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 Συνάντηση
Ποντιακής Νεολαίας
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμ-

φωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό– Πο-
λιτιστικό Κέντρο στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1), την 

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΥΞΕΙΝΟ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

«ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ»
Το Σάββατο 10 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 8.00 µ.µ. στο «Χώρο Τεχνών» του Δήµου Βέροιας

7o Πανελλαδικό Φεστιβάλ 
Ποντιακών Χορών της Π.Ο.Ε.

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ΄ 
Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Σελίδα 3

Αναμένεται «θερμή»
η Γ.Σ.  της Π.Ο.Ε.  

στις 26/11 στην Αθήνα
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Τα αντεθνικά λόμπι και
το Ποντιακό ζόμπι... 

Του Θανάση Στυλίδη
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗ

Δεισιδαιμονίες και προλήψεις 
των προγόνων μας Ποντίων
1. Δεν πρέπει να πετάμε τις τρίχες μας από τη χτένα μετά το χτένισμα 

διότι αν τις βρει κάποιος που θέλει να μας κάνει κακό, δηλαδή να 
μας μαγέψει «μαέψει». Θα ήταν εύλογο να κάψουμε τις τρίχες από 
τη χτένα παρά να τις πετάμε οπουδήποτε. Αυτό αφορούσε ως επί το 
πλείστον γυναίκες στον Πόντο.

2. Τα νύχια τα κόβουμε συνήθως όταν είμαστε μόνοι και ποτέ δεν τα 
ρίχνουμε στην φωτιά, γιατί ήταν κακό σημάδι και αυτό ήταν μία από 
τις προλήψεις των προγόνων μας.

3. Αν βουίζει το δεξί αυτί μας μάλλον θα ακούσουμε καλή είδηση «κα-
λόν χαπέρ» ενώ το βούισμα του αριστερού αυτιού προμήνυε κακή 
είδηση ή και κακά νέα.

4. Το ίδιο αν συμβαίνει και με το παίξιμο των ματιών.
5. Το παιδί με αραιά δόντια θα γίνει πλούσιος «θα ίνεται ζεγκίντς». 

Όταν το παιδί βγάζει το πρώτο του δόντι το ίδιο το παιδί το πετάει 
στην στέγη λέγοντας, «κατσκάρα- κατσκάρα (δηλαδή «καρακά-
ξα- καρακάξα» και εννοεί το πουλί) έπαρ αβούτο το παλέν το δόντ 
και δώσμε το καινούρ (καινούργιο) άμον τη αρνίτσας έμορφον και 
άμον τη σκυλί γαϊμπ (γερό)».

6. Αν ένα παιδί δεν μιλάει (κι καλατσεύ) στον καιρό του, τότε η μητέρα του έπρεπε να πάρει το παιδί και να πάει στην εκκλη-
σία νωρίτερα από τον παπά. Όταν αυτός ερχόταν έβαζε το κλειδί της εκκλησίας στο στόμα του παιδιού και μπαίνοντας 

μαζί του μεσ’ την εκκλησία και μπροστά στο Άγιο Βήμα το 
διάβαζε διάφορες ευχές.
 

Ανέκδοτα
1. Σ’ έναν τρανόν χωρίον του Πόντου έζηναν εντάμα 

Ρωμαίοι και Τουρκάν, άμα πολλά κ΄ επείεν και ο 
αγάς τη χωρί επέθανεν και έθαψαν ατόν απές σα ταφίατουν. 
Έναν βράδυ καιρόν ο Ηράκλης και ο Αβράμς έρχουσαν ασό 
χωράφ σ’ οσπίτνατουν. Πολλά κ’ επείεν ο Ηράκλης λέει 
τον Αβράμ: «Νέπαι  Άβραμ κι παμ  σέζομε ση αγά το ταφίν 
απάν; Ατός πολλά κακούργος έτον και πολλά ετυράντζεν 
τα κυρουκάμουν κι ήλιαμ τοι Ρωμαίϊς». Και κι πάμ  λέει ο 
Αβράμς. «Άξον Αβράμ, εγώ θα  σέζω  σο κιφάλνατ μερέαν 
γιατί εγώ εφτάω τρανόν κοβόρ (κουράδα) και εσύ θα πας 
σα ποδάρατ μερέαν. Αρ έφτασαν σο ταφίν τη αγά απάν, και 
εκάτσαν να  σέζν’ ατόν. Άμα πολλά κ’ επείεν εφάνθεν εκεκά 
ο νέον ο αγάς. Ας το είδενατς ντο εποίναν  πιρτά εξέγκεν 
τη γαμιανάτ( την κάμα του) και λέατς: «Γκιαούρ’ ογλάν, 
Γκιαούρ (παιδιά των Γκιαούρηδων) ατώρα σπάζω σας. Αν 
κι τρώτε ατά ντο εποίκετε θα κόφτω τα κιφάλα σουν». Ντο 
να επήναν οι άχαροι ερχίνεσαν να τρώνε τα κοβόρα τουν. 
Ο Αβράμς ασό πολλά το φόβονατ πιρτά εκούρτεσεν το κο-
βόρνατ, ζατήμαΐκος πιζτηλίξ (μικροκαμωμένος) που έτον 
ίσα ίσα έναν άμον τσινέαν(κουτσουλιά) εποίκεν. Ο άχαρον 
ο Ηράκλης εκείνος πα έτρωεν άμα το κοβόρνατ πολλά 
τρανόν έτον και κι τελείτον. Ατότε λέει τον Αβράμ: «Νέπαι  
Αβράμ έλα φά και εσύ να τελείται αβούτο το σκατόν για-
τί αβούτος ο άπιστον τη σκύλ τον υιόν θα σπάζ μας. Ηρά-
κλη να λέωσε την ορθείαν ξάει όρεξη κ’ έχω. Ατότε λέατον 
ο Ηράκλης: « Νέπαι Άβραμ τη σκατί το φάεμαν πα όρεξην 
θελ’»; «Ηράκλη ατότε όσον θα έτρωες  ας έσεζες» λέατον ο 
Άβραμς. «Νέπαι Αβράμ ατό πα λόγος έν και λέσατο τεά»; 
«Και τεσόν ο λόγος Ηράκλη λόγος έτον και είπεσατο.

2. Δύο Σουρμενέτ γαρίδες εγάπαναν τσιπ’ πολλά τα 
χαψία και ήλιαμ(προπάντων) τα παστωμένα. Τη 
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Του Γιώργου Συμεωνίδη

1. Ο αλεπόν  σο τρυπίνατ΄κ΄εχώρνεν και έναν πα τσα-
τσίν εκουβάλνεν από πίσατ’. Η αλεπού δεν χωρού-
σε στην τρύπα της και από πίσω κουβαλούσε ένα 
αγκαθωτό, φουντωτό κλαδί. (Λέγεται όταν ένας 
άνθρωπος εκτός από τα δικά του βάσανα φορτω-
νόταν και τα βάσανα κάποιου άλλου)

2. Τον αλεπόν εγδάρνα τον ζωντανόν και ατός εγέ-
λανεν και έλεν α σον εσώγαμπρον καλλίον είμαι. 
Την αλεπού την γδέραν ζωντανή και αυτή γελού-
σε και έλεγε ότι είναι πιο καλά από έναν εσώγα-
μπρο. (Λέγεται για τον άνθρωπο που γενικώς έχει 
κακοπέσει).

Παρέσας ο άγουρον(άντρας) εκείνος πα οπίς κ’ επομένεν 
σο φάεμαν τη χαψίων(δεν υστερούσε στο φάγωμα των χα-
ψίων=γαύρων). Έναν ημέραν ο σχωρεμένον ασό πολλά το 
χαψοφάγεμαν, έσπασεν (έσκασε). Κάποτε οι δύο σουρμενέ-
τες γαρίδες ενταμώθαν και απάν σην καλατσήν (πάνω στην 
ομιλία) λέει την Παρέσαν: «Ντο κλαίς ατόν τον άγουρος αϊ-
κον (τέτοιο) θάνατον ντο εποίκεν εγώ πα να επεθάνα. (Το 
νόημα αυτό του ανέκδοτου είναι ότι οι Σουρμενήτες υπερα-
γαπούσαν τα χαψία και τα έτρωγαν έως θανάτου).

Ποντιακό εύθυμο 
λογύδριο

Μίανων τα πεντικούδα φοβισμένα ασά κατούδα 
γάλα γάλα  μένα τρόπον εσωρέφταν σ΄έναν τόπον 
oύλιατουν μικρά τρανά ση σύναξην ατά. Είπαν τ’ έναν 
είπαν τ’ άλλο ο μικρόν και ο τρανόν, τέλος ένας πεντι-
κός τεάμ (τάχα)ασούλτς κι άλλο γνωστικός, εβγαίν΄ 
και λέατς, εσταθέστεν κάτ θα λέωσας αξέστε, πρέπ 
ση κάτας σο λαιμόν να πάμε δένομε κωδών. Κανείς 
τολμηρός κ’ εξέβεν και τιδέν λαλίαν κ’ εξέγκεν κι αετς 
πάντα τα κατούδα έτρωγαν τα πεντικούδα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Η Ε.Λ.Β. συγχαίρει τα παιδιά του χορευτικού της τμήμα-
τος, για την εισαγωγή τους σε ιδρύματα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και τους εύχεται καλή πρόοδο στις 
σπουδές τους.

Οι επιτυχόντες είναι :
• ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟ-

ΦΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ.
• ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΤΕΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ.
• ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΡΟΔΗΣ  ΣΧΟΛΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑ-
ΤΩΝ  ΤΕΙ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ( ΚΙΛΚΙΣ).

Με τιμή
Το Δ.Σ.
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Γράφει ο Λάζαρος 
Κουμπουλίδης, 
kouboulidis@yahoo.gr

Του Θανάση Στυλίδη, δικηγόρου 

Για να ασκεί μια ομάδα επιρροή και για 
να πετυχαίνει τους πολιτικούς της στόχους 
και όχι μόνο, το πρώτο που απαιτείται και δεν 
αμφισβητείται, νομίζω από κανέναν, είναι η 
σύμπνοια, η ενότητα και η αλληλεγγύη. Χωρίς 
αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχει ομάδα, 
αλλά σκορποχώρι, το οποίο άγεται και φέρεται 
από τις ορέξεις και τις πολιτικές επιδιώξεις άλ-
λων ομάδων ανταγωνιστικών, που στόχο τους 
έχουν να εδραιώνουν τη δύναμή τους μέσα 
από την αδυναμία και την ασυνεννοησία των 
άλλων. Η αρχή αυτή δεν είναι άλλη από τη γνω-
στή «διαίρει και βασίλευε». 

Ας έρθουμε λοιπόν στα καθ’ ημάς. Προς πεί-
σμα τον καιρών οι Πόντιοι ως εθνική συνιστώ-
σα επιθυμούν να μη χάσουν τα χαρακτηριστικά 
τους και τις ιδιαιτερότητες τους. 

Για το λόγο αυτό έχουν οργανωθεί, έχουν 
φτιάξει σωματεία και ομοσπονδίες και προσπα-
θούν να κερδίσουν το στοίχημα με το πεπρω-
μένο, πολεμώντας τη λήθη και τον εκφυλισμό, 
δημιουργώντας δε και τη σχετική ιδεολογία. 

Κατά τον τρόπο αυτό η Πόντιοι ως εθνο-
τοπική ομάδα του Ελληνισμού δρουν πολιτικά 
και θέλουν να διαδραματίσουν εδώ και τώρα 
ρόλο σοβαρό μέσα στο εθνικό γίγνεσθαι, που 
δοκιμάζεται από τις εξουθενωτικές πιέσεις της 
παγκοσμιοποίησης. 

Μέγιστος πολιτικός στόχος του «ποντιακού 
κινήματος», που φιλοδοξεί να ενώσει γύρω από 
αυτό όλους τους Πόντιους, είναι η αναγνώριση 
της Ποντιακής γενοκτονίας. Ο στόχος αυτός 
λειτουργεί κυρίως ως μέσο εθνικής αυτογνωσί-
ας και αυτοπροστασίας των ίδιων των Ποντίων 
και λιγότερο ως πολιτική νίκη τους απέναντι 
στην Τουρκία. 

Πέρα από την ιστορική πραγματικότητα 
του παραπάνω γεγονότος που για εμάς τους 
Πόντιους είναι αδιαπραγμάτευτη, για την επί-

τευξη του παραπάνω πολιτικού στόχου απαι-
τούνται στρατηγική αλλά και κάποια υποτυ-
πώδης υποδομή. Απαιτείται πολιτική σκέψη, 
πολιτική γραμμή, πολιτική συμπεριφορά και 
κυρίως απαιτείται πολιτική ηγεσία. 

Για το Ποντιακό ζήτημα λίγο πολύ η πολι-
τική θεωρία έχει διατυπωθεί. Θεωρητικοί και 
ιστορικοί έχουν εργασθεί πάνω σε αυτήν την 
πλατφόρμα που διατυπώθηκε αρχικά από το 
Μιχάλη Χαραλαμπίδη και τον Κώστα Φωτιάδη 
στο αξεπέραστο έργο τους «Πόντιοι, δικαίωμα 
στη Μνήμη». Ιστορικοί όπως ο Κώστας Φωτιά-
δης και ο Βλάσης Αγτζίδης έχουν οικοδομήσει 
το ιστορικό και επιστημονικό υπόβαθρο για 
αυτό που εμείς οι Πόντιοι συνηθίζουμε να πε-
ριγράφουμε σαν «ποντιακή ιδέα». Η βάση και 
το εποικοδόμημα του Ποντιακού ζητήματος, 
έχουν αχνοπροβάλλει εδώ και αρκετά χρόνια 
μέσα στο απίστευτο Νεοελληνικό αλαλούμ, 
σε αυτό όμως που υστερούμε δραματικά εί-
ναι ο τομέας της πολιτικής οργάνωσης και εκ-
προσώπησης. Ο υποκειμενικός παράγοντας, ο 
φορέας, το εκτελεστικό πολιτικό όργανο που 
θα φέρει του Πόντιους από το παρασκήνιο στο 
προσκήνιο, όπως φαίνεται και από τα τελευταί-
ως διαδραματιζόμενα, είναι πόρρω μακριά από 
το επιθυμητό και το αναγκαίο. 

Στην παρούσα στιγμή το ποντιακό ζήτημα 
φαίνεται να το διαχειρίζονται δευτεροβάθμια 
όργανα, που είτε αντηχούν το μίζερο παρελθόν 
του ποντιακού χώρου, είτε εμφανίζονται ως δή-
θεν αναμορφωτές του χώρου αυτού. Τα ανωτέ-
ρω όργανα διαγκωνίζονται για τη μαζικότητα 
τους και την επιρροή τους στην ποντιακή βάση 
των σωματείων και για το λόγο αυτό επιλέγουν 
εκδηλώσεις λαϊκίστικες, προκειμένου να απο-
δείξουν την επιρροή τους. Στην πραγματικότη-
τα καμία από τις παραπάνω ομοσπονδίες δεν 
κατάφερε να συνεπάρει τη μεγάλη ποντιακή 
μάζα και να της δώσει όραμα και στόχους. 

Εξάλλου καμία από αυτές, δεν καλλιέργη-

σε τη σύμπνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη 
μεταξύ των Ποντίων. Δε συμπεριφέρονται ως 
πολιτικοί οργανισμοί, αλλά ως λαογραφικά σω-
ματεία που αντί να συγκεντρώνουν και να ανα-
δεικνύουν τις ποντιακές αρετές, καλλιεργούν 
ένα απίστευτο διχασμό μεταξύ των Ποντίων με 
κίνδυνο να διαρραγεί βαθειά η ποντιακή βάση. 
Έννοιες όπως πατριωτική αλληλεγγύη, συνερ-
γασία, οικονομική αυτοτέλεια, κομματική απε-
ξάρτηση για αυτούς είναι άγνωστες. Και όσον 
αφορά τους «παλαιούς» τα πράγματα λίγο πολύ 
ήταν αναμενόμενα, καθώς σήμερα δεν είναι τί-
ποτε άλλο παρά σκιά του «ένδοξου» παρελθό-
ντος. Μια παρέα κουρασμένων παλαιών παρα-
γόντων, η οποία είναι απολύτως αποκομμένη 
από τη μεγάλη ποντιακή λαϊκή βάση. 

Τι γίνεται όμως με το χώρο εκείνο που εμ-
φανίστηκε περίπου ως τελική λύση στο πρό-
βλημα του «μεγάλου ασθενούς», που λέγεται 
οργανωμένος ποντιακός χώρος; 

Αντί ο χώρος αυτός να χειραφετηθεί επιχει-
ρώντας να αποκτήσει πολιτική αυτοτέλεια, πο-
λιτικό όραμα και γιατί όχι ακόμη και οικονομική 
αυτοδυναμία, αναλώνεται επαιτώντας μέσα σε 
κομματικά γραφεία, και σε αυλές κομματικών 
παραγόντων, δαπανώντας επιπόλαια το ποντια-
κό όραμα και καταστώντας το περίπου γραφικό! 

Δεν μπόρεσε ο χώρος αυτός να αναδείξει 
το διεκδικητικό του ρόλο, δε μπόρεσε να ενώ-
σει όλες τις ποντιακές δυνάμεις και μαράθηκε 
μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις και στα παι-
χνίδια της εξουσίας. Υιοθετήθηκαν πρακτικές 
επικίνδυνες, από τον πειθαναγκασμό των σω-
ματείων μέχρι ακόμη και τη σπίλωση ατόμων 
και προσωπικοτήτων. Βλέπεται για κάποιους 
από το χώρο αυτό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ….! 
Και ακόμη χειρότερα τις περισσότερες φορές 
ο σκοπός δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μέσο. 
Ένας βρώμικος πόλεμος, που πραγματικά δίχα-
σε, κούρασε και αηδίασε τον ποντιακό λαό. 

Άτομα και πρόσωπα δεύτερης γραμμής με 

αμφίβολες ικανότητες, έγιναν στελέχη και τους 
δόθηκε βήμα να λοιδορούν, να απαξιώνουν, να 
λασπολογούν, να διχάζουν και να απορρίπτουν. 
Εκφέρουν γνώμη επί παντός επιστητού και πα-
ρουσιάζονται ως κριτές διαχωρίζοντας τους Πό-
ντιους σε πατρικίους και πληβείους. Ένας ανού-
σιος, φτηνός και αδικαιολόγητος εθνικισμός 
κατέλαβε ως παράκρουση τους «εκλεκτούς», 
οι οποίοι δεν διστάζουν να χαρακτηρίζουν με 
αγοραίο τρόπο συμπατριώτες μας. Τι ακούσαμε 
όλα αυτά τα χρόνια... «Ρώσοι, λαμόγια, κλεφτρό-
νια, Αμιρούτσηδες, φεσοφόροι, κολόζηδες…» 
και άλλα τραγελαφικά. Δυστυχώς το έλλειμμα 
ιδεών, στελεχών και πρακτικών είναι τρομακτι-
κά μεγάλο και αναπληρώνεται με ύβρεις. 

Γνωρίζω ότι όλα αυτά δεν θα ακουστούν 
ευχάριστα σε πολλούς «ζηλωτές», αλλά κάποια 
στιγμή θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύ-
νες μας και να ορθώσουμε το ανάστημά μας για 
να υπερασπίσουμε την προοπτική και το μέλ-
λον του λαού μας, του ποντιακού λαού ! 

Η ιδιότυπη τρομοκρατία των παραγόντων, 
η οποία λειτουργεί σε βάρος της ομοψυχίας των 
Ποντίων, δεν πρέπει να περάσει. Γιατί πάνω από 
τα μικρά πρέπει όλοι οι Πόντιοι να προτάξουμε 
τα μεγάλα. Κόντρα στον κατακερματισμό, τη 
διχόνοια και την άνανδρη λασπολογία, κόντρα 
στη πατριδοκαπηλία, θα πρέπει να προβάλλει 
ο συντεταγμένος αγώνας μας για το μέλλον και 
τα δίκαια του λαού μας. 

Το όραμα αυτό θα οργανώσει και θα 
εμπνεύσει όλους του Πόντιους, για μια εκπρο-
σώπηση γνήσια δημοκρατική και πατριωτική. 
Για μια εκπροσώπηση που θα ενώνει, θα γε-
φυρώνει και θα καλλιεργεί πρώτα από όλα την 
αλληλεγγύη μεταξύ των Ποντίων. Για έναν ορ-
γανωμένο ποντιακό χώρο που θα είναι η αιχμή 
του δόρατος μιας διεκδίκησης πολιτικής και 
οικονομικής που θα μας καταστήσει μπροστά-
ρηδες του αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της 
πατρίδας και του γένους...

Τα αντεθνικά λόμπι και το Ποντιακό ζόμπι... 
«Εν δε διχοστασίη και Ανδροκλέης πολεµαρχεί»  (όταν πέφτει διχόνοια, κυβερνά ακόµα κι ο Ανδροκλής…) 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη θριαμ-
βευτική επανεκλογή του προέδρου της ΠΟΕ 

Γ. Παρχαρίδη, κατόπιν τροποποίησης του Κατα-
στατικού, ουσιαστικά μόνο για το λόγο αυτό, 
προκειμένου δηλαδή να παραταθεί η θητεία 
του, ελλείψει ικανού αντικαταστάτη.

Συμπληρώνεται κι ένας χρόνος 
ουσιαστικής απουσίας του Κώστα 
Γαβρίδη από το τιμόνι της Γραμμα-
τείας της ΠΟΕ μετά την παράδοση 
του στο Γιώργο Γεωργιάδη, που 
κατάφερε όχι να εκπληρώσει τις 
προσδοκίες, αλλά να πραγματο-
ποιήσει τους φόβους μας, γκρεμί-
ζοντας με γοργούς ρυθμούς, ό,τι 
μεθοδικά και συλλογικά κτίζαμε 
αυτά τα χρόνια, Σωματεία και Διοί-
κηση μαζί, με πολύ κόπο.

Την αρχική έκπληξη διαδέ-
χτηκε η δυσφορία και κατόπιν η 
αγανάκτηση από τους άστοχους 

και άκομψους χειρισμούς του Γραμματέα, ιδιαίτερα στα κορυ-
φαία ζητήματα της αλλαγής του διοικητικού καθεστώτος της 
Παναγίας Σουμελά και της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων. Η ΠΟΕ που μέχρι πρότινος έκτιζε γέφυρες και δημι-
ουργούσε συμμαχίες, διογκώνοντας διαρκώς τη δύναμη της, 
έφτασε στο σημείο να προκαλεί αναίτια και να προσβάλλει 
θεσμικούς παράγοντες και απλούς πολίτες, κτίζοντας πλέον 
τοίχους και περιχαρακώνοντας το ΔΣ.  Κατάφερε μέσα σε ένα 

χρόνο ο νέος Γραμματέας να απαξιώσει ικανά στελέχη του χώ-
ρου μας. Να προκαλέσει «ρήγμα» σε μία συντονισμένη προ-
σπάθεια για επίλυση του χρόνιου προβλήματος της διοίκησης 
της Παναγίας Σουμελά με μία απρόκλητη και άνευ προηγουμέ-
νων αήθη έγγραφη επίθεση στην Υπουργό Παιδείας κα Άννα 
Διαμαντοπούλου, τη στιγμή   που είχαν δρομολογηθεί λύσεις 
και είχε δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, 
προκαλώντας καίριο πλήγμα στην αξιοπιστία της ΠΟΕ και τε-
λικώς την ταπείνωσή της. Κατάφερε να διασπείρει τη διχόνοια 
εντός των κόλπων των Σωματείων της ΠΟΕ, ξεκινώντας από το 
Νομό Ημαθίας, όπου το «μέτωπο» μέχρι πρότινος ήτανε αρα-
γές, με πλήρη σύμπνοια των Σωματείων και έκδοση κοινών 
ψηφισμάτων, προκειμένου να αποδυναμώσει την Εύξεινο Λέ-
σχη Βέροιας που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ΠΟΕ στο 
ζήτημα της Π. Σουμελά, πρωτοστατώντας στις επαφές με το 
Υπουργείο Παιδείας και άλλους θεσμικούς παράγοντες, αλλά 
έχοντας ήδη ξεκινήσει και δικαστικό αγώνα επιζητώντας λύση 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Αποτέλεσμα της διολίσθησης αυτής με ενέργειες του 
Γραμματέα και ανοχή του Προέδρου είναι η παραίτηση από 
την Επιτροπή της ΠΟΕ για την Π. Σουμελά των Λάζαρου Κου-
μπουλίδη και Δώρας Μπαλτατζίδου, κατόπιν το ξέσπασμα  
του ΔΣ της ΠΟΕ με αίτημα έξι μελών του που απαίτησαν την 
αντικατάσταση του Γραμματέα και συνολικά μία διάχυτη απο-
γοήτευση στα Σωματεία που βλέπουν την ΠΟΕ σε διαδικασία 
αποδόμησης, με το Γραμματέα σε ρόλο «μαινόμενου ταύρου 
σε υαλοπωλείο» και τον Πρόεδρο σε ρόλο «απλού παρατη-
ρητή»,  ανήμπορου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
να ανακόψει την πόλωση και τη διαρροή στελεχών και Σωμα-
τείων, επιμένοντας σε μια λανθασμένη επιλογή και προστα-
τεύοντας το Γραμματέα, αντί να προστατεύσει το έργο και την 

ενότητα της Παμποντιακής. 
Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων της ΠΟΕ  στις 26 

Νοεμβρίου στην Αθήνα θα είναι μία ιστορική Συνέλευση. 
Γιατί τα Σωματεία, τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕ και κυρί-

ως ο Πρόεδρος Γ. Παρχαρίδης θα αναλάβουν την ιστορική 
ευθύνη να δηλώσουν την αντίθεση ή να επιδείξουν την 
ανοχή τους στο κατρακύλισμα της ΠΟΕ και να την οδη-
γήσουν αντίστοιχα σε πορεία νέας σύνθεσης ή οριστικής 
αποσύνθεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.40 της Ε.Λ.Β.
«Στη Βέροια σήμερα 23-10-2011 και ώρα 17.30 συγκεντρώ-
θηκαν τα μέλη του Δ.Σ.  της Ε.Λ.Β. σε τακτική συνεδρίαση στα 
γραφεία του συλλόγου επί της οδού Λ. Πορφύρα 1 στο Πανό-
ραμα με τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο:  Καταγγελία της μη λειτουργίας των οργάνων της 
Π.Ο.Ε. και συγκεκριμένα της παράλειψης σύγκλησης ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης του ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσ-
σαλίας σύμφωνα με το Καταστατικό και αίτημα στο συμβούλιο 
των αντιπροσώπων της ΠΟΕ για αποπομπή του Γ. Γραμματέα 
κ. Γ. Γεωργιάδη από το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. 
ΘΕΜΑ 2ο: ……………
ΘΕΜΑ 1ο:  Αποφασίζεται να καταγγελθεί εγγράφως η λειτουρ-
γία των οργάνων της Π.Ο.Ε. καθώς επίσης να κατατεθεί αίτημα 
αποπομπής του Γ. Γραμματέα της Π.Ο.Ε. κ. Γ. Γεωργιάδη.
ΘΕΜΑ 2ο: ……………

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο. 40
Ο Γ. Γραμματέας

Ιντζεβίδης Αρχιμήδης»

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ «ΘΕΡΜΗ» Η Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΟΕ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΟΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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Στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα στις κατασκηνώσεις 

“ΚΟΡΕΛΚΟ” στον Κάλαμο η 7η Πανελλήνια 
Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας της Παμπο-
ντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Νεολαίοι από όλα τα ποντιακά σωματεία της Ελλάδος συ-
γκεντρώθηκαν για 7η συνεχόμενη χρονιά με σκοπό την 
ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ τους καθώς και την 
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Το θέμα της συνάντη-
σης ήταν «Η ένταξη της ποντιακής διαλέκτου στην καθημε-
ρινότητα των νέων».

Η έναρξη της συνάντησης έγινε το απόγευμα της Παρα-
σκευής 2 Σεπτεμβρίου με τους χαιρετισμούς του προέδρου 
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, καθηγητή, κ. Γε-
ώργιου Παρχαρίδη, του προέδρου του Συνδέσμου Ποντι-
ακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων κ. Γεώργιου 
Βαρυθυμιάδη, του προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής 
Νεολαίας της Π.Ο.Ε. κ. Γρηγόρη Κεσαπίδη καθώς και του 
αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη.

Αρωγός στη υλοποίηση της συνάντησης ήταν η Περιφέ-
ρεια Αττικής η οποία προσέφερε την απαραίτητη οικονο-
μική υποστήριξη. Την έναρξη των ομιλιών τίμησαν με την 
παρουσία τους: η κ. Δέσποινα Αφεντούλη περιφερειακή 
σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, ο κ. Χάρης Πασβαντίδης 
σύμβουλος περιφερειάρχη, ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρί-
δης Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε., ο κ. Γεωργιάδης Γεώργιος 
Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Ε. καθώς και μέλη του συμβου-
λίου του Σ.Πο.Σ. Νοτίου Ελλάδος και Νήσων.

Ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας σημείωσε 
ότι η νεολαία με τις συναντήσεις της δείχνει τη διάθεση να 
κρατήσει ζωντανή την παράδοση, αποτελεί ένα δυναμικό 
κομμάτι της Ομοσπονδίας και του οργανωμένου ποντι-
ακού χώρου. Τόνισε πως με την αποκέντρωση που εφαρ-
μόζει η Ομοσπονδία η συνδιάσκεψη γίνεται κάθε χρόνο σε 
διαφορετική πόλη, καθώς και ότι η νεολαία έχει οργανωθεί 
και τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για το μέλλον. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Δι-
αγωνισμό για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου που 
πραγματοποιείται για 3η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας.

Η βραδιά έκλεισε με δείπνο και γλέντι που κράτησε μέχρι 
αργά με καλλιτέχνες της νεολαίας.

Το πρωί του Σαββάτου οι εργασίες της 7ης Συνάντησης 
ξεκίνησαν με την εισαγωγική εισήγηση της κα Χρύσας 
Μαυρίδου, εκπαιδευτικός και Συντονίστρια στην Επιτροπή 
Πολιτισμού της Π.Ο.Ε. με θέμα τη γλώσσα, «Η ποντιακή δι-
άλεκτος εκπέμπει SOS» η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Προσωπικά ομολογώ ότι συγκλονίστηκα όταν συνειδητο-
ποίησα πως είμαι η γενιά που θα χρεωθεί την εξαφάνιση 
της ποντιακής μας λαλιάς, αφού δε μιλώ στα παιδιά μου 
ποντιακά ή μάλλον δε μιλούσα. Και χρησιμοποιώ παρελθο-
ντικό χρόνο γιατί μετά το σοκ, τόλμησα και ξεπέρασα τις 
όποιες αναστολές μου και επιδόθηκα στο να μάθω να μιλώ 
τη μητρική μου γλώσσα, ξεπληρώνοντας το χρέος στον πα-
τέρα μου και στα παιδιά μου. Στην αρχή προκαλούσα γέλια 
με την προφορά μου, σήμερα νιώθω περήφανη όταν οι μι-
ζετέρ’ μου λένε «Ντο καλά καλατζεύς τα ποντιακά».

Στην πρώτη θεματική ενότητα «Η διάσωση της ποντια-
κής διαλέκτου» συμμετείχαν με τις εισηγήσεις τους ο Δρ 
Αντώνης Παυλίδης, κοινωνιολόγος, σχολικός σύμβουλος 
και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκ-
παιδευτικών καθώς και ο Δρ Νίκος Λυγερός, στρατηγικός 
σύμβουλος.

Ο κ. Παυλίδης στην εισήγησή του «Η έκδοση ενός επιστη-
μονικά άρτιου εγχειριδίου για τη διδασκαλία της ποντιακής 
διαλέκτου, ως εργαλείο για τη διατήρησή της στο μέλλον» 
τόνισε πως «Για την ανάγκη διατήρησης της διαλέκτου προ-
τείνω καταρχάς την ίδρυση τομέων για τη διδασκαλία της 
ποντιακής διαλέκτου, αλλά και της ιστορίας του ποντιακού 
ελληνισμού, στο πλαίσιο είτε των Τμημάτων Φιλολογίας, 
είτε αυτοτελών Τμημάτων για τη μελέτη του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού στα Πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό θα προσ-
δώσει κύρος και «νομιμοποίηση» στη διάλεκτο συνδέοντάς 
τη μάλιστα με την αρχαία ελληνική, θα δώσει την ευκαιρία 
για νέες επιστημονικές μελέτες που θα εμπλουτίσουν την 

έρευνα και συνεπώς θα δώσει 
νέα δυναμική στην ποντιακή 
διάλεκτο».

Ο κ. Λυγερός αναφέρει στην 
εισήγησή του «Η γλώσσα μου 
είναι τα όρια της σκέψης μου»: 
«Η γλώσσα Navajo είναι μια 
γλώσσα που χανόταν εντελώς 
και σε κάποια φάση ο στρατι-
ωτικός θεσμός της Αμερικής 
αποφάσισε να χρησιμοποιή-
σει για τους κώδικες επικοι-
νωνίας τη γλώσσα Navajo. Θα 
είχε ενδιαφέρον να κάναμε 
κωδικούς στην ποντιακή. Εγώ 
θα ήθελα πολύ να δω κάποιον να σπάζει κώδικα που να εί-
ναι φτιαγμένος πάνω στην ποντιακή γλώσσα και όχι στην 
ελληνική. Δηλαδή ποιο είναι το θέμα; Η σπανιότητα της 
γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γιατί επέλεξαν ας πού-
με οι Αμερικανοί τη γλώσσα Navajo; Γιατί έχει μια δύσκολη 
δομή σε σχέση με τα αγγλικά, ήταν ελάχιστοι οι ομιλητές 
άρα τι έκαναν; Έβαζαν ανθρώπους στις διαβιβάσεις που 
μιλούσαν μόνο αυτή τη γλώσσα και κωδικοποιούσαν αυτή 
τη γλώσσα. Για να τη σπάσεις έπρεπε να μάθεις τη γλώσσα. 
Εδώ έχει ενδιαφέρον, άμα το δείτε ανάποδα, αν πραγματι-
κά μιλούσατε στα ποντιακά ακόμα και στο e-mail σας να 
μπορούν να σας σπάσουν τη γλώσσα. Άρα αυτό που έχει 
σημασία είναι η χρήση και όχι η χρηστικότητα».

Μετά από τις δύο εισηγήσεις ακολούθησε ένας εποικοδο-
μητικός διάλογος μεταξύ των ομιλητών και των νεολαίων, 
στη διάρκεια του οποίου τέθηκαν επί τάπητος οι προβλη-
ματισμοί των νέων γύρω από τη διάσωση της ποντιακής 
διαλέκτου.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στη δεύτερη θεματική ενότη-
τα «Η διάδοση της ποντιακής διαλέκτου» παρουσιάστηκε 
οπτικοακουστικό υλικό με θέμα «Η ποντιακή διάλεκτος σή-
μερα από τη σκοπιά των καλλιτεχνών».

Στη συνέχεια ο κ. Πετρόπουλος Ηλίας, επίκουρος καθηγη-
τής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 
επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 
επεσήμανε στην εισήγησή του «Η ποντιακή διάλεκτος μέσα 
από το τραγούδι» πως: «Όταν λοιπόν από μικρός ένοιωθα 
ότι ήμουν στον σωστό δρόμο για την ανακάλυψη ενός μαγι-
κού τρόπου ώστε να διαλύω αυτήν την οδυνηρή περιφρό-
νηση προς την γλώσσα μας και την καταγωγή μας, άρχισα 
να παίζω λύρα με μεγαλύτερο ζήλο, να μαθαίνω ολοένα και 
περισσότερες λέξεις, εκφράσεις και δίστιχα ποντιακά απ’ 
έξω και να λέω ότι είμαι Πόντιος και μάλιστα να νοιώθω πε-
ρισσή υπερηφάνεια για την καταγωγή μου. Στο σχολείο, κυ-
ρίως στο λύκειο της Αλεξανδρούπολης, όλοι γνώριζαν την 
ποντιακή μου καταγωγή, αφού με έβλεπαν να παίζω λύρα 
σε διάφορες εκδηλώσεις του τοπικού Συλλόγου Ποντίων 

και με προσφωνούσαν «Πόντιε», δίχως αυτό ποτέ να μου 
προκαλεί ντροπή ή μειονεξία. Τουναντίον θα έλεγα, χαιρό-
μουν πολύ γι’ αυτό. Επεδίωκα μάλιστα στα διαλλείματα να 
βρίσκομαι με κάποιους φίλους συμμαθητές από ένα κοντι-
νό στην Αλεξανδρούπολη χωριό, την Νίψα, για να έχω την 
ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί τους στα ποντιακά, όσο μας 
επέτρεπε βεβαίως το επίπεδο της γνώσης μας».

Ο κ. Γεωργιάδης Ιωάννης, ηθοποιός και σκηνοθέτης, στην 
ομιλία του για «Το ποντιακό θέατρο ως μέσο εκμάθησης της 
ποντιακής διαλέκτου» ανέφερε ότι: «Νέοι και νέες, αληθινά 
πιστεύω ότι το θέατρο είναι ένας από τους τρόπους που μπο-
ρούμε κι εμείς να αξιοποιήσουμε για την συνέχεια της διαλέ-
κτου μας. Κι αυτό γιατί το θέατρο δεν αρκείται στη γραμματι-
κή εκφορά του λόγου αλλά ταυτόχρονα εγείρει τα αισθήματα 
και συνεπώς δημιουργεί πανίσχυρα βιώματα σε ηθοποιούς 
και θεατές. Τη γραμματική τη μαθαίνουμε και ο νους τα πάει 
καλά με τους κανόνες. Όμως χωρίς το βίωμα, οι κανόνες γρή-
γορα στεγνώνουν. Όσοι ευτυχήσαμε να μάθουμε την μητρική 
μας γλώσσα με πρωθιέρεια του λόγου την καλομάνα μας, σε 
κείνα τα καθημερινά μικρά θεατρικά επεισόδια της ανθρώπι-
νης επικοινωνίας, διακαώς επιθυμούμε την επανάληψη τους, 
έστω παίζοντας θέατρο, διότι αυτός είναι ο τρόπος να εξα-
σφαλίσουμε την αθανασία της ψυχής μας».

Η βραδιά συνεχίστηκε με τη θεατρική παράσταση από το 
Σύλλογο Ποντίων Λαυρίου Αττικής “Ο Μιθριδάτης”, “Οι χω-
ρέταις”, σε σενάριο και σκηνοθεσία Σιαμίδη Δημήτρη και 
έκλεισε με δείπνο και γλέντι στο οποίο συμμετείχαν νεο-
λαίοι καλλιτέχνες από την Αθήνα καθώς και ο κ. Μιχάλης 
Καλιοτζίδης.

Οι εργασίες της 7ης Συνάντησης έκλεισαν την Κυριακή με 
την τρίτη θεματική ενότητα “Από την θεωρία στην πράξη” 
στην οποία μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας 
παρουσίασαν τρόπους με τους οποίους μπορεί να εντα-
χθεί η ποντιακή διάλεκτος στην καθημερινότητα των νέων. 
Ακολούθησε η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας 
της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε.

Πηγή:  Ε-Pontos

7η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας 
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Η Τουρκία είναι γέφυρα μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, αλλά δεν 

έχει θέση εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δήλωσε ο Γάλλος πρόε-
δρος Νικολά Σαρκοζί επισκεπτό-
μενος την Παρασκευή το Ερεβάν. 

Ο Νικολά Σαρκοζί κάλεσε από την 
αρμενική πρωτεύουσα την Τουρκία να 
αποδεχθεί τις μαύρες σελίδες της ιστο-
ρίας της αναγνωρίζοντας άμεσα τη γε-
νοκτονία του 1915, και διεμήνυσε πως 
αν η Άγκυρα δεν προχωρήσει σε αυτή 
τη «χειρονομία ειρήνης», το Παρίσι θα 

εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει 
την υιοθέτηση νόμου που να τιμωρεί 
ειδικά την άρνηση της αρμενικής γενο-
κτονίας.  

Οργισμένη η τουρκική αντίδραση: 
«να πάψει ο Σαρκοζί να παριστάνει τον 
ιστορικό»...

«Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ε.Ε.» λέει ο Σαρκοζί 
και ζητά αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας

Το 20ο Συνέδριο 
της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας 
Αμερικής – Καναδά 
Πραγµατοποιήθηκε από τις 2- 4 Σεπτεµβρίου 2011 
στην πόλη Norwalk του Connecticut

Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου έγινε μαζί με τα εγκαίνια της 
έκθεσης «Πόντος – Δικαίωμα στη Μνήμη» του ιστορικού Κων-

σταντίνου Φωτιάδη, στο Δημαρχείο του Norwalk, παρουσία του 
Δημάρχου Ρίτσαρντ Μόσια, του δημοτικού συμβούλου Νικόλα Κυδή 
(Κυριακίδη) και της Γενικής Προξένου Αγης Μπαλτά, όπως και του 
προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης, 
Ηλία Τσεκερίδη και του ιερατικού προϊστάμενου του Αγίου Γεωργίου 
Norwalk, π. Νικόλαο Δασούρα. 

Συγκινητικές ήταν οι παρουσίες της κ. Αλίκης Καγιαλόγλου 
και του λυράρη Αντέμ Εκίζ από την Τραπεζούντα καθώς και η 
θεατρική παράσταση «Μαντέ ιν Ούσα» της Βασιλικής Τσανα-
κτσίδου. Οι υποτροφίες της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στη 
μνήμη του Αχιλλέα Τσιλφίδη απονεμήθηκαν στις φοιτήτριες 
Δέσποινα Πετρίδη και Παναγιώτα Τσιλφίδη. 

Το συνέδριο που φιλοξενήθηκε στο Κοννέκτικατ, στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους δι-
οργανωτές και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου 
«Πόντος», κ. Γιώργο Τσιλφίδη. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την προε-
δρία ανέλαβε για δεύτερη θητεία ο κ. Δημήτρης Μολοχίδης, ο οποίος στο νέο  Δ.Σ. πλαισι-
ώνεται από τους εξής: Στάθης Μιχαηλίδης – αντιπρόεδρος, Κώστας Τσιλφίδης- γραμματέας 
αλληλογραφίας, Παναγιώτα Αναστασιάδου- Γραμματέας πρακτικών, Σοφία Μιχαηλίδου, 
– ταμίας, Μανώλης Ερμείδης – υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Παναγιώτης Ιωσηφίδης, 
υπεύθυνος Εθνικών Θεμάτων, Κυριάκος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων και Σοφία Βαρνασίδου, υπεύθυνη νεολαίας.στην προεδρία της οργάνωσης.

 Στα πλαίσια του συνεδρίου που ήταν αφιερωμένο στον ένα αιώνα παρουσίας των 
Ποντίων στην πόλη του Νόργουολκ, καθώς και στα 30χρονα της Ομοσπονδίας που ιδρύ-
θηκε στη Φιλαδέλφεια το Δεκέμβριο του 1980, τιμήθηκαν επίσης τα τέσσερα ιδρυτικά 
σωματεία, «Ακρίται» Φιλαδέλφειας, Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά», 
«Εύξεινος Πόντος» Μόντρεαλ και «Ποντιακή Εστία» Βοστώνης, καθώς και το πρώτο Δ.Σ. 
που απαρτιζόταν από τους κ.κ. Μιχάλη Μουρατίδη, Κωνσταντίνο Δανιηλίδη, Κωνσταντίνο 
Χιονίδη, Απόστολο Φετφατζίδη και Πρόδρομο Μπουϊκίδη.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συγχαίρει τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες για την 
πετυχημένη έκβαση του συνεδρίου, εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της νέας διοίκησης 
της Ομοσπονδίας και αισθάνεται συγκίνηση και περηφάνια  για τη νέα τιμή που απονεμή-
θηκε στο μέλος της, άξιο Ημαθιώτη και πρώτο πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας  
Αμερικής - Καναδά κ. Μιχάλη Μουρατίδη.

Για το Δ.Σ.
Έφορος Τύπου & Δ. Σχέσεων
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τε-
λέστηκε και φέτος η 871η 

επέτειος της Μνήμης του Μεγα-
λομάρτυρος «Αγίου Θεόδωρου 
του Γαβρά» στην ομώνυμη Ανι-
στορημένη Ι. Μονή, στις 5 βρύσες 
Λαγκαδά.

Όπως κάθε χρόνο, με ιδιαίτερες πανη-
γυρικές εκδηλώσεις, παρουσία των θρη-
σκευτικών, πολιτικών, στρατιωτικών αρχών, 
των προσφυγικών σωματείων και πλήθους 
προσκυνητών από όλη την χώρα η μνήμη 
του Αγ. Θεόδωρου του Γαβρά, το διήμερο 
1η και 2α Οκτωβρίου 2011. Από το Σάββα-
το, παραμονή, άρχισε η προσέλευση προ-
σκυνητών ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη του 
Αγίου, όπως γινόταν τότε, στις Αλησμόνητες 
Πατρίδες.

Πέρασαν ήδη 871 χρόνια από την ίδρυ-
ση της ιστορικής Ι. Μονής στον Πόντο, από 
τον Κωνσταντίνο Γαβρά και 40 περίπου χρό-

νια από την ανιστόρηση της εδώ στις Πέντε 
Βρύσες Λαγκαδά, πάνω σε ένα πανοραμι-
κό λόφο, τον λόφο του Γαβρά, όπως πλέον 
ονομάζεται. Εκεί πλέον το προσκύνημα 
Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς μετουσιώνεται 
σε πηγή θρησκευτικής έξαρσης και εθνικής 
ανάτασης.

Ο λόφος του Γαβρά, είναι το όρος  Θα-
βώρ, όπου έρχονται κάθε χρόνο προσκυνη-
τές από όλη τη χώρα, να προσκυνήσουν την 
Αγία Εικόνα και να ξαναθυμηθούν της τρα-
γικές στιγμές του ξεριζωμού. Όλοι οι προ-
σκυνητές σήμερα στο λόφο του Γαβρά ζουν 
στιγμές  εξαΰλωσης και ψυχικής κάθαρσης. 
Είναι ανάγκη η φλόγα της νοσταλγίας να δι-
ατηρεί άσβεστη και να μεταλαμπαδεύεται 
στις επόμενες γενιές ως όρος απαράβατος.

Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
του εσπερινού, έγινε η καθιερωμένη περι-
φορά της Αγίας εικόνας την οποία παρα-
κολούθησαν όλοι οι προσκυνητές. Μετά 
άρχισε το καλ. Πρόγραμμα με χορούς και 
τραγούδια μέχρι αργά το βράδυ.

Στις Πέντε Βρύσες Λαγκαδά Ν.  Θεσσαλονίκης

Η 871η ΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΤΟΥ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΑ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το πλήρες κείμενο από το «Οδοιπορικό στον Πόντο», που δημοσιεύθηκε 

στο προηγούμενο φύλλο του Αργοναύτη (Νο 190), έχει αναρτηθεί συμπλη-
ρωμένο και διορθωμένο στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β. www.elverias.gr 



Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθη-
καν οι συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. της 

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, την Πέμπτη 13-10-
2011, με τον Διοικητή του Β’ Σώματος Στρατού 
και το Σάββατο 15-10-2011, με τον Υφυπουρ-
γό Επικρατείας.
 

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, διατηρώντας επί χρόνια τις 
καλύτερες των σχέσεων με το Β’ Σ.Σ. και με στόχο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη τους, πραγματοποίησε επίσκεψη στον 
Στρατηγό όπου εξέφρασε την επιθυμία των συνεργασιών 
σε θέματα εκδηλώσεων, θέσεων και στοχεύσεων.

Στα πλαίσια του εποικοδομητικού διαλόγου τόσο ο Πρό-
εδρος της Λέσχης κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης αλλά και τα 
μέλη του Δ.Σ.,  όπως ο Γ. Γραμματέας κ. Αρχιμήδης Ιντζεβί-
δης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Παύλος Σαρημιχαηλίδης, ο Ταμίας 
κ. Γεώργιος Κλοκίδης, ο Έφορος Δ. Σχέσεων κ. Λάζαρος Ζευ-
γαρόπουλος και ο Έφορος Τμημάτων κ. Σπύρος Θεοδωρί-
δης, όσο και ο Αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης, αλλά 
και ο Ταξίαρχος Ευστάθιος Πανιτσίδης, συζήτησαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, αντάλλαξαν απόψεις και αναφέρθη-
καν σε ζητήματα μελλοντικών συνεργασιών. 

Το Δ.Σ. της Λέσχης ευχήθηκε στον Στρατηγό πάντα επι-
τυχίες στο έργο του και ότι καλύτερο στην καριέρα του και 
την οικογένειά του, ο δε Στρατηγός τόνισε μεταξύ άλλων 
την σημασία της ενασχόλησης με την παράδοση και τον πο-
λιτισμό και αναφερόμενος στην οργάνωση των ποντιακών 
σωματείων επαίνεσε την λειτουργία τους και κάνοντας χρή-
ση της ποδοσφαιρικής ορολογίας είπε: «… εσείς οι πόντιοι 
... έχετε πάγκο». 

Επίσης η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, συνεχίζοντας τον κύ-
κλο των επαφών της με τις αρχές του τόπου, συναντήθηκε 
με τον Υφυπουργό Επικρατείας  κ. Άγγελο Τόλκα, όπου αφού 

τον συνεχάρη για την σημαντική κυβερνητική θέση που 
ανέλαβε, του ευχήθηκε μια καλή και πετυχημένη θητεία.

Το Δ.Σ. της Λέσχης εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο 
κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη, τον Ά Αντιπρόεδρο κ. Παύλο 
Σαρρημιχαηλίδη και το νομικό σύμβουλο της, κ. Λάζαρο 
Κουμπουλίδη, ενημέρωσε τον Υφυπουργό για θέματα που 
άπτονται της λειτουργίας της Λέσχης, για τις  εξελίξεις στο δι-
οικητικό καθεστώς του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, καθώς 

επίσης για το σημαντικό ζήτημα της διευθέτησης του ΕΤΑΚ.
Ο Υφυπουργός κ. Άγγελος Τόλκας δεσμεύτηκε να προ-

σπαθήσει στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης στο θέμα 
του ΕΤΑΚ και να ενημερώσει άμεσα για τα αποτελέσματα 
των ενεργειών του, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι θα συνδρά-
μει με συντονισμένες προσπάθειες για την υποστήριξη 
των αξιόλογων πολιτιστικών πρωτοβουλιών της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

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

Σημαντικές επαφές του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΛΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΡΟΥΣΑΚΗ

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 
κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει μουσικοχορευτική 

παράσταση με τίτλο «ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
2011 και ώρα 8.00 μ.μ. στο χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας. 

Τα μέλη των τμημάτων της Ε.Λ.Β. θα μεταφέρουν στη 
σκηνή με έναν ιδιαίτερο και καθαρά παραδοσιακό 
τρόπο τα έθιμα και τον τρόπο ζωής του Πόντου μέσα 
από τις τέσσερις εποχές του έτους. Στην παράσταση θα 
συμμετέχουν επίσης μουσικοί της 1ης και 2ης  γενιάς 
Ποντίων καταγόμενοι από διάφορες περιοχές του Πό-
ντου. Τέλος, τα μέλη της χορευτικής ομάδας των  «Κο-
τσαμάνων» του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου 
Τετραλόφου Κοζάνης θα μεταφέρουν επί σκηνής το 
πανάρχαιο έθιμο «Κοτσαμάνια» ή «Μωμοέρια» όπως 
αυτό συναντάται κατά την αναβίωσή του από αρχαιο-
τάτων χρόνων.  

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ»
το Σάββατο 10 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα 8.00 µ.µ. στο «Χώρο Τεχνών» του Δήµου Βέροιας
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ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»

ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ 
ÇÌÁÈÉÁÓ

ÔÇË.& FAX: 
2331042142

7o Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Π.Ο.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΣ

1.500 χορευτές μέλη 
των 400 σωματεί-

ων της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας Ελλάδος, συγκλόνισαν με την 
παρουσία τους, τους 4.000 θεατές 
που κατέκλυσαν κάθε γωνιά του 
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου 
της Κομοτηνής, κατά την διάρκεια 
του 7ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ 
Ποντιακών Χορών.

Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση 
που διέρχεται η χώρα μας, η Παμποντιακή 
Ομοσπονδία Ελλάδος σε συνεργασία με τα 
σωματεία της και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
έφερε εις πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα 
στηριζόμενη στον εθελοντισμό, την αυτο-
χρηματοδότηση και την αλληλεγγύη.

Το φετινό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο 
στην μνήμη το αοιδίμου πρώην Μητροπολί-
τη Τραπεζούντος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Χρύσανθου, ο οποίος γεννήθηκε στην Κομο-
τηνή. Επίσης τιμήθηκε και συγκίνησε τους 
θεατές ο ζωγράφος Τριαντάφυλλος Ηλιάδης 
από τον Πετεινό Ξάνθης , ο οποίος λόγω μιας 
σοβαρότατης αναπηρίας στα άνω άκρα ζω-
γραφίζει με το στόμα.

Ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος Γιώργος Παρχαρίδης στο 
χαιρετισμό του αναφέρθηκε στους μεγάλους 
και πάγιους στόχους της Π.Ο.Ε. με πρώτον 
αυτόν της Διεθνοποίησηςτης Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Εξήρε για την 
προσπάθεια και συνεχάρην τόσο τον Σ.Πο.
Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους 
δύο ποντιακούς συλλόγους του Θρυλορίου 
Ροδόπης που προσέφεραν δωρεάν σίτιση 

στους 1500 χορευτές, όσο και στην Συντο-
νιστική Επιτροπή Νεολαίας για την άψογη 
παρά τα οικονομικά προβλήματα διοργάνω-
ση. Επίσης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη 
Γιαννακίδη, τον Δήμαρχο Κομοτηναίων Γιώρ-
γο Πετρίδη και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης 
Γιώργο Πεταλωτή για την υποστήριξη που 
παρείχαν στο Φεστιβάλ.

Ο Δήμαρχος Κομοτηναίων Γιώργος Πετρί-
δης στον χαιρετισμό του εξέφρασε την έκπλη-
ξή του για το θέαμα που αντίκρισε και τόνισε 
ότι όλη αυτή η προσπάθεια άξιζε τον κόπο.

Ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Γιάν-
νης Νικολαϊδης αναφέρθηκε στην δύσκολη 
οικονομική συγκυρία και στο γεγονός ότι η 
πολύ μεγάλη αυτή εκδήλωση είχε σημαντικό 
ανταποδοτικό όφελος για την πόλη της Κο-
μοτηνής.

Η πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης Χρύσα Μαυρίδου, «η 
ψυχή του Φεστιβάλ», στο χαιρετισμό της 
ευχαρίστησε ονομαστικά όσους βοήθησαν 
για την διοργάνωση του Φεστιβάλ αλλά και 
όλους τους αγνούς εθελοντές και όλα τα μέλη 
των σωματείων της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης που έκαναν το καθήκον τους 
έναντι της μεγάλης αυτής υποχρέωσης .

Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν ο Υφυ-
πουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής, ο 
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Κο-
μοτηνής και Σαππών Κωνστάντιος και ο Πρό-
εδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας 
Γρηγόρης Κεσαπίδης .

Το πρόγραμμα παρουσίασαν ο διακεκρι-
μένος Πόντιος ηθοποιός και τραγουδιστής 
Αχιλλέας Βασιλειάδης και ο δημοσιογράφος 
της ΕΡΤ3, Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Ε Γιώρ-
γος Γεωργιάδης. 

Στα 1881 γεννήθηκε στην σκλαβωμένη Κο-
μοτηνή, η ζωή του πέρασε μέσα από συ-

μπληγάδες μα θα μείνει βαθειά στην μνήμη 
της ιστορία το βήμα του, γιατί ο ιεράρχης των 
Ποντίων ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύ-
σανθος στήθηκε στητός και είπε ΟΧΙ, όταν όλοι 
λέγανε ΝΑΙ απ’ άκρου σ’ άκρου στην Ευρώπη.

Τιμημένος όσο κανένας Μητροπολίτης 
Τραπεζούντας (1913-1938) στα δύσκο-
λα χρόνια, στάθηκε στον Ελληνισμό της 
Μαύρης θάλασσας και στις πατρογονικές 
εστίες αλλά και μετά στην προσφυγιά. 
Πρωταγωνίστησε για την σωτηρία του 
Ελληνισμού στην Μακεδονία. Yπεύθυνος 
σε πολλές αποστολές εθνικής σημασίας 
στην Τιφλίδα, την Αλβανία , το Βελιγράδι, 
την Συρία και αλλού. Λόγιος και γλωσσο-
μαθής, αφιέρωσε το ταλέντο του σε μελέτες για την εκκλησία 
της Τραπεζούντας το 1933, το 1937 αναγορεύτηκε επίτιμος 

διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Αθηνών και το 1940 ονο-
μάστηκε Ακαδημαϊκός. Από το 1938 – 1941 ήταν Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών . Ο Αρχιεπίσκοπος του 40.

 Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος (Φιλιππίδης) 
είναι ίσως η σπουδαιότερη προσωπικότητα της νεώτερης 
ιστορίας του Πόντου. Θρακιώτης στην καταγωγή (γεννήθηκε 
το 1881 στην Κομοτηνή) αγάπησε τον Πόντο και τους Ποντί-
ους και ταυτίστηκε μ’ αυτούς. Σεβαστή προσωπικότητα και 
από τους Τούρκους, γι αυτό και όταν επίκειτο η κατάληψη της 
Τραπεζούντας από τους Ρώσους το 1916, σ’ αυτόν την παρέ-

δωσαν λέγοντας την ιστορική εκείνη φράση: 
“Από σας την πήραμε αυτή την πόλη σ’ εσάς 
την παραδίδουμε”.

Με την έλευσή του στην Ελλάδα μετά 
τον ξεριζωμό, διορίσθηκε αποκρισάριος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράλληλα 
ασχολείται με το Ποντιακό στοιχείο που τόσο 
αγάπησε αλλά και αγαπήθηκε από αυτό. Με 
δική του ιδέα και πρωτοβουλία ιδρύθηκε 
το 1927 η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η 

οποία έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη συγγραφή και διάσω-
ση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Πρώτος πρόεδρος της 
Επιτροπής από την 
ίδρυσή της μέχρι τήν 
ημέρα που κοιμήθηκε 
πρόσφερε πολύτιμες 
υπηρεσίες, τόσο συγ-
γράφοντας ο ίδιος όσο 
και συγκεντρώνοντας 
το πολύτιμο υλικό που 
κατέθεταν οι Πόντι-
οι της πρώτης γενιάς. 
Πολύτιμος συνεργάτης 
του ο Γραμματέας της 
Επιτροπής, αρχιμαν-
δρίτης Άνθιμος Παπα-
δόπουλος, ο οποίος 
τον διαδέχθηκε στην 
προεδρία μετά την κοί-
μησή του.

Το 1939 γίνεται 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Στον θρόνο του 
Αρχιεπισκόπου παρέμεινε μέχρι την κατοχή της Ελλάδας από 
τους Γερμανούς. Οι λόγοι της απώλειας του Αρχιεπισκοπικού 
του θρόνου ήταν δύο. Ο πρώτος ότι αρνήθηκε να χοροστα-
στήσει σε λειτουργία στη Μητρόπολη, παρουσία των Γερμα-
νικών αρχών κατοχής και ο δεύτερος ότι αρνήθηκε να ορκίσει 
την δοτή κυβέρνηση Τσολάκογλου. Τις ενέργειες αυτές συνό-
δευαν τα ιστορικά εκείνα λόγια: «Ο αρχηγός της εκκλησίας 
δεν παραδίδει την πρωτεύουσα της πατρίδος του εις ουδένα 
ξένον. Ο αρχηγός της εκκλησίας ένα καθήκον έχει: Να φροντί-
σει δια την απελευθέρωσίν της». Τον διαδέχθηκε ο Δαμασκη-
νός, του οποίου ο ανδριάντας στήθηκε στον προαύλιο χώρο 
της Μητρόπολης των Αθηνών. Έζησε το υπόλοιπο της ζωής 
του σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Κοιμήθηκε στις 28 
Σεπτεμβρίου 1949.

Με τη στάση του κατά τη Γερμανική κατοχή, ο Χρύσανθος 
δίδαξε ήθος, ανδρεία και πατριωτισμό, γι αυτό η πατρίδα και η 
εκκλησία οφείλουν να τον τιμήσουν όπως του αξίζει.

Το φετινό φεστιβάλ ήταν αφιερωµένο στην µνήµη το αοιδίµου πρώην Μητροπολίτη 
Τραπεζούντος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοµοτηνή 

Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζούντος
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«ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ – ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ  ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ» 
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 στην αί-

θουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης 
Ποντίων Νάουσας έγινε η παρουσίαση του 
βιβλίου του Διεθνούς φήμης Κοινωνιολόγου 
– Οικονομολόγου κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη με 
τίτλο: «ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ – ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ», Πόντος: Η Επιστροφή μίας 
Πανάρχαιας Ταυτότητας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης άρχισε τον λόγο του λέγοντας ότι θα 
μιλήσει Σωκρατικά θέτοντας δηλαδή ζητήματα και προτάσεις 
ώστε να υπάρξει προβληματισμός και διάλογος. Έκανε προ-
τάσεις στο Δήμο για ανάπτυξη του τόπου και συγκεκριμένα 
του Βερμίου τονίζοντας τη σπουδαιότητα της πόλης τη Νάου-
σας ως ηρωική έχοντας την Πόντιους σαν μια μεγάλη Δύναμη 
που μπορεί να συμβάλλει στην προβολή της.

Στη συνέχεια έθεσε το ποντιακό όχι μόνο θέμα Γενοκτο-
νίας άλλα και ταυτότητας μιλώντας για την Γεωπολιτική στην 
ευρύτερη περιοχή της Μικρασίας . Εξάλλου η πολιτική του 
βιβλίου του από την μια μεριά είναι η επίδραση αυτής της 
Γεωπολιτικής και από την άλλη η σύνθεση της επιστήμης με 
την πολιτική. Γιαυτό και έθεσε αντιμετωπίσιμη την κρίσιμη 
κατάσταση της χώρας μας σήμερα αρκεί οι Έλληνες να στηρι-
χθούμε στην παιδεία κάνοντας επανάσταση μορφωτική γιατί 
η πολιτική είναι καλή χρήση του λόγου και όταν αυτό γίνεται 
σωστά υπάρχει ήθος και λόγος. 

Χαρακτήρισε την Ελλάδα πλανητική χώρα και ζήτησε από 
αυτούς οι οποίοι κοστίζουν χωρίς να παράγουν έργο (Ευρωβου-
λευτές) να επιστρέψουν ότι πήραν .Υποστήριξε τον ποντιακό Ελ-
ληνισμό αφαιρώντας τη λέξη μειονότητα που τον χαρακτήριζε 
γιατί δεν είναι άξια της σπουδαιότητάς του αναφέρθηκε στους 
Νέοθωμανούς λέοντας πως τα παιχνίδια τους είναι ψεύτικα και 
τα θυμίζουν το παιχνίδι της Σκύλας με την Χάρυβδη. 

Πρότεινε να μεταφερθεί η εικόνα της Παναγίας Σουμελάς 
στην Μονή της Κύκου στην Κύπρο εικόνα που φιλοτέχνησε ο 
ευαγγελιστής Λουκάς για συνένωση των Ποντίων. 

Ανάφερε πως η μνήμη των Ποντίων και η Γενοκτονία άρ-
χισε το 1461 όταν στην Ανδριανούπολη έσφαξαν την οικογέ-
νεια των Κομνηνών.

Χαρακτήρισε αδύναμη την Τουρκική ταυτότητα γιατί στε-
ρείται μνήμης, καθώς επίσης και ο μύθος ο Τουρκικός είναι 
φτωχός σε σχέση με τον Ελληνικό και τον Ποντιακό.

Όλο το σύστημα στην Ελλάδα θέλει επιμόρφωση.
Τόνισε πως η γνώση είναι στα βιβλία γιαυτό οι άνθρωποι 

θα πρέπει να έχουν σχέση ερωτική και χαράς με τα βιβλία ενώ 
η πληροφόρηση βρίσκεται στο Διαδίκτυο το οποίο μόνο του 
δημιουργεί τον αναλφαβητισμό.

Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα γιαυτό θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτόχθονη παιδεία.

Τελείωσε την παρουσίαση με ένα ποντιακό γνωμικό δεί-
χνοντας τη δύναμη του Έλληνα:

Αν κρούοσαι και σκοτώνεσαι θα λέγναι με φονέα.

Αν κη κρούοσαι κη σκοτώνεσαι θα λέγναι με φοβέα.
Εγώ όμως κιθά κρούοσαι κιθά σκοτώνοσαι και άς λέγνε 

με φοβέα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Καραπαναγιωτίδης, Δήμαρχος Νάουσας κ. Καραμπατζός, Πε-
ριφερειακή Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε κ. Μπαλ-
τατζίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παππάς, 
Αντιδήμαρχος κ. Βαδόλας, Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωσηφίδου 
, Τεληγιαννίδης, Πρόεδρος Ε.Λ.Π. Βέροιας και εκπρόσωπος 
της ΣΠοΣ. κ.Καπουρτίδης, Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 
Αστυνομίας κ. Χατζηβασιλειάδης, Διοικητής της Πυροσβεστι-
κής κ.Παλαμούτης, εκπρόσωποι της Β΄Μοίρας Καταδρομών, 
τ. πρόεδρος της ΕΛΠΝ κ. Ιωσηφίδου καθώς επίσης μέλη και 
φίλοι του Συλλόγου. Χορηγοί εκδήλωσης : Ξενοδοχείο ΑΣΤΕ-
ΡΑΣ, Πιτσαρία Da Elio.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας στις 15 Δεκεμ-
βρίου του 2009, μετά και την σύμφωνη απόφα-

ση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ευξείνου Λέσχη Ποντίων της Νάουσας, 
ανέθεσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με 
τίτλο «Έρευνα Αξιοποίησης Σύγχρονης Τεχνολογίας 
στις Βιβλιοθήκες του Νομού Ημαθίας».

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας είναι κάτοχος της ανοικτής 
στο κοινό Εθνικής Βιβλιοθήκης του Φροντιστηρίου της Αργυρου-
πόλεως του Πόντου ‘ο Κυριακίδης’. Το Φροντιστήριο της Αργυ-
ρούπολης ιδρύθηκε το 1723 και  υπήρξε σπουδαίο εκπαιδευτικό 
κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού της επαρχίας της Χαλδίας. Η ση-
μαντική του Βιβλιοθήκη αποτελούνταν από χειρόγραφα και σπά-
νιες εκδόσεις  βιβλίων των  ανθρωπιστικών αλλά και των θετικών 
επιστημών. Οι Αργυρουπολίτες πρόσφυγες εγκαθίστανται στη Νά-
ουσα το 1924, μεταφέροντας  μαζί τους, με μεγάλες δυσκολίες και 
τη Βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου. Σήμερα διασώζονται 972 τόμοι, 
οι οποίοι φυλάσσονται στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας.

Σκοπός του προγράμματος υπήρξε η ψηφιακή φωτογράφηση 
και στην συνέχεια η καταχώρηση στην ψηφιακή βάση του Α.Π.Θ 
Ψηφιοθήκη http://invenio.lib.auth.gr/ της Εθνικής Ιστορικής Βιβλιο-
θήκης της Αργυρουπόλεως του Πόντου ‘ο Κυριακίδης’  http://www.
efxinoslesxi.gr/index.htm. Στόχος του είναι η τεκμηρίωση, διατή-
ρηση προβολή και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της ανατολής στην διεθνή κοινότητα. Η βάση δεδομένων που 
φιλοξενεί τα ψηφιοποιημένα παλαίτυπα υποστηρίζει όλα τα διεθνή 
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και είναι αναζητήσιμη μέσω του δια-
δικτύου. Το έργο συνέβαλε στην προστασία των βιβλίων από την 
φθορά, με την αγορά 500 ειδικών αντιόξινων κουτιών. Για την προ-
βολή της Βιβλιοθήκης δημιουργήθηκαν και θα διανεμηθούν δωρε-
άν πεντακόσιοι (500) Οπτικοακουστικοί Δίσκοι (DVD), με τίτλο « Η 
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας και η  Εθνική Ιστορική Βιβλιοθή-
κη Αργυρουπόλεως του Πόντου». Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη της Εύξει-
νου Λέσχης Ποντίων της Νάουσας στην οποία και εγκαταστάθηκε 
ένας Ψηφιακός Σαρωτής Βιβλίων (Bookscanner) μετά και την συ-
νεργασία της με την Μονάδα Ψηφιοποίησης της Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απέκτησε 
σημαντική τεχνογνωσία στο τομέα της ψηφιοποίησης. Με την ολο-
κλήρωση του έργου προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη η 
ερευνητή   ελεύθερα μέσω του διαδικτύου, να έχει πρόσβαση και 

να διαβάσει τα ψηφιακά βιβλία και χειρόγρα-
φα της βιβλιοθήκης, που αποτελούν σπάνια 
δείγματα παιδείας του ελληνικού πολιτισμού 
της ανατολής με εξαιρετική εθνική, επιστη-
μονική και πολιτιστική αξία.

Στην συνοδευτική του δελτίου τύπου 
φωτογραφία : Το Φροντιστήριο της Αργυ-
ρούπολης από το έργο του Ακύλα Μήλλα: 
Τραπεζούς : στα ίχνη των μεγάλων Κομνη-
νών, 2008, εκδόσεις Μίλητος και η Εθνική 
Βιβλιοθήκης του Φροντιστηρίου της Αργυ-
ρουπόλεως του Πόντου ‘ο Κυριακίδης’ στην 
Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας.

Ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. με τίτλο 
«Έρευνα Αξιοποίησης Σύγχρονης Τεχνολογίας 
στις Βιβλιοθήκες του Νομού Ημαθίας»

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 

4.30-8.30 Μ.Μ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10-2 Μ.Μ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Β. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 1 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑ-

ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 59100. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23310 72060, ΦΑΞ: 23310 28356
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.elverias.gr

E-MAIL: info@elverias.gr
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Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄, ο επονομα-
ζόμενος Ευπάτορας και Διό-

νυσος υπήρξε, δίχως αμφιβολία, 
η επιφανέστερη προσωπικότητα 
του Βασιλείου του Πόντου και μία 
από τις πλέον εξέχουσες φυσιο-
γνωμίες ολοκλήρου του Ελληνι-
στικού κόσμου. Για να μπορέσου-
με να προσεγγίσουμε χρονικά το 
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
κινήθηκε ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ και 
να διερευνήσουμε με ασφάλεια 
τις πτυχές του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητας του, αλλά και να 
γίνει μία ενδελεχής και αμερόλη-
πτη αποτίμηση της προσφοράς 
και του έργου του, θα πρέπει 
πρώτα να κάνουμε μία σύντομη 
διαδρομή στην ιστορία του Πό-
ντου και του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο μεγάλωσε. 

 Το όνομα 
Πόντος, ως 
γεωγραφική 
ενότητα, στην 
α ρ χ α ι ό τ η τ α 
περιλάμβανε 
τις παράλι-
ες περιοχές 
του Ευξείνου 
Πόντου. Σύμ-
φωνα με τον 
Ηρόδοτο, τον 
Ξενοφώντα και 
άλλους αρχαί-

ους ιστοριογράφους, Πόντος ονομάζεται 
η παραλιακή λωρίδα των βορειοανατολι-
κών ακτών της Μικράς Ασίας, η οποία πε-
ριλαμβάνει τα εδάφη ανάμεσα στο Φάση 
ποταμό, κοντά στον οποίο βρίσκεται η ση-
μερινή πόλη Bατούμ της Γεωργίας, και την 
Hράκλεια την Ποντική. Πολλοί γεωγράφοι 
και ιστορικοί οριοθετούν τα δυτικά του 
σύνορα από τις εκβολές του Άλυος ποτα-
μού κοντά στην πόλη Σινώπη, την πρώτη 
ελληνική αποικία στον Εύξεινο Πόντο. Στο 
εσωτερικό η περιοχή εκτείνεται σε βάθος 
200 έως 300 χιλιομέτρων, οριοθετημένη 
από την ίδια τη φύση που τη διαχώρισε 
από την υπόλοιπη Mικρά Aσία με την δυ-
σπρόσιτη οροσειρά των Ποντικών ορέων. 

 Η περιοχή του Πόντου ήταν οικεία 
στους αρχαίους Έλληνες από τους μυθι-
κούς χρόνους. Ο Φρίξος με την αδελφή 
του Έλλη κατά τη διαφυγή τους από τον 
Ορχομενό της Βοιωτίας κατευθύνθηκαν, 
πάνω σε χρυσόμαλλο κριάρι, προς την 
Κολχίδα. Καθώς όμως πετούσαν πάνω από 
τη θάλασσα, η Έλλη δεν άντεξε την κούρα-
ση, γλίστρησε και έπεσε στο πέλαγος που 
από τότε ονομάστηκε Ελλήσποντος. Ο 
Φρίξος κατάφερε να φτάσει στην Κολχίδα 
όπου παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά 
Αιήτη, Χαλκιόπη. Ο Ιάσων κατά την Αργο-
ναυτική εκστρατεία, στη πορεία του προς 
την Κολχίδα, προσάραξε την «Αργώ» στα 
παράλια της Σινώπης, όπου γνώρισε τους 
κατοίκους της περιοχής, τους Χάλυβες. 

 Κατά την ιστορική περίοδο, προς τα 
τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.X., πραγμα-
τοποιούνται εμπορικά ταξίδια στην περιο-
χή αυτή για την αναζήτηση κυρίως χρυσού 
και άλλων μεταλλευμάτων. Έτσι δημιουρ-
γούνται οι πρώτοι εμπορικοί σταθμοί. Κατά 
το 8ο π.Χ. αιώνα οι σταθμοί αυτοί μετατρέ-
πονται σε μόνιμα οικιστικά κέντρα. Μιλή-
σιοι άποικοι ιδρύουν τη Σινώπη, η οποία 
γρήγορα γίνεται μεγάλο εμπορικό λιμάνι 
και ισχυρή ναυτική δύναμη. Με τη σειρά 

της η Σινώπη δημιουργεί νέες αποικίες - 
πόλεις σε όλο το μήκος των βορείων παρα-
λίων της Μικράς Ασίας με σπουδαιότερες 
την Αμισό, τα Κοτύωρα, την Τρίπολη, την 
Κερασούντα, την Τραπεζούντα κ.α. Σπου-
δαιότερη όλων η Τραπεζούντα, η ίδρυση 
της οποίας χρονολογείται από το 756 π.Χ. 

 Από τον 5ο π.Χ. αιώνα οι παράλιες πόλεις 
του Πόντου είναι φόρου υποτελής στους 
Πέρσες διατηρώντας μια ιδιότυπη αυτονο-
μία και ανεξαρτησία. Κατά την περίοδο της 
κοσμοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
είναι πλήρως ανεξάρτητες και στρέφονται 
προς τη μεσόγειο θάλασσα όπου ανακαλύ-
πτουν νέες πηγές πλούτου, όπως σίδηρο, 
χαλκό, άργυρο. Στα πρώιμα Ελληνιστικά 
χρόνια η περιοχή του Πόντου αποτελούσε 
μέρος του Βασιλείου των Σελευκιδών.

 Κατά τους τρεις τελευταίους προχρι-
στιανικούς αιώνες αναπτύχθηκε στην περι-
οχή το ανεξάρτητο Βασίλειο του Πόντου με 
πρωτεύουσα την Αμάσεια και αργότερα τη 
Σινώπη. Το Βασίλειο σχηματίστηκε το 281 
π.Χ. από τη δράση του Μιθριδάτη του Α΄ 
του επονομαζόμενου «Κτίστη». Μετά το θά-
νατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι διάδοχοι 
του οδηγήθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις 
για την επικράτηση στα εδάφη της αχανούς 
αυτοκρατορίας του. Ο Μιθριδάτης αρχικά 
βρίσκεται στο πλευρό του Ευμένη του Καρ-
διανού. Μετά την ήττα του τελευταίου στη 
μάχη της Γαβιηνής (316 π.Χ.), συντάσσεται 
με το νικητή Αντίγονο το Μονόφθαλμο. 
Γρήγορα απολαμβάνει μεγάλης εκτίμησης 
και αναπτύσσει προσωπική φιλία με το γιο 
του Αντίγονου, Δημήτριο τον Πολιορκητή. 
Κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή άλλαξε 
και έπεσε σε δυσμένεια. Ο Αντίγονος απο-
φάσισε να τον σκοτώσει. Ο Πλούταρχος 
αναφέρει ότι ο Αντίγονος όρκισε το γιό του 
να μην μαρτυρήσει τις προθέσεις του. Μη 
τολμώντας να παραβεί τον όρκο του, ο Δη-
μήτριος ζήτησε από τον φίλο του να πάνε 
για περίπατο στην παραλία. Εκεί ο Δημή-
τριος έγραψε με το ξίφος του στην άμμο: 
«Φύγε, Μιθριδάτη». Ο Μιθριδάτης κατάλα-
βε τι επρόκειτο να του συμβεί και την ίδια 

νύχτα απέδρασε. Μετά τη διαφυγή του, ο 
Μιθριδάτης κατέφυγε στη Γάνγρα, μία πε-
ριοχή της ορεινής Παφλαγονίας. Αργότερα, 
μαζί με μία μερίδα υποστηρικτών του κατέ-
λαβε μία ισχυρή θέση στα Κιμίατα της Πα-
φλαγονίας, τα οποία αποτελούσαν φυσικό 
οχυρό και βρισκόταν στους πρόποδες του 
όρους Ολγάσσιου, κοντά στις δυτικές όχθες 
του Άλυος ποταμού. 

 Με το πέρασμα του χρόνου, στο στρα-
τό του κατετάγησαν πολλοί άνδρες με ποι-
κίλες προελεύσεις. Όταν ισχυροποιήθηκε, 
κινήθηκε προς τις γύρω περιοχές καλώντας 
τους Παφλαγόνες, που είχαν πέσει σε νέο 
ζυγό να συνταχθούν μαζί του. Το ίδιο έκανε 
και με τους Καππαδόκες που είχαν υποφέρει 
πολλά από την Περσική διοίκηση. Στη συνέ-
χεια κατελάμβανε την μία περιοχή μετά την 
άλλη. Στην πορεία των κατακτήσεων ενι-
σχυόταν το κύρος του ως ανεξάρτητου ηγε-
μόνα. Με τον τρόπο αυτό έθεσε τα θεμέλια 
για την ίδρυση του Βασιλείου του Πόντου. 
Το 281 π.Χ. ανακηρύσσεται βασιλιάς του 
Πόντου, λαμβάνοντας το προσωνύμιο «Κτί-
στης». Πολύ γρήγορα το Βασίλειο του Πό-
ντου επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς 
έτσι που στην επικράτεια του περιλαμβάνε-
ται ολόκληρη η Μικρά Ασία άλλα και περι-
οχές πέρα από αυτήν. Στα χρόνια που ακο-
λούθησαν το Ποντιακό Βασίλειο υπέστη μία 
σειρά εδαφικών ανακατατάξεων. Ανάλογα 
με τη στρατιωτική και διοικητική ικανότη-
τα του εκάστοτε βασιλιά του προστίθεντο 
εδάφη επεκτείνοντας την επικράτεια του 
ή και το αντίστροφο. Κατά την περίοδο της 
βασιλείας του Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτω-
ρα θα αποτελέσει το πιο δυναμικό κέντρο 
αντίστασης στη Ρωμαϊκή επέκταση. 

 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ
 ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

 Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ γεννή-
θηκε το 132 π.Χ. στην πρωτεύουσα του 
Βασιλείου του Πόντου, τη Σινώπη. Ο θεί-
ος του, Φαρνάκης, το 162 π.Χ. μετέφερε 
την πρωτεύουσα από την Αμάσεια, την 
πρώτη πρωτεύουσα του Πόντου, στη 
Σινώπη. Ο πατέρας του, Μιθριδάτης Ε΄ ο 
Ευεργέτης, ήταν ο πιο σημαντικός ως τότε 
βασιλιάς της δυναστείας των Μιθριδατών. 
Η μητέρα του, πριγκίπισσα Λαοδίκη, ήταν 
κόρη του βασιλιά της Αυτοκρατορίας των 
Σελευκιδών Αντίοχου Δ΄ του Επιφανούς. 

 Γύρω από τη γέννηση και την παιδική 
του ηλικία δημιουργήθηκαν διάφοροι μύ-
θοι, οι οποίοι συνδέθηκαν με υπερφυσικά 
γεγονότα. Λέγεται ότι τη στιγμή της γεννή-
σεως του εμφανίστηκε στον ουρανό ένας 
εκτυφλωτικός κομήτης, ο οποίος έδειξε 
την πορεία του, την διάρκεια της βασιλείας 
του και την έκταση των κατακτήσεων του. 
Όταν ήταν ακόμη μωρό, λέγεται πως είχε 
πέσει κεραυνός στην κούνια του, όπως είχε 
γίνει και με τον Διόνυσο, που του έκαψε τα 
σπάργανα και του άφησε μια πληγή στο 

κεφάλι, την οποία αργότερα έκρυβε με τη 
πλούσια κόμη του. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που πήρε το προσωνύμιο Διόνυσος. Σε 
αντίστοιχο περιστατικό αναφέρεται πως 
όταν ο Μιθριδάτης ανδρώθηκε, έπεσε κε-
ραυνός στο δωμάτιο του την ώρα που κοι-
μόταν και πυράκτωσε τις αιχμές των βέλων 
του, τα οποία ήταν στην κρεμασμένη φα-
ρέτρα. Οι μάντεις ερμήνευσαν τον οιωνό 
και του ανέφεραν πως η μεγαλύτερη δύνα-
μη του στρατού του θα είναι οι τοξότες.

 Πέρα από τους μύθους, ο Μιθριδάτης 
ΣΤ΄, αν και Πέρσης στην καταγωγή από 
την πλευρά του πατέρα του, μεγάλωσε σ’ 
ένα πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον. 
Η γενέτειρα του, η Σινώπη, πρωτεύουσα 
του Βασιλείου του Πόντου ήταν μία καθα-
ρά Ελληνική πόλη. Η δυναστεία του ήταν 
από πολλά χρόνια εξελληνισμένη. Μεγά-
λωσε και μορφώθηκε έχοντας φίλους και 
συντρόφους Έλληνες, γόνους ισχυρών 
οικογενειών του Πόντου. Από τα παιδικά 
του χρόνια φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερα έξυ-
πνος και γεροδεμένος. 

 Η εκπαίδευση του έγινε σύμφωνα με 
τα Ελληνιστικά πρότυπα. Έτσι, η ενασχό-
ληση του με τα γράμματα και τις τέχνες 
άρχισε από πολύ νωρίς. Έλαβε μαθήματα 
φιλοσοφίας, μουσικής και ποίησης. Εκπαι-
δεύτηκε πάνω στη ρητορική τέχνη και την 
ιατρική. Έγινε δεινός ρήτορας, το οποίο 
του φάνηκε πολύ χρήσιμο στην μετέπειτα 
πορεία του, και απέκτησε σημαντικές ια-
τρικές γνώσεις. Η εκπαίδευση του, επίσης, 
περιελάμβανε ασκήσεις στις πολεμικές 
τέχνες. Γυμναζόταν σκληρά, ιδιαίτερα στο 
κυνήγι, στην ιππική τέχνη, στην τοξοβολία 
και τον ακοντισμό. Είχε ως πρότυπο του 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Τα κατορθώματα 
του είχαν μαγέψει την παιδική του φαντα-
σία και ήθελε να του μοιάσει.

 Το 120 π.Χ. και σε ηλικία μόλις 12 ετών, 
ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ έζησε μία τραυματική 
εμπειρία, η οποία θα επιδράσει καταλυ-
τικά στην ψυχολογία του. Ο πατέρας του 
Μιθριδάτης Ε΄ ο Ευεργέτης δολοφονήθη-
κε από ανθρώπους που έβαλε η γυναίκα 
του Λαοδίκη. Η Λαοδίκη αναλαμβάνει 
την αντιβασιλεία και του ορίζει κηδεμό-
νες. Το κλίμα αρχίζει να γίνεται βαρύ για 
τον Μιθριδάτη και ψάχνει τρόπο για να 
αποδράσει από το παλάτι. Κάποια ημέρα 
ζήτησε να πάει στο κυνήγι μόνος του. Οι 
κηδεμόνες του, χωρίς να καταλάβουν τις 
προθέσεις του, τον αφήνουν. Αυτός αρ-
πάζει την ευκαιρία και εξαφανίζεται στα 
πυκνά δάση του όρους Παρυάδρη.

 Εκεί αρχίζει ο αγώνας επιβίωσης για 
τον Μιθριδάτη. Ζει από το κυνήγι και κοι-
μάται στην ύπαιθρο ως προγραμμένος. 
Η μητέρα του Λαοδίκη ανακηρύχθηκε 
βασίλισσα. Η ζωή στο βουνό δυνάμωσε 
το σώμα του και σκλήρυνε την ψυχή του. 
Απέκτησε τρομερή αντοχή και ακατάβλη-
τη θέληση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό 
γνώρισμα που απέκτησε κατά τη διάρκεια 
της διαβίωσης του στο βουνό είναι η δυ-
σπιστία του προς τους πάντες, κάτι που θα 
τον ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Μέσα 
σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και αντί-
ξοες συνθήκες ανδρώθηκε ο Μιθριδάτης. 
Με απαράμιλλο σθένος, κατάφερε όχι 
μόνο να τις υπερνικήσει και να επιζήσει 
αλλά και να διαμορφώσει μία ισχυρή προ-
σωπικότητα που θα τον βοηθούσε αργό-
τερα να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο βα-
σίλειο. Στο βουνό έζησε επτά χρόνια. 

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

* O Γιώργος Κλοκίδης είναι μέλος
  του Δ.Σ. (ταμίας) της Ε.Λ.Β.
 Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα 
 από μεταπτυχιακή του εργασία.
 με θέμα: «Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ».

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ  ́Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Γράφει ο 
Γιώργος Κλοκίδης *
gklokidis@gmail.com
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ    Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011 
Πέµπτη 1-9-2011
Προετοιμασία για την έναρξη των τμημά-
των για τη νέα χρονιά (συνεργασίες, επα-
φές, ενημερωτικό φυλλάδιο, κ.α.).

Πέµπτη 1-9-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του κ. Λά-
ζαρου Κουμπουλίδη στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ., για ενημέρωση σχετικά με τις ενέργει-
ες επί του θέματος της φορολόγησης της 
Ακίνητης Περιουσίας της Λέσχης.

Παρασκευή 2-9-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδη-
λώσεις της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής 
Νάουσας.

Παρασκευή 2, Σάββατο 3 & Κυ-
ριακή 4-9-2011
Συμμετοχή του τμήματος Νέων στην 7η 
Πανελλήνια Συνάντηση Νέων της Π.Ο.Ε. 
στον Κάλαμο Αττικής.

Κυριακή 4-9-2011
Εκπροσώπηση και συμμετοχή του χορευ-
τικού τμήματος στο 1ο Αντάμωμα Μικρα-
σιατών, Προσφύγων, που διοργάνωσε ο 
σύλλογος Μικρασιατών N. Ημαθίας στο 
Φράγμα του Αλιάκμονα. 

Πέµπτη 8-9-2011
Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών (Λύρα 
μινιατούρα σε κασετίνα 30εκ., Λαβαράκι 
Ε.Λ.Β. κεντητό 30 Χ 22εκ.), για τις ανάγκες 
συμμετοχής της Λέσχης σε εκδηλώσεις. 

Πέµπτη 8-9-2011
Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του μέ-
λους του Δ.Σ. της κ. Άννας Μακρίδου.

Σάββατο 10-9-2011
Εκπροσώπηση στις εορταστικές εκδηλώ-
σεις της Θρακικής Εστίας για την Ύψωση 
του Τιμίου Σταυρού. 

Σάββατο 10-9-2011
Εκπροσώπηση στις καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις του πολιτιστικού συλλόγου Καβασίλων.

Κυριακή 18-9-2011
Πρόβα των χορευτικών τμημάτων των 
συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, στο 
Π.Π.Κ. της Λέσχης στο Πανόραμα, για την 
προετοιμασία του 7ου Φεστιβάλ Χορού 
της Π.Ο.Ε.

Τρίτη 13-9-2011
Έκδοση του 5ου φύλλου του έτους της 
εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση 
του στο Ταχυδρομείο.

Κυριακή 18-9-2011
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις μνήμης 
του συλλόγου Μικρασιατών N. Ημαθίας.

Κυριακή 18-9-2011
Συνάντηση και φιλοξενία των μελών της εκ-
δρομής του 2011, της Ε.Λ.Β. στον Πόντο και 
των συντελεστών της εκδήλωσης της ανα-
βίωσης του εθίμου του Κλήδονα του 2011 
στο Π.Π.Κ. της Λέσχης στο Πανόραμα. 

Πέµπτη 22-9-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του κ. Λά-
ζαρου Κουμπουλίδη στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ., για ενημέρωση σχετικά με τις ενέργει-
ες επί του θέματος της φορολόγησης της 
Ακίνητης Περιουσίας της Λέσχης, αλλά και 
για την προώθηση των προτάσεων της Λέ-
σχης στην Π.Ο.Ε..

Πέµπτη 22-9-2011
Αποδοχή της θέσης του μέλους στο Δ.Σ. 
της Ε.Λ.Β. από τον κ. Σάββα Πασχαλίδη.

Σάββατο 24-9-2011
Εκπροσώπηση του Τμήματος Νέων στο 
χορό του ́ ΄Α.Σ. Κένταυρος΄΄ Πρωτοχωρίου 
Κοζάνης.

Κυριακή 25-9-2011
Λήψη αποφάσεων της συνεδρίασης του 
Δ.Σ. των Νέων:
- Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολι-
διών για την περίοδο των Χριστουγέννων.
- Συνεργασία με τοπικό φορέα για τα κάλα-
ντα των Χριστουγέννων.
- Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του 
τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β.
  

Σάββατο 1-10-2011
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος 
στο 7ο Φεστιβάλ Χορού της Π.Ο.Ε στην 
Κομοτηνή.

Κυριακή 2-10-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση της πα-
ρουσίασης του νέου βιβλίου του κ. Μ. 
Χαραλαμπίδη, «Το Μικρά Ασία ενώνει, το 
Τουρκία εκβαρβαρίζει», στην Εύξεινο Λέ-
σχη Νάουσας.

Κυριακή 2-10-2011
Εκπροσώπηση στην μουσικοχορευτική 
εκδήλωση του τμήματος λαογραφίας της 
ΚΕΠΑ στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας.

Πέµπτη 6-10-2011
Ορισμός μέλους στην θέση της γραμμα-
τείας.

Δευτέρα 10-10-11
Εργασίες αποχέτευσης με συνεργείο της 
ΔΕΥΑΒ, για την κατάλληλη απόρριψη όμ-
βριων υδάτων στον χώρο στάθμευσης του 
οικοπέδου. 

Πέµπτη 13-10-2011
Συνάντηση των μελών του Δ.Σ. της Λέσχης 
με τον Στρατηγό, Διοικητή του Β’ Σ. Σ., Θε-
όκλητο Ρουσάκη με σκοπό την ανάπτυξη 
συνεργασιών. 

Σάββατο 15-10-2011
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Επικρατεί-

ας κ. Άγγελο Τόλκα με σκοπό την ενημέ-
ρωση επί των θεμάτων που άπτονται της 
λειτουργίας της Ε.Λ.Β..

Κυριακή 16-10-2011
Συμμετοχή τμήματος εκπροσώπησης 
στην παρέλαση για την απελευθέρωση 
της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

Κυριακή 16-10-2011
Διανομή αντιγράφου από το «Οδοιπορικό 
στον Πόντο» στους συμμετέχοντες στην 
πολυήμερη εκδρομή του 2011 στις αλη-
σμόνητες πατρίδες.

Κυριακή 23-10-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του κ. 
Λάζαρου Κουμπουλίδη και της κ. Δώρας 
Μπαλτατζίδου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., 
για ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες 
επί του θέματος της φορολόγησης της 
Ακίνητης Περιουσίας της Λέσχης, αλλά και 
για την προώθηση των προτάσεων της Λέ-
σχης στην Π.Ο.Ε..

Πέµπτη 27-10-2011
Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του Π.Π.Κ. στο 5ο Λύκειο Βέροιας 
για πραγματοποίηση σχολικής εκδήλωσης.

Πέµπτη 27-10-2011
Εκπροσώπηση στην επετειακή εκδήλωση 
του Β’ Σώματος Στρατού για τον εορτασμό 
του έπους του ’40, στον Χώρο Τεχνών.

Κυριακή 30-10-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση, του κ. Λά-
ζαρου Κουμπουλίδη και του κ. Ιωάννη Νι-
σύριου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., για ενη-
μέρωση σχετικά με το θέμα του ορισμού 
του εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στην 
διοίκηση του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. 

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 

Συνεχίζει 
τη συλλογή 
διακρίσεων

και επιτυχιών 
το Τμήμα Νέων 

Την θέση της Γενικής Γραμματέος στο νέο 
Δ.Σ. της Ένωσης Ποντίων Σπουδαστών του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας ανέλαβε η κα. Μελικιώτη 
Καλλιόπη.
Η σπουδάστρια του Τμήματος Βιομηχανι-
κής Πληροφορικής, Μελικιώτη Καλλιόπη 
κατέχει επίσης την θέση της Εφόρου Εκδη-
λώσεων στην διοίκηση του Τμήματος Νέων 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και η ενασχό-
ληση της με τα διοικητικά των σωματείων 
είναι αξιόλογη και σημαντική.
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με αι-
σθήματα υπερηφάνειας και χαράς εκφρά-
ζει την ικανοποίηση του για τη νέα διάκριση 
του τμήματος Νέων και τους εύχεται καλή 
πρόοδο και πολλές - πολλές επιτυχίες. 

Του Ahmet Oral *

Το Οθωμανικό κράτος 
που απλωνόταν σε τρεις 
ηπείρους κατά τον 18ο και 
19ο αιώνα, υποχωρώντας 
στις περιοχές Θράκης, Μι-
κράς Ασίας, Μεσοποταμί-
ας, Καυκάσου και Μέσης 

Ανατολής προσπάθησε να διαμορφώσει την έν-
νοια της Οθωμανικής Κοινοπολιτείας ώστε να στα-
ματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση.

Κατά την περίοδο αυτή το σύστημα ήλθε σε 
απευθείας επαφή με τον καπιταλισμό. Άρχισε να 
αποκαλείται «ο ασθενής της Ασίας», εφόσον έχα-
νε 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 τραυματίζε-
ται και να συρρικνώνεται.

Η πρώτη ομάδα που προσπάθησε να εμποδίσει 
την εξέλιξη αυτή ήταν ο πρίγκιπας Σαμπαχαεντίν, 
ανηψιός του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β. O Σαμπα-
χαεντίν πολιτικά βρισκόταν κοντύτερα στη Μεγά-
λη Βρετανία και την Αντάντ.

Εγκαινίασε ένα πρόγραμμα μετεξέλιξης της Αυ-
τοκρατορίας σε μια «πολυπολιτισμική» κοινωνία, 

που θα φιλοξενούσε μέσα στο οθωμανικό μωσαϊ-
κό τους διάφορους συμβατούς μεταξύ τους πολιτι-
σμούς. Με την αντίληψη αυτή ιδρύθηκε το Κομιτά-
το «Ένωση και Πρόοδος».

Στην οργάνωση αυτή, σε αντίθεση με τις από-
ψεις του του πρίγκιπα Σαμπαχαεντίν (αντεμί μερ-
κετζί: 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 απο-
τέλεσμα ήταν η διάσπαση της οργάνωσης.

Η γερµανική συνενοχή

Η γραμμή του Σαμπαχαεντίν είχε τη μεγαλύ-
τερη μαζική αποδοχή. Παρ’ όλη τη συμμετοχή 
του στην κυβέρνηση για κάποια περίοδο, δεν κα-
τάφερε 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 Γερ-
μανίας. Πίστευε απόλυτα ότι «τα πάντα πρέπει να 
εκτελούνται από το κράτος και τις ομάδες εξουσί-
ας (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 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟ, ΚΟΥΡΔΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

Η δημιουργία της στήλης είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία δίδεται η δυνα-
τότητα 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 Πνευ-
ματικό 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 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

• 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
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
 ΠΡ. ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945442579 E-MAIL: dcapostolidis@gmail.com
  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
 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909

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

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
 ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΑΤΩΜΑΤΑ 7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2331073750

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΤΗΛ.2331020270

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ- ΤΣΙΓΑΡΩΝ
 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061566

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

• 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
 ΕΛΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡ. - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝ. -ΣΑΛΟΝΙΑ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΜ.ΖΑΧΟΥ 13 ΚΙΝ. 6972242575

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - DELIVERY
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ» - ΗΡΑΣ 12 ΤΗΛ. 2331029209 & 2331024824

κέρδη στην Ασία ή τουλάχιστον να μη χάσει 
άλλα εδάφη. Η ομάδα αυτή του Κομιτάτου 
«Ένωση και Πρόοδος», που δεν είχε φυλετι-
κή 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 ονει-
ρεύονταν να εθνικοποιηθούν ως «Τούρκοι». 
Το Κομιτάτο δεν διέθετε τα εφόδια ώστε να 
εκπληρώσει το σκοπό της εθνικοποίησης 
των Τούρκων ως μια ιστορική εξελικτική δι-
αδικασία.

Όπως αναφέρει το 1853 ο Καρλ Μαρξ 
στο έργο του «Το Ανατολικό Ζήτημα»:

«Αποτελεί μεγάλο λάθος να πιστέψει κα-
νείς ότι η Τουρκία διοικείται από Τούρκους. 
Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι άλλες μειονό-
τητες που επικρατούν στις πόλεις-λιμάνια, 
κρατούν στα χέρια τους και ελέγχουν ουσι-
αστικά το εμπόριο και την οικονομία. Όμως 
οι Τούρκοι διαθέτουν τα προνόμια στη διοί-
κηση και τον πολιτισμό».

Δηλαδή οι Τούρκοι ήταν αποστερημέ-
νοι 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 ετε-
ρογένεια.

Μέσα σ’ αυτή τη δομή οι Τούρκοι δεν 
διέθεταν δικό τους ιδιαίτερο πολιτισμό. 
Η τουρκική κοινωνία αρκούνταν στα πο-
λιτισμικά 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 άπο-
ψη της απομάκρυνσης από το Ισλάμ και η 
υιοθέτηση πορείας προς το λαϊκισμό και το 
μοντερνισμό εν τούτοις αυτό δεν ήταν δυ-
νατόν να συμβεί.

Μη έχοντας άλλα στηρίγματα αναγκά-
στηκε να προσανατολιστεί προς το Ισλάμ 
και να χρησιμοποιήσει το «όπλο της θρη-
σκείας» για την εθνογένεση.

Η σημερινή προσθήκη στον τουρκισμό 
της ισλαμικής σύνθεσης είναι στην κατεύ-
θυνση αυτού του άξονα.

* Ο Ahmet Oral είναι Γλωσσολόγος-Eκπαιδευ-
τικός. Απολύθηκε από την εκπαίδευση λόγω 
των πολιτικών του απόψεων. Κατά την περί-
οδο του φασιστικού πραξικοπήματος κατα-
δικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Σήμερα 
διευθύνει τις εκδόσεις «Peri». Έχει συγγρά-
ψει 26 βιβλία και ως εκδότης έχει εκδόσει 
380 τίτλους.

ΚΑΙ ΑΛΕΒΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

• 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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΤΗΛ. 6975730224

• 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 

• ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ
 ΠΗΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41Β ΤΗΛ. 2331021152

• 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
 SYSTEM DOORS ΤΖΕΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΠΙΕΡΙΩΝ 131 ΤΗΛ. 2331060310 ΦΑΞ:  2331060311

• 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

• ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  - ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΛ. 6979808353 & 2331021776
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΙΝ. 6946464522 

• 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
 ΜΗΤΣΙΟΣ, 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
 PRISMA STAR ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε., ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΤΗΛ. 2331070275 ΦΑΞ: 2331070277

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 2ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 
 ΤΗΛ. 2331066815 ΚΙΝ. 6944332288 &ΦΑΞ. 2331029853

• 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 
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΨΑΛΟΣ ΤΗΛ. 2384065204 & ΚΙΝ. 6945953518 ή 6946464522
 FREGOTHERM - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. - ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΙΟΝ. ΚΙΝ.6977483165 (ΝΙΚΟΣ) & 6972592018 (ΔΙΟΝΥΣΗΣ)

• 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
 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΑΝΤΙΑ» ΡΩΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3  ΚΙΝ. 6937121120
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Η Ε.Λ.Β. ΣΤΟ 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε στο 1ο αντάμωμα Μικρασιατών, που πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία στις 4 Σεπτεμβρίου στο φράγμα του Αλιάκμονα, με το μεγάλο χορευτικό της τμήμα.  Αξίζουν συγχαρη-

τήρια στο Σύλλο-
γο Μικρασιατών 
Ν. Ημαθίας για 
την πολύ καλή 
οργάνωση και 
προσπάθεια.

Διάκριση στο καράτε για το νεαρό μέλος 
της Ε.Λ.Β. Παναγιώτη Ζευγαρόπουλο

Ο Πανημαθιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε επέστρεψε με δέκα μετάλ-
λια από την Λάρνακα της Κύπρου, όπου στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2011, 
συμμετείχε με δώδεκα αθλητές στο βαλκανικό πρωτάθλημα (παίδων – κορα-
σίδων – εφήβων – νεανίδων και νέων ανδρών – νέων γυναικών).

Ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για την οικογένεια της Ευξείνου Λέσχης 
και ειδικότερα του τμήματος Νέων προκαλεί το γεγονός της κατάκτησης του 
χρυσού μεταλλίου από τον Παναγιώτη Ζευγαρόπουλο, ο οποίος για άλλη μια 
φορά ως μέλος της Εθνικής Ομάδας, θριάμβευσε στην κατηγορία. 

Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας συγχαίρει τους προπονητές κ. Νίκο 
Πανετσίδη και η κα. Ρένα Χασιώτου και όλους τους αθλητές του Συλλόγου και 
τους εύχεται να συνεχίσουν την παράδοση των επιτυχιών που χρόνια τώρα 
τιμά την Ελλάδα και την πόλη της Βέροιας. 

Στη φωτογραφία: Ο Παναγιώτης Ζευγαρόπουλος 
(μέλος την Εθνικής Ομάδας) στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε στην παρέλαση της 
16ης Οκτωβρίου, επέτειο απελευθέρωσης της Βέροιας.

7ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Π.Ο.Ε. 

Τιμήθηκε ο 
Τρ. Ηλιάδης

Στο 7ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της 
Π.Ο.Ε. τιμήθηκε και συγκίνησε τους θε-

ατές ο ζωγράφος Τριαντάφυλλος Ηλιάδης 
από τον Πετεινό Ξάνθης, ο οποίος λόγω μιας 
σοβαρότατης αναπηρίας στα άνω άκρα ζω-
γραφίζει με το στόμα.

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης γεννήθηκε στον Πετεινό Ξάνθης 
με σοβαρή αναπηρία στο ένα πόδι και τα χέρια. Προτού ακόμη 
συμπληρώσει τα δέκα του χρόνια άρχισε να ζωγραφίζει με το 
στόμα, μια ενασχόληση από την οποία αντλούσε αισιοδοξία και 
χαρά για τη ζωή.

“Όταν η φύση σου στερεί κάτι σπουδαίο, σου το αναπληρώ-
νει με κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Εγώ γεννήθηκα ανάπηρος, πέ-
ρασα δύσκολα χρόνια, αλλά γεννήθηκα μέσα από τη ζωγραφική” 
όπως είπε ο κ.Ηλιάδης, η τύχη δεν ήταν ποτέ ...φίλη του αφού 
εκτός του ότι γεννήθηκε ανάπηρος, έμεινε ορφανός από πατέρα 
σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

“Όταν ήμουν μικρός απείχα από το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά 
και ήθελα να κάνω κάτι για να είναι γεμάτες οι ώρες μου. Κάπο-
τε ήρθε η στιγμή που έβαλα το πινέλο στα δόντια και άρχισα να 
ζωγραφίζω. Το έβλεπα σαν σανίδα σωτηρίας. Το πρώτο μου έργο 
ήταν ένας Άγιος Βασίλης, ίσως επειδή ο αγαπημένος Άγιος των 
παιδιών δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το δικό μου σπίτι”

Για τον 60χρονο ζωγράφο, η μητέρα του αποτέλεσε τη “φλό-
γα” που του έδινε δύναμη να συνεχίσει: ¨”Η μητέρα μου έχασε το 
δεξί της χέρι έπειτα από ατύχημα και μεγάλωσε μόνη της πέντε 
παιδιά. Μου έλεγε συνεχώς πως η ζωή μου ανήκει και σήμερα 
έφτασα στο σημείο να λέω ότι είμαι αρτιμελής ! Είμαι ο αγωγιά-
της των ανάπηρων μελών μου. Δεν με αγγίζει η αναπηρία μου και 
από την ώρα που υπέγραψα τον πρώτο μου πίνακα και τα έργα 
μου άρχισαν να γίνονται αντικείμενα θαυμασμού, δεν αισθάνομαι 
ανάπηρος, αλλά ένας μικρός δημιουργός”

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) που εδρεύει στο Λιχτενστάιν. 
Ζωγραφίζει πρωτίστως για τη VDMFK θέματα χριστουγεννιάτικα- 
εορταστικά και έπειτα έργα που απεικονίζουν την παλιά Ξάνθη και 
τα επαγγέλματα που έχουν χαθεί ή που τείνουν να εξαλειφθούν. 
Σήμερα ζει μόνιμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου έχει μόνιμη 
έκθεση ζωγραφικής, είναι παντρεμένος επί τριάντα τρία χρόνια 
και έχει αποκτήσει δύο κόρες.


