσωπήσεων στις διάφορες εκδηλώσεις που καλείται να παρευρεθεί η Ε.Λ.Β.,
την ομάδα εκπροσώπησης συνοδεύει και
εκπρόσωπος του τμήματος Νέων.
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ - ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ

ΘΕΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΞΑΗΜΕΡΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Θ

εσμός έχουν γίνει πλέον οι
εξαήμερες εκδηλώσεις που
πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «
Ευστάθιος Χωραφάς », την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, στα
πλαίσια του εορτασμού της πολιούχου της Αγίας Παρασκευής.
Έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν με
ιδιαίτερη επιτυχία οι προγραμματισμένες
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου της
Πατρίδας «Ευστάθιου Χωραφά» από την
Πέμπτη 21 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 26
Ιουλίου.
Για έξι ημέρες το γήπεδο της Πατρίδας
ήταν το επίκεντρο της ποντιακής μουσικής
παράδοσης και στην Πατρίδα χτυπούσε
η καρδιά της ποντιακής Μούσας προσφέροντας έξι μοναδικές ποντιακές μουσικές
βραδιές. Για έξι μέρες ποντιακό γλέντι με
ασταμάτητο χορό και κέφι δείχνοντας έτσι
τον ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο έκφρασης των Ποντίων στη διασκέδαση.
Η προσέλευση του κόσμου πολύ μεγάλη που κατέκλυσε το γήπεδο της Πατρίδας
και τις έξι μέρες, με πιο σημαντική βέβαια
την αίσθηση που δημιούργησε η έντονη

παρουσία της νεολαίας. Στοιχείο που δημιούργησε ένα έντονο κλίμα ευφορίας και
ικανοποίησης στους διοργανωτές, αλλά
και ελπίδας και βεβαιότητας ότι η ποντιακή μουσική παράδοση αρέσει στους νέους
άρα έχει συνέχεια, αντέχει στο χρόνο και
βεβαίως αξίζει τον όποιο κόπο των ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας «
Ευστάθιος Χωραφάς ».
Μυστικό αλλά και εγγύηση της επιτυχίας
για αυτές τις ξεχωριστές ποντιακές βραδιές
νομίζουμε ότι ήταν: η πλειάδα των καταξιωμένων καλλιτεχνών που απογείωσαν το κέφι,
η δίψα του κόσμου να διασκεδάζει μ’ αυτό
τον τρόπο και κυρίως η φιλότιμη, η ευγενική,
η ακούραστη διάθεση των ανθρώπων του
Συλλόγου της Πατρίδας για προσφορά.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων και πολλοί επίσημοι
προσκεκλημένοι, πολιτικοί, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Συλλόγων
και βεβαίως χιλιάδες κόσμου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «
Ευστάθιος Χωραφάς », ευχαριστεί θερμά
όλον τον κόσμο που αγκαλιάζει με αγάπη
και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των εκδηλώσεών του, ανανεώνει το ραντεβού και
επιφυλάσσεται με ευθύνη για ακόμα καλύτερες και μεγαλύτερες εκδηλώσεις.

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ της Ε.Λ.Β.

Μ

ε απόφαση του Δ.Σ. (5-5-2011), η στήλη «Υποστηρικτές της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας» μετονομάστηκε σε «Χρυσός Οδηγός Ε.Λ.Β.».

Η δημιουργία της στήλης είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στα ενεργά μέλη να προβληθούν και να ενημερώσουν όλα τα μέλη της Λέσχης για την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα με την συνδρομή τους, ως συμμετέχοντες στην λίστα του Χρυσού Οδηγού
με το ποσό των 25 ευρώ ετησίως, το δύσκολο και επίπονο έργο της Ε. Λ. Βέροιας. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον
για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη λίστα εκδηλώνεται και από μη ενεργά μέλη της Λέσχης (όπως συμβαίνει
άλλωστε), η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η προβολή του Χρυσού Οδηγού
θα γίνεται και από την ιστοσελίδα της Λέσχης www.elverias.gr, αλλά και από τον πίνακα ανακοινώσεων στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο, στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).

Στηρίξτε το έργο της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από 25 ευρώ* το έτος
*Αφορά την καταχώρηση στην λίστα των ελευθέρων
επαγγελματιών των ενεργών μελών (ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Γραφείο Γ. Τουρισμού Αλατσίδου Ελένη & ΣΙΑ ΕΠΕ για την ευγενική χορηγία του. Η Ε.Λ.Β.
εκτιμά απεριόριστα τη θετική συμβολή της κ. Αλατσίδου και της εύχεται
ολόψυχα επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

•

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ», 66ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 2331042142

•

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ



ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11, ΤΗΛ. 2331064100, ΦΑΞ: 23310 26600

•

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ



ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, ΤΗΛ. 2331061388

•

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ



«ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ» ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΤΡΕΒΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49, ΤΗΛ./ΦΑΞ : 2331066130

•

ΓΙΑΤΡΟΙ



ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15, ΤΗΛ. 2331072270

•

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 ΤΗΛ.2331028291 ΦΑΞ: 2331021788

•

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ



ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡ. ΗΛΙΑ 6 ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2331071712

•

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703

•

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 22 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331024484 ΦΑΞ: 2331500832

•

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ



ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΤΗΛ.2331020270

•

ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ- ΤΣΙΓΑΡΩΝ



ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061566

•

ΕΞΟΡΥΞΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ



MARMARON ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.&Α. Ο.Ε., 3o ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2331062816 & 2331025533

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ




ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΤΗΛ. 2331071419
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΙΜΩΝΟΣ 34 ΤΗΛ. 2331073323

•

ΕΠΙΠΛΑ





ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΛ. 2331061964
ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Β’ ΠΑΡ. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ- ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΤΗΛ. 2331026466
ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 179 ΤΗΛ. 2331020149

•

ΕΝΔΥΜΑΤΑ



«ΜΕΤΡΟ» ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 34 ΤΗΛ.2331020658

•

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ



ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΤΗΛ. 2331024344

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 59, ΠΙΕΡΙΩΝ 124 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 104
ΤΗΛ. 2331070946- 2331026205-2331028052 ΦΑΞ:2331076205

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ (ΚΑΤΩΘΙ EXPRESS SERVICE) ΤΗΛ. 23310 70570

•

ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ



GREENLAND ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 6937416505

•

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ



«ΓΕΡΜΑΝΟΣ»ΕΔΙΝΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 28 ΤΗΛ. 2331071041

•

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ




ALU-SUN Ε.Π.Ε. ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΥΙΟΙ, 11Ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2331073281
ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Β’ ΠΑΡ. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ- ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΤΗΛ. 2331026466

•

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ



ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ «ΧΑΡΗΣ» ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΕΔΕΣΣΗΣ 29 ΤΗΛ. 2331067064

•

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2332042451-41201

•

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134 ΤΗΛ. 27380

•

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



EXPRESS SERVICE ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2331066266

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331026723

•

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ





AVIN ΜΗΤΣΙΟΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 135-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΛ. 2331060528
ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε., 7Ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ. 98188
ΚΙΚΗ & ΕΛΣΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΚΟΜΒΟΣ Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2331071120

•

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 16Ο ΧΙΛ. ΘΕΣΝ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 2394072703 ΦΑΞ: 2394073041

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ



PRISMASTAR ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε. , ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΤΗΛ. 2331070275 ΦΑΞ: 2331070277

•

ΤΖΑΚΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΕΤΡΕΣ



ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 3Ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ(ΚΟΙΛΑ) & Ν. ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2331039983-2461045639-2310784569

•

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ



ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 37 ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2331024855

•

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ



ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ, Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2331023300 ΦΑΞ: 2331070480

•

ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ



ΠΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΝΑΟΥΣΑΣ( ΚΑΤΩΘΙ EXPRESS SERVICE) ΤΗΛ. 2331070570

•

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ




ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «ΛΕΞΙΣ», Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14 ΤΗΛ. 73777
ΚΑΝΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΡΟΔΩΝ 38 ΚΙΝ. 6937121120
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Με τη Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκαν
τα μέλη του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Η

συνάντηση των μελών του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
έγινε με αφορμή την αποδοχή παραχώρησης των
ανενεργών στρατοπέδων
της πόλης της Βέροιας
(Ταμπακόπουλου, Κόρακα
και Αγίας Βαρβάρας), από
την Υπηρεσία Αξιοποίησης
Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς
το Δήμο Βέροιας, με σκοπό
την ανέγερση Μουσείου Ποντιακού Ελληνισμού (στρατόπεδου Ταμπακόπουλου
στον Τριπόταμο).
Ο πρόεδρος της Ε.Λ.Β. κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης, ο Γ. Γραμματέας κ. Αρχιμήδης Ιντζεβίδης, ο
Έφορος Τύπου & Δ. Σχέσεων κ. Λάζαρος Ζευγαρόπουλος και ο Έφορος
Τμημάτων κ. Σπύρος Θεοδωρίδης,
χαιρέτησαν την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δήμου Βέροιας, ως προς
την κατάθεση των εισηγήσεων – μελετών στο ΥΜΑΣ και εξέφρασαν την
επιθυμία να στηρίξουν την προσπάθεια υλοποίησης της πρότασης.
Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. απαριθμώντας το σύνολο των προτάσεων του, πληροφορήθηκε την ταύτιση των θέσεων του με αυτές του
Δήμου Βέροιας, τόσο για την ίδρυση
στον συγκεκριμένο χώρο ενός Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού,
δηλώνοντας δε την ικανοποίηση του
στην πρόθεση να δημιουργηθεί ένα
Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της
Ιστορίας των Ελλήνων της Ανατολής,
όσο και για την ανάγκη αξιοποίησης

του τρίπτυχου Βεργίνας, Απόστολου
Παύλου και Παναγίας Σουμελά, (από
την πόλη της Βέροιας στον δρόμο
για την Π. Σουμελά θα συναντάμε το
υπό ίδρυση Μουσείο Προσφυγικού
Ελληνισμού στον Τριπόταμο), ως
προώθηση και προβολή της ευρύτερης περιοχής με στόχο την ανάπτυξη της.
Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη
πρόταση ίδρυσης Ερευνητικού Κέντρου, εξέφρασε η Ε.Λ.Β. στα εγκαίνια της έκθεσης «Μνήμη μου σε λένε
Πόντο» του καθηγητή κ. Κώστα Φωτιάδη, κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 50χρονά
της Λέσχης το 2005.
Επίσης πανομοιότυπη θέση ανάδειξης της περιοχής σε έναν ενδιαφέροντα και πολυθεματικό τουριστικό προορισμό, εξέφρασε η Ε.Λ.Β. με
δημοσίευμά της (Δεκέμβριος 2010),
όπου τόνιζε ότι «…η δικαίωση όλων
των προσπαθειών μας θα έρθει όταν
η Παναγία Σουμελά στην Καστανιά
Βέροιας, γίνει το επίκεντρο του Παγκόσμιου Ποντιακού Πολιτισμού,
όπου και θα έχει έδρα. Με σύγχρονο
συνεδριακό κέντρο διαθέσιμο για
κορυφαίες εκδηλώσεις από όλα τα
Ποντιακά Σωματεία και πολιτιστικούς φορείς. Με πανπροσφυγικό
μουσείο, όπου οι επισκέπτες, μετά

το κεράκι τους στην Παναγία, θα
ανάβουν τη φλόγα της γνώσης για
την ιστορία και τη παράδοση του
Ελληνισμού της Ανατολής και θα την
μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενεές…» συνεχίζοντας «…Η Παναγία
Σουμελά μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν πόλο έλξης και ανάπτυξης για τον τόπο (αντίστοιχο και
παράλληλο με την αξιοποίηση της
Βεργίνας και του ορεινού όγκου του
Βερμίου), μπορεί να καταστεί κορυφαίος πολιτιστικός και θρησκευτικός
προορισμός…»
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. πρότεινε επίσης,
τα μουσειακά αντικείμενα της Ε.Λ.Β.,
που εδώ και χρόνια παραχωρήθηκαν προς φύλαξη και με σκοπό την
έκθεση τους στο υπό ολοκλήρωση
Μουσείο Σαράφογλου, να αποτελέσουν την απαρχή μιας μεγάλης και
πλούσιας παραδοσιακής πολιτιστικής συλλογής που θα κοσμήσουν το
υπό ίδρυση Μουσείο Προσφυγικού
Ελληνισμού.
Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν
ότι η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας είναι
παρούσα όπου και όταν χρειαστεί
και ευχήθηκαν την ταχύτατη υλοποίηση των μελετών και την κατασκευή
των έργων, τα οποία θα καταστήσουν την περιοχή μόνιμο πόλο έλξης πλειάδας επισκεπτών.

Το Σάββατο 27 Αυγούστου, η Ε.Λ.Β. συμμετείχε στις εκδηλώσεις του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίας Τριάδας, με το μεγάλο χορευτικό τμήμα.

1.888.705

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

Ο πολιτιστικός σύλλογος
Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»
στην Ουγγαρία

Ο πολιτιστικός σύλλογος Λευκαδίων ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ
επέστρεψε από την Ουγγαρία, όπου συμμετείχε με το χορευτικό του τμήμα , σε διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών στην πόλη Sarvar από 16-21 Αυγούστου 2011.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν δέκα χώρες. Το χορευτικό
τμήμα του συλλόγου εντυπωσίασε με την πειθαρχία , την
αρμονία και το δυναμισμό, συνοδευμένο από τους μουσικούς : Σεμερτσίδη Φώτιο (λύρα) και Ορδουλίδη Γεώργιο
(νταούλι). Διακρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα γκρούπ.
Η επιτυχής παρουσία του συλλόγου οφείλεται στην
άριστη εκπαίδευση των χορευτών στους Ποντιακούς χορούς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, από το Σεμερτζίδη
Λάζαρο (χοροδιδάσκαλο) και τους μουσικούς Μιχαηλίδη
Αριστείδη και Ορδουλίδη Γεώργιο.

Στις συναντήσεις με το Δήμαρχο της πόλης Sarvar
προβάλαμε την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων
των Πόντου. Την τοπική αρχαία ιστορία της Μακεδονίας
με τα αρχαιολογικά ευρήματα, παραδίδοντας σχετικά
συγγράμματα (βιβλία) του κ. Εμμανουήλ Βαλσαμίδη στο
Δήμαρχο και σε όλους του εκπροσώπους των υπολοίπων
φιλοξενούμενων συγκροτημάτων.
Τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στις όμορφες
πόλεις : Βουδαπέστη , Sarvar , Vasvar, και Szobathely. Θαύμασαν τον καλλωπισμό των πόλεων, την ηρεμία των κατοίκων. Το σεβασμό των οδηγών αυτοκινήτων προς τους
πεζούς και αντίστοιχα.
Οι νέοι μας διασκέδασαν και γνώρισαν νέους και νέες
άλλων χωρών , αναπτύσσοντας σχέσεις φιλίας και επικοινωνίας. Η μεταφορά των μελών του συλλόγου έγινε με
το έμπειρο πρακτορείο ταξιδίων Βεργίνα Τράβελ και τους
άριστους οδηγούς Χρήστο και Ανδρέα.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκαδίων ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ

