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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 192 ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

(ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ 2012)

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Σελίδα 7

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αφοι ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

ΑΝΘΕΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλ.: 23320 42451 - 41201

Fax: 23320 42568
Κιν.: 6932268895, 6936 612416, 6936612415

«Από Μάρτη καλοκαίρι 
κι από Αύγουστο χειμώνα»

Σελίδα 4

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.

ΔΙΕΞΟΔΟ ΔΙΝΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Π. ΣΟΥΜΕΛΑ»

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 4/12/2011

Περιφερειακή Σύνοδος των μελών  Σ.ΠΟ.Σ.
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. 

Τεράστια επιτυχία σηµείωσε η µουσικοχορευτική 
παράσταση των τµηµάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας



ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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

www.elverias.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

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

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ 

horafaidis@gmail.com 
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΗΡΩ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Του Γεώργιου Συμεωνίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Τα τελευταία χρόνια πολλά λέγονται για τους Ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς και όχι μόνο. Ακούμε και βλέπουμε χορούς για τους οποίους έχουμε 
μεγάλες απορίες.

Οι Έλληνες ως λαός και ως έθνος αντέξαμε στο διάβα των αιώνων δι-
ατηρώντας σ’ ένα μεγάλο βαθμό την εθνική μας ταυτότητα, επειδή σχεδόν 
αναλλοίωτα κρατήσαμε κάποια εθνικά μας χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι κατά 
πρώτο και κύριο η γλώσσα μας και κατά δεύτερο τα ήθη, έθιμα και οι παρα-
δόσεις μας.

Καθώς λένε οι ειδικοί ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Αρχαία Ελλάδα 
και τη Σύγχρονη, ανάμεσα στον Ελληνισμό και τη Ρωμιοσύνη είναι η γλώσσα. 
Πέρα όμως από τη γλώσσα, όπως προανέφερα, έιναι και οι παραδόσεις, άρα 
και οι εθνικοί παραδοσιακοί χοροί. Συνεπώς θα πρέπει με πολύ προσοχή να 
εντάσσουμε κάποιους χορούς στον παραδοσιακό μας κορμό, επειδή ακριβώς 
και οι χοροί προσδιορίζουν την εθνική μας ταυτότητα.

Μία Ιστορικός Βυζαντινολόγος μάλιστα αναφέρει πως ο δεσμός ανάμεσα 
στους Αρχαίους Έλληνες και τους Σύγχρονους είναι πνευματικός, ο δε βιολο-
γικός ελάχιστα της ενδιαφέρει.

Επειδή λοιπόν και οι παραδοσιακοί μας χοροί μας προσδιορίζουν το εθνι-
κό μας «Είναι», πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στα κύρια χαρακτηριστι-
κά των εθνικών μας χορών, πριν τους εντάξουμε ως τέτοιους.

Σε κάθε εθνικό μας χορό πρέπει να διακρίνουμε τα τρια χαρακτηριστικά
1. Την κίνηση
2. Τη μελωδία(μουσική)
3. Το λόγο(γλώσσα)
1. Κίνηση: Στην πλειοψηφία τους ελληνικοί χοροί, άρα και οι χοροί 

του Πόντου με τους οποίους θα ασχοληθώ είναι: α) δεξιόσυροι β) Κυκλικοί γ) 
Αισθηματικοί

Α) Είναι δεξιόσυροι επειδή οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους έχουν 
το δεξί του σώματός τους πιο επιδέξιο και πιο ισχυρό από το αριστερό, άρα 
αντέχει περισσότερο στην κίνηση. Γι’ αυτό εξάλλου στην εκγύμνασή μας δί-
νουμε πάτα προτεραιότητα στο αριστερό ημιμόριο του σώματός μας, ώστε 
να το ενδυναμώσουμε.

Β) Κυκλικοί: Οι ελληνικοί χοροί χορεύονται σε κύκλο επειδή δημιουργή-
θηκαν σε στιγμές αδυναμίας και κυρίως σε στιγμές έκφρασης λατρείας προς 
το Θείο. Ως γνωστόν οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν θυσίες τις στιγμές λα-

τρείας των θεών. Την ώρα λοιπόν της θυσίας, ενώ ο καπνός ανέβαινε στον ου-
ρανό οι συμμετέχοντες στη λατρεία με ρυθμικές κινήσεις γύριζαν γύρω-γύρω 
από το βωμό, πιασμένοι χέρι-χέρι για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς 
το Θείο. Πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο υπήρξε η επικοινωνία τους με τους 
θεούς μέσω του καπνού.

Γ) Αισθητικοί: Οι χοροί μας είναι αισθητικοί επειδή η έκφραση η κίνηση 
γίνεται κατά κύριο λόγο με τα άκρα (χέρια-πόδια) και απευθύνεται στον πνευ-
ματικό και όχι στο σαρκικό κόσμο του ανθρώπου.

Έχουμε λ.χ. χορούς πολεμικούς που έχουν ως στόχο τη δημιουργία του 
καλού και αγαθού άνδρα, δηλαδή του καλού και ανδρείου (πυρρίχειος –τσά-
μικος) κλπ. Επιδιώκουν την προετοιμασία των ανδρών ψυχικά και σωματικά 
για τον πόλεμο που θα ακολουθήσει.

Έχουμε χορούς ερωτικούς και ερωτο-πολεμικούς που χορεύονται και 
από άνδρες και γυναίκες που έχουν ως στόχο το συναισθηματικό κόσμο, τον 
έρωτα, την τόνωση της αγάπης. 

Οι ελληνικοί αισθητικοί χοροί είναι στην αντίθετη κατεύθυνση με εκεί-
νους τους αισθησιακούς χορούς, δηλ. τους χορούς που η έκφραση τους γίνε-
ται με τη λεκάνη και την κοιλιά. Τέτοιοι χοροί είναι οι ανατολικοί που έχουν ως 
στόχο το σαρκικό κόσμο δηλ. τη σαρκική ηδονή.

Έτσι λοιπόν η επίδραση των αισθησιακών χορών στον άνθρωπο δηλα-
δή οι ελληνικοί χοροί, είναι θα έλεγε κανείς εφ’ όρου ζωής, σε αντίθεση με 
τους αισθησιακούς χορούς (Ανατολής) που έχουν ως στόχο την ηδονή της 
στιγμής.

Συνεπώς οι όποιες κινήσεις της λεκάνης και της κοιλιάς στους ελληνικούς 
χορούς είναι έξω από την παράδοσή μας και πρέπει να αποφεύγονται. 

2. Μελωδία(μουσική): Δε θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό σήμερα, 
επειδή δεν έχω τις σχετικές γνώσεις, ίσως μια επόμενη φορά.

3. Λόγος(Γλώσσα): Ανέφερα στην αρχή πως η γλώσσα είναι ο κυριό-
τερος συνδετικός κρίκος στον Ελληνισμό και τη Ρωμιοσύνη. Κατά συνέπεια θα 
πρέπει τη γλώσσα να την προσέξουμε σαν κόρη οφθαλμού.

Όλοι γνωρίζουμε και είδαμε ελληνικούς χορούς σε διάφορα χωριά της 
πατρίδας μας να χορεύονται χωρίς μουσικά όργανα, αλλά μόνο με τραγούδια 
που τραγουδούν τόσο οι χορευτές όσο και οι μετέχοντες στην εκδήλωση. Η 
ονοματολογία των περισσότερων χορών προέρχεται είτε από το τραγούδι 
που τραγουδιέται είτε από την περιοχή που χορεύεται. Επειδή λοιπόν κάθε 
λαός ελεύθερος ή όχι προσπαθεί να γραφεί και να εκφράζεται στη γλώσσα 
του, είναι επόμενο πως και οι Έλληνες σε όλες τις δραστηριότητες τους, άρα 
και στους χορούς ανά τους αιώνες, προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την 
ελληνική γλώσσα.

Βέβαια τόσο η γλώσσα όσο και οι χοροί είναι ζωντανοί οργανισμοί και 
εξελίσσονται. Όταν όμως ένα χορός με ελληνική ονοματολογία μετατρέπεται 
σε ξένη ονοματολογία π.χ. Τουρκική, τότε δεν έχουμε εξέλιξη, όπως ισχυρίζο-
νται μερικοί, αλλά αλλοτρίωση. Αν λ.χ. η αρχαία ελληνική γλώσσα στην ιστο-
ρική διαδρομή των αιώνων γινόταν Κινεζική θα ήταν αστείο να μιλούσαμε για 
εξέλιξη.

Βέβαια, μπορεί πολλοί από τους ποντιακούς χορούς με ονοματολογία μη 
Ελληνική να είναι πιο ελληνικοί από όλους τους άλλους με ελληνική ονοματο-
λογία. Εγώ προσωπικά νιώθω προς στιγμή αμήχανα ακούγοντας τα τελευταία 
χρόνια ποντιακούς χορούς με τούρκικη ονοματολογία. Χορεύονται δε σε διά-
φορες εκδηλώσεις κυρίως από πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ είναι άγνωστοι 
σε πάρα πολλούς Πόντιους που χορεύουν όλους σχεδόν τους γνωστούς χορούς 
του Πόντου. Χοροί οι οποίοι δεν χορεύονται από το λαό σε γάμους-πανηγύρια 
και γενικώς στην ώρα της διασκέδασης, για μένα είναι χοροί μη ζώντες ή αν 
θέλετε είναι χοροί χαλκευμένοι και άρα λαϊκοί και όχι παραδοσιακοί.

Όσοι από εμάς επισκεφθήκαμε τον ιστορικό μας Πόντο είδαν με έκπληξη 
ότι οι Τούρκοι μας «καπέλωσαν» σ’ έναν πολύ μεγάλο μέρος της ιστορικής και 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η αμαζόνα, ο πόντιος λυράρη στα Πλάτανα, ο 
λυράρης με τους Πόντιους χορευτές στο δρόμο για την Παναγία Σουμελά στην 
Τραπεζούντα όπως και οι φράσεις «πολιτισμός των λαών της Μ. Ασίας», που 
χρησιμοποιούν οι Τούρκοι πρέπει να μας προβληματίζουν. Πώς λ.χ. εμείς ως 
Έλληνες θα πείσουμε τους ξένους σε μια διεθνή φολκλορική εκδήλωση, στην 
οποία μετέχουν και Τούρκοι, ότι ένας χορός με τούρκικη ονοματολογία είναι 
Ελληνικός; 

Δυστυχώς η πείρα απέδειξε πως στη διεθνή πραγματικότητα πρέπει 
πρωτίστως να πείσεις του ξένους και τελευταία τον εαυτό σου. Σε φολκλο-
ρική εκδήλωση στο Βερολίνο των λαών του κόσμου που ζουν στη Γερμανία, 
χόρεψα τον ποντιακό χορό Ομάλ με Τούρκους που εργάζονταν εκεί. Όταν από 
μακριά άκουσα τη μουσική νόμισα προς στιγμή πως γίνονταν κάποιος γάμος 
στο χωριό μου. Βέβαια, δεν ρώτησα κάποιον Τούρκο να μου πει πως λένε το 
χορό, γιατί δεν γνωρίζω Τουρκικά.

Πιστεύω πως πρέπει στους εθνικούς μας χορούς, τους χορούς του Πό-
ντου να γίνει ένα είδος «καθαρεύουσας», όπως έγινε με την ελληνική γλώσσα, 
που «καθάρισε» όσο ήταν δυνατόν τη γλώσσα μας από τις ξένες λέξεις, με τα 
όποια προβλήματα. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε σε κάθε ονοματολογία χορού 
του Πόντου στην Τουρκική γλώσσα, όσα είναι δυνατόν αντίστοιχες ελληνικές-
ποντιακές λέξεις.

Ας μη ξεχνάμε ότι μια μορφή Καθαρεύουσας έγινε και με την ονομασία 
πολλών χωριών, πόλεων και τοπωνύμιων στη Μακεδονία μετά την απελευθέ-
ρωση το 1912. Το 1928 έχουμε τις νέες ονοματολογίες όπως Βόδενα-> Έδεσ-
σα, Σόροβιτσ-> Αμύνταιο, Καϊλάρια-> Πτολεμαϊδα, Καϊμακτσαλάν-> Βόρας 
κλπ. Εξάλλου όπως προανέφερα οι χοροί είναι ζωντανοί οργανισμοί και εξε-
λίσσονται, μεταβάλλονται, χωρίς όμως να αλλοτριώνονται. Με τις λίγες αυτές 
σκέψεις, επειδή τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιο, νομίζω πως πέφτει 
μια ιδέα για μια συνολική εξέταση των ποντιακών χορών με ονοματολογία μη 
ελληνική.

Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ο Γοργότς ο Μωυσιάδης ασή Πάλογλη τη Γαρσή, τσιπ πολλά εφτωχός έτον. Όλεν η περιουσίατ έναν χωραφόπον έτονε. 

Κι κανήτον η εφτωσίατ’είσεν σο κιφαλόπονατ και εφτά ψήα (εφτά ψυχές).  Όσα φοράς επένεν να ελέπ το χωράφνατ π’έτον 
κοκκίν σπαρμένον έτον βοσκημένον και τσουγναεμένον(τσαπατημένο). Ατόσον πολλά ο ζαβάλής ο Γοργόρτς ερεθή-

εν(ερεθίστηκε). Έκατσεν και έγραψεν σ΄έναν σανίδ απάν «θα γαμώατον ήντιναν πιάνω απές σο χωράφιμ να βοσκίζ’ατό». 
Έναν ημέραν πουρνού πουρνού επήεν ξαν να ελέπ το χωράφνατ και μω το θάμας ντο να ελέπ, η σέρα η Λισάφ (Ελισάβετ) 
εσέγκεν το χτήνονατς απές σο χωράφνατ. Α εσύ είσαι Λισάφ που βοσκής το χωράφιμ, ατώρα θα ελέπς ντο θα εφτάωσε. 

Ντο επορείς Γοργόρ να εφτάς με; Ατό ντο θα εφτάς με εγώ πα θέλατο. Σιγά σιγά ο Γοργόρτς εσούμωσεν ατέν 
και πιρτά πατεί ατέν σα ξυλέας και αφού εζωγλάεψεν (την ξυλοφόρτωσε) ατέν καλά καλά ατώρα λέατεν. 

«Έπαρ το χτήνος και δέβα πλαν κι αδακά άλλο μη πατείς.» Η λισάφ ατότε λέατον σκυλ’άλλα γράφς στο σανίδ και άλλα εφτάς. 

ΓΝΩΜΙΚΑ
 -Αύγουστοκοδέσποινα καλαντογυρεύτρα, που πάει να πει, αυτός ή αυτή που δε δουλεύει τον Αύγουστο, 

ζητιανεύει τον Ιανουάριο.
-Τα χέρια΄τ΄ άμον αχραδόξυλα= τα χέρια του σαν το ξύλο της αχλαδιάς και υπονοεί τον αδέξιο.

-Η φράση «όντες φυσά να εβορείς» χρησιμοποιείται για την καίρια αξιοποίηση ευκαιριών

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ

-Αν κάργα πετούσε πάνω κράζοντας πάνω από κάποιο σπίτι έβγαιναν οι νοικοκυραίοι λέγοντας «καλόν να εν κορώνα» εξευ-
μενίζοντας την διότι θεωρούσαν πως κράζει μόνο για κακό σημάδι, όπου έπρεπε να αποτραπεί το κακό.

-Ακόμη και τώρα οι γιαγιάδες απειλούν τα παιδιά που σφυρίζουν τα βράδια. Μη συρίζετε θα τοπλαεύκουνταν οι διαβόλ, που 
σημαίνει μη σφυρίζετε θα μαζευτούν οι διάβολοι. 

-Αν τη νύχτα κάποια ή κάποιος κοιτάξει στον καθρέφτη υπάρχει κίνδυνος να τρελαθεί «να παλαλούται»
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Ο δικαστικός αγώνας που ξε-
κίνησε στις αρχές του έτους 

η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στο 
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 
της Χώρας, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, με κατάθεση αίτη-
σης ακύρωσης του παράνομου 
Κανονισμού που διέπει το Ίδρυμα 
Π. Σουμελά, αποδείχθηκε κατα-
λύτης θετικών εξελίξεων. 

Η επιμονή της Ευξείνου Λέσχης Βέροι-
ας να κλιμακώσει τις κινήσεις, με επαφές 
θεσμικών παραγόντων, με έκδοση δύο 
ψηφισμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας που καταδίκασε τις παράνομες με-
θοδεύσεις της διοίκησης του Ιδρύματος Π. 
Σουμελά και η αταλάντευτη απόφαση της 
Ε.Λ.Βέροιας για έναρξη και δικαστικού αγώ-
να, τελικώς προκάλεσε πραγματική ασφυ-
ξία στη Διοίκηση του κ. Τανιμανίδη, που για 
πρώτη φορά αναγκάστηκε να αποχωριστεί 
την προεδρία του Ιδρύματος, για να ανα-
λάβει ο Μητροπολίτης Βέροιας κ. Παντε-
λεήμων, χωρίς βέβαια να καταφέρει ούτε 
και αυτός να συγκροτήσει νόμιμο 11μελές 
συμβούλιο, αφού ο Δήμος Βέροιας αρνή-
θηκε τη συμμετοχή του, καταδικάζοντας τις 
παράνομες πρακτικές του Ιδρύματος. 

Θυμίζουμε ότι  η Ολομέλεια του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους, με την με 
αριθμό 52/2009 γνωμοδότηση του, απο-
φάνθηκε ότι αποκλειστικά αρμόδιο να επο-
πτεύει το Ίδρυμα και να ορίζει το Διοικητικό 
του Συμβούλιο είναι το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και όχι η Ιερά Σύνοδος 
και ως εκ τούτου το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει 
μη νόμιμη συγκρότηση και οι αποφάσεις 
του είναι παράνομες. 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των κα Άννα Διαμαντοπούλου, έλαβε την 
καθοριστική απόφαση να παρέμβει εγ-
γράφως στο ΣτΕ (αρ. πρωτ. 59951/Α1/11-
8-2011 με χαρακτήρα εξ. επείγον) υπέρ 
των θέσεων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, 
χαρακτηρίζοντας για πρώτη φορά το νέο 
Κανονισμό που πρότεινε ο Μητροπολίτης 

Βέροιας κ. Παντελεήμων προς την Ιερά 
Σύνοδο ως άκυρο, τη Διοίκηση του Ιδρύ-
ματος παράνομη και τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου ανίσχυρες. Επίσης 
αναφέρθηκε ρητά και στην αναγκαιότητα 
εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Ιδρύ-
ματος, με συμμετοχή των Ποντιακών Σωμα-
τείων και οικονομική διαφάνεια.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ κα ΑΝΝΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αντιπροσωπεία της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας πραγματοποίησε πρόσφατα για 
το θέμα αυτό συνάντηση με τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο αλλά και με την 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα 
Άννα Διαμαντοπούλου, με την οποία υπήρ-
ξε άψογη και γόνιμη συνεργασία, μετά άλ-
λωστε την ξεκάθαρη έγγραφη τοποθέτηση 
και παρέμβαση του Υπουργείου στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, υπέρ των θέσεων 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και την απο-
δοχή από την ίδια την Υπουργό της γνωμο-
δότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, προσδίδοντας στην 
γνωμοδότηση ισχύ Υπουργικής απόφασης.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σταθμό 
στον αγώνα για αλλαγή του διοικητικού 
κατεστημένου του Ιδρύματος Π. Σουμελά, 
και δικαιώνουν τους αγώνες που έδωσαν 
τα Σωματεία και το Δ.Σ. της Παμποντια-
κής Ομοσπονδίας, με αιχμή του δόρατος 
την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, που βρήκαν 

επιτέλους θετική ανταπόκριση από το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στο 
πρόσωπο της νυν Υπουργού κα Άννας Δια-
μαντοπούλου.

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Ο Μητροπολίτης Βέροιας οφείλει να σε-
βαστεί το ανώτατο Γνωμοδοτικό Όργανο 
της Χώρας, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά-
τους, ειδικά όταν για μία τόσο σημαντική 
υπόθεση συνεδρίασε σε Ολομέλεια και εξέ-
δωσε την ανωτέρω γνωμοδότησή του. 

Επίσης οφείλει να σεβαστεί τις θέσεις 
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, όπου διοικητικά 
υπάγεται, τις αποφάσεις του οποίου ΥΠΟ-
ΧΡΕΟΥΤΑΙ να σέβεται και να εφαρμόζει. 

Οφείλει λοιπόν να υποβάλλει άμεσα 
την παραίτησή του από την προεδρία του 
Ιδρύματος Π. Σουμελά, μαζί με τα υπόλοιπα 
παρανόμως διορισμένα μέλη του Δ.Σ. προς 
την καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργό Παιδείας 
& Θρησκευμάτων, η οποία και θα ορίσει 
νέο Δ.Σ. το οποίο και θα εποπτεύει για τη 
σύννομη λειτουργία του, λυτρώνοντας τον 
Ποντιακό χώρο και θέτοντας τέλος και στη 
δικαστική διένεξη όπου ο ίδιος ο κ.κ. Πα-
ντελεήμων με τις πρωτοβουλίες του έχει 
εμπλέξει, από τη μια την Ιερά Σύνοδο, και 
από την άλλη την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας 
(την οποία στηρίζει η Παμποντιακή Ομο-
σπονδία Ελλάδας και τα 400 σωματεία που 
εκπροσωπεί)  και το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  

Αποστολή της υπ’ αριθμόν 
52/2009 Γνωμοδότησης της 

Ολομέλειας του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους κυρωμένης 
από την Υπουργό Παιδείας & 
Θρησκευμάτων.
 
Αξιότιμη κα Διαμαντοπούλου,
       Η Παναγία Σουμελά συνδέθηκε άρρηκτα 
στο πέρασμα των αιώνων με την Ιστορία του 
Οικουμενικού Ποντιακού Ελληνισμού, και 
αποτελεί το κατεξοχήν εθνικο-θρησκευτικό 
του σύμβολο.
 Όπως γνωρίζετε, η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. 
που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όρ-
γανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
εισηγητή και 47 μέλη, αποφάνθηκε με την με 
αριθμό 52/2009 γνωμοδότησή του ότι:
1. Η νομική μορφή του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά είναι αυτή του αυτοτελούς νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, με χαρακτήρα 
θρησκευτικό και κοινωφελές και όχι εκκλησι-
αστικό. Για το λόγο αυτό υπάγεται στην επο-
πτεία μόνο της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και όχι της Ιεράς Συνόδου.

2. Η κανονιστική διάταξη 47/1973 της Ιεράς 
Συνόδου είναι άκυρη και ανίσχυρη και ως 
εκ τούτου, είναι παράνομη η μέχρι τώρα συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος.
Ακολούθως, μετά την προσφυγή της Ευ-
ξείνου Λέσχης Βέροιας στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας λάβατε τη γενναία απόφαση 
να ασκήσετε παρέμβαση στο ΣτΕ (αρ. πρωτ. 
59951/Α1/11-8-2011 με χαρακτήρα εξ. επεί-
γον) υπέρ των θέσεων της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας, χαρακτηρίζοντας για πρώτη φορά 
το νέο Κανονισμό που πρότεινε ο Μητροπο-
λίτης Βέροιας προς την Ιερά Σύνοδο ως άκυ-
ρο, τη Διοίκηση του Ιδρύματος παράνομη 
και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου ανίσχυρες, αλλά επίσης αναφερθήκατε 
και στην αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού 
της διοίκησης του Ιδρύματος, με συμμετοχή 
των Ποντιακών Σωματείων και με διασφάλι-
ση της οικονομικής διαφάνειας. 
Κατόπιν τούτων, αιτούμαστε την κύρωση 
από εσάς της ανωτέρω γνωμοδότησης του 
ΝΣΚ και την αποστολή γνήσιου αντιγράφου, 
προκειμένου να το καταθέσουμε στο ΣτΕ και 
να περιληφθεί στη δικογραφία.

Παράλληλα σας υποβάλλουμε το αίτη-
μα–ευχή μαζί με την ελπίδα να υπάρξει σύ-
ντομα νομοθετική παρέμβαση από εσάς, 
στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της 
Νομιμότητας και περαιτέρω της δημοκρα-
τικής εκπροσώπησης όλων των Ποντιακών 
Σωματείων στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, λύση 
την οποία από καιρό επιδιώκουμε και που 
πιστεύουμε ότι θα δώσει τέλος στην πόλωση 
και την αντιπαλότητα, συμπαρατάσσοντας 
όλα τα Ποντιακά Σωματεία υπό τη σκέπη της 
μάνας των Ποντίων, της Παναγίας Σουμελά.
Σας δηλώνουμε ότι ευθύς μόλις καταθέσε-
τε σχετικό νομοσχέδιο θα προβούμε στην 
παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως 
ακύρωσης που καταθέσαμε στο ΣτΕ και εκ-
κρεμεί προς εκδίκαση, αφού η ψήφιση ενός 
τέτοιου «λυτρωτικού» νομοθετήματος, θα 
δώσει τέλος στην παρανομία και θα αποτε-
λέσει μία ακόμη «χρυσή» σελίδα στην Σύγ-
χρονη Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, 
ανάλογη της αναγνώρισης της Γενοκτονίας 
Των Ελλήνων του Πόντου από τον αείμνηστο 
Ανδρέα Παπανδρέου, και σας διαβεβαιώνου-
με ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός και μπορεί και 
ξέρει να εκφράζει τη στήριξη του σε πολιτι-

κές προσωπικότητες που αναλαμβάνουν το 
βάρος πολιτικών πράξεων που δημιουργούν 
τομές στη ζωή του τόπου.  
 
 Κυρία Υπουργέ,
Οι διακηρυγμένες αρχές και τα πιστεύω σας, 
αλλά και η έμπρακτη παρέμβαση σας υπέρ 
των θέσεων μας στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας δεν μας καταλείπουν καμία αμφιβολία 
ότι θα επιλέξετε το δρόμο της Νομιμότητας 
και της δημοκρατικής εκπροσώπησης όλων 
των Ποντιακών Σωματείων της Ελλάδας, σε 
αντικατάσταση του «βεβαρημένου» Βασιλι-
κού Διατάγματος 924/66 και της παράνομης 
κανονιστικής πράξης, προσφέροντας με αυ-
τόν τον τρόπο μέγιστες υπηρεσίες σε ολό-
κληρο τον Ποντιακό Ελληνισμό, σηματοδο-
τώντας ουσιαστικά μια νέα πορεία ενότητας, 
δημιουργίας και Πολιτισμού, ανάλογης της 
λαμπρής Ιστορίας μας.
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων   κα.  Άννα Διαμαντοπούλου

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
«ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ κα ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 



ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ4

Εισήγηση του εκπροσώπου της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. 
Λάζαρου Ζευγαρόπουλου  στην 
Περιφερειακή Σύνοδο 
των µελών   ΣΠΟΣ Κ. Μακεδονί-
ας και Θεσσαλίας - ΠΟΕ 
(4-12-2011 - Αλεξάνδρεια)

«Όπως και την προηγούμενη βδομάδα 
στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), 
έτσι και σήμερα, βλέποντας το ποτήρι μι-
σογεμάτο θα μείνω στα θετικά, με στόχο 
την ενότητα χωρίς να δώσω την ευκαιρία 
σε κάποιους να χαρούν από τις αστοχίες 
της  ΠΟΕ..

Στηρίζω το έργο του ΣΠΟΣ για όσα έχει 
κάνει αλλά και για τα όσα έχει ακόμα να 
κάνει.  Σε ένα σημείο θα ήθελα να σταθώ 
και συγκεκριμένα για το θέμα που έθεσε ο 
πρόεδρος μας ο Λεωνίδας ο Σαρβανίδης, 

για την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Συνόδου των Μέλων του ΣΠΟΣ μας.

- Επειδή συνεχίζω να πιστεύω ότι σε 
κάθε περίπτωση η Περιφερειακή Σύνοδος 
των ΣΠΟΣ (Γ.Σ.), θα πρέπει να προηγείται 
χρονικά έναντι του ΣτΑ της ΠΟΕ.

- Και επειδή θεωρώ ότι για ζήτημα τά-
ξης και ουσίας θα ήθελα οι όποιες προτά-
σεις κατατεθούν και ψηφιστούν σήμερα να 
αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων στο 
ανώτερο όργανο της ΠΟΕ το ΣτΑ, 

καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δε μπο-
ρεί να συμβεί τουλάχιστον φέτος.

Για αυτό λοιπόν,
 ΠΡΟΤΕΙΝΩ εφεξής να τηρείται από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο (δηλαδή το Δ.Σ. 
του ΣΠΟΣ), η διαδικασία που προβλέπεται 
ήδη από το Καταστατικό μας στο Άρθρο 16 
και  να αποφασίσουμε σήμερα ότι η Περι-
φερειακή Σύνοδος των Μελών των ΣΠΟΣ, 
θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον 2 μήνες πριν το ετήσιο ΣτΑ. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρώ ότι 
έχουμε καταφανέστατη αντικαταστατική 
λειτουργία των οργάνων.  

Όπως προείπα δεν θα επεκταθώ πε-
ρισσότερο, αλλά ευκαιρίας δοθείσης να το 
αποσαφηνίσουμε,  μιας και το ζήτημα ορ-
θώς ετέθη από τον πρόεδρο μας. 

 Όλοι έχουμε διαφοροποιήσεις. Καλώ 
όμως να προχωρήσουμε μπροστά.

Οι τελευταίες εξελίξεις που αποτελούν 
σταθμό στον αγώνα για αλλαγή του διοι-
κητικού κατεστημένου του Ιδρύματος Π 

Σουμελά, και δικαιώνουν τα Σωματεία και 
το ΔΣ της ΠΟΕ, με αιχμή του δόρατος την 
ΕΛΒ, μας χαροποιούν ιδιαίτερα.

Και εξηγώ.
 Μετά την παρότρυνση της Υπουργού 

Παιδείας & Θρησκευμάτων κας Άννας Δια-
μαντοπούλου, να αποσυρθεί το Αίτημα 
Ακύρωσης του Νέου Κανονισμού, που κα-
τέθεσε η ΕΛΒ στο ΣτΕ, για να αποφευχθεί 
ίσως η τοποθέτηση από πλευράς Υπουρ-
γείου μιας ξεκάθαρης θέσης και μετά από 
τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από 
το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου κ. 
Καραγιάννη, και από τον προέδρο μας κ. 
Παρχαρίδη, η ΕΛΒ αρνήθηκε και εμμένο-
ντας στις θέσεις της δεν απέσυρε το Αίτη-
μα Ακύρωσης του Νέου Κανονισμού, ανα-
γκάζοντας έτσι το Υπουργείο να απαντήσει 
στο απαιτητό αίτημα του ΣτΕ και να κατα-
θέσει εγγράφως της θέσεις του τασσόμενο 
υπέρ αυτών της ΕΛΒ.

Έτσι για πρώτη φορά το Υπουργείο, 
αναλαμβάνοντας επιτέλους το πολιτι-
κό κόστος, που μέχρι τώρα ταλάνιζε την 
όποια πολιτική ηγεσία κατέθεσε τις επίση-
μες θέσεις του στο ΣτΕ.

Άρα μπορούμε να δηλώσουμε την 
ικανοποίηση μας, διότι με την στάση μας 
αυτή εκμαιεύθηκε εντέχνως η θέση του 
Υπουργείου η οποία τάσσεται υπέρ αυτών 
της ΕΛΒ.

Στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων του 
προηγούμενου Σαββάτου 26-11-11, στον 
Πειραιά, έγινε ενημέρωση για την συνά-
ντηση της αντιπροσωπείας της ΕΛΒ με την 
Υπουργό στην οποία συνάντηση μας είχα-
με την εξουσιοδότηση να ανακοινώσουμε 
στο Σώμα την πρόθεση της, ως προς την 
άμεση επικύρωση και αποδοχή από πλευ-
ράς της, της Γνωμοδότησης της Ολομέλει-
ας του ΝΣΚ, ώστε να αποκτά πλέον και ισχύ 
Υπουργικής Απόφασης.

Και ΝΑΙ λοιπόν  προχθές την Παρα-
σκευή 2-12-11 ενημερωθήκαμε ότι υπε-
γράφη από την Υπουργό η Γνωμοδότηση, 
την οποία και θα καταθέσουμε πλέον στο 
ΣτΕ για να περιληφθεί στη δικογραφία και 
η οποία λέει ότι 

- το Ίδρυμα είναι ΝΠΔΔ με θρησκευτι-
κό και όχι εκκλησιαστικό χαρακτήρα, άρα 
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου 
και όχι της Ιεράς Συνόδου και

- η κανονιστική διάταξη του 1973 της 
Ιεράς Συνόδου είναι άκυρη και ανίσχυρη 
και ως εκ τούτου παράνομη η μέχρι τώρα 
συγκρότηση του ΔΣ του Ιδρύματος.

Επικροτώντας την όλη προσπάθεια 
το Συνέδριο των Αντιπροσώπων στον 

Πειραιά, αποφάσισε να παρέμβει και η 
ΠΟΕ υπέρ της ΕΛΒ στον δικαστικό αγώνα 
στο ΣτΕ, σύμφωνα πάντα με την καταστα-
τική της λειτουργία. 

«Στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις και 
προσωπικά αν χρειαστεί να παραστώ…» 
είπε ο πρόεδρος μας κ. Παρχαρίδης.

«Στηρίζουμε ως ΠΟΕ την προσφυγή 
της ΕΛΒ γιατί η ΕΛΒ είναι ΠΟΕ…» συμπλή-
ρωσε. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι 
σε περίπτωση που έχουμε τη νομοθέτηση 
από το Υπουργείο που συνεπάγεται και την 
κατάργηση του βασιλικού διατάγματος 
του 1966 (το οποίο αναμένεται να έχει ισχύ 
μετά τα όσα έχουν ήδη γίνει), τότε η ΕΛΒ θα 
παραιτηθεί άμεσα του Αιτήματος στο ΣτΕ. 
Σε διαφορετική περίπτωση το Αίτημα πα-
ραμένει για να λειτουργεί ως ένας μοχλός 
πίεσης προς κάθε κατεύθυνση.  

 Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ 
Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΗ.  Η ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΓΕΙΡΕ 
ΥΠΕΡ ΜΑΣ.

Οφείλω να αποδώσω τα εύσημα για τις 
ενέργειες και τα αποτελέσματα στο θέμα 
της διοίκησης της Π. Σουμελά, στον Πρόε-
δρο μας κ. Γ. Παρχαρίδη και στον πρώην Γ. 
Γραμματέα κ. Κ. Γαβρίδη για την πολύχρο-
νη προσπάθεια τους.

Στα μέλη του ΔΣ της ΠΟΕ, έναν προς 
έναν ξεχωριστά και ιδιαίτερα τον Αντι-
πρόεδρο κ. Κ. Αλεξανδρίδη και την «ελπί-
δα της ΠΟΕ», το νεολαίο κ. Θ. Κοτσίδη (E-
PONTOS).

Στα σωματεία του Νομού Ημαθίας (16 
από τα 17), για την στήριξη τους με τα κοι-
νά ψηφίσματα και τις ουσιαστικές παρα-
στάσεις. 

Επίσης στο μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΕ, 
την κ. Δ.  Μπαλτατζίδου, για την καταλυ-
τική της παρουσία ως προς την δικαίωση 
μας από το Υπουργείο Παιδείας και την κ. 
Α. Διαμαντοπούλου και φυσικά το Δ.Σ. της 
ΕΛΒ και ιδιαίτερα στον κ. Λ. Κουμπουλίδη, 
τον «αρχιτέκτονα» της όλης προσπάθειας 
που δικαίως αποτελεί το «βαρύ πυροβολι-
κό» μας. 

ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒ (25-11-
11) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣτΑ (26-11-11) 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του εκπροσώπου της  ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  κ. ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΥΝΟΔΟ   ΣΠΟΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΕ 

Πρόταση 1η: Η επόμενη μέρα σε δευτεροβάθμιο 
επίπεδο λειτουργίας είναι καθοριστικής σημασίας και απαι-
τεί την μεθοδική, οργανωμένη και αποτελεσματική διοίκη-
ση του χώρου. 

Η λειτουργία της ΠΟΕ με την ύπαρξη των ΣΠΟΣ επι-
τρέπει στην κεντρική διοίκηση να προχωρήσει στην  ου-
σιαστική υλοποίηση των 14 στόχων του Καταστατικού  και 
να μεριμνήσει προς την κατεύθυνση επίσης αξιόλογων και 
σημαντικότατων τομέων όπως, 

 α. της νομικής κάλυψης του οργάνου, 
β. της οικονομικής αυτοτέλειας του,
γ. της αξιόλογης και σοβαρής εκπροσώπησης - εξωτερι-

κής πολιτικής του,
δ. της ιστορικής ανάλυσης με βάση της ανάλογες επι-

στήμες και τέλος
 ε. της οργανωτικής του δομής.

Επειδή πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος της νεότε-
ρης ιστορίας μας, ως προς τη διατήρηση και διάδοση της 
παράδοσης μας, μετά την προσφυγιά και τον αγώνα της 
επιβίωσης, θα πρέπει να ενεργήσουμε με σύνεση και μεθο-
δικότητα για να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε το 
αύριο προσδίδοντας νέα ώθηση και μια πιο ενδιαφέρουσα 
προοπτική.

Πρόταση 2η: Η λειτουργία μιας ιστοσελίδας του 
ΣΠΟΣ ή ακόμα και ενός ειδικού ιστοχώρου μέσω της ιστο-
σελίδας της ΠΟΕ, όπου

- είτε με προαναγγελία των θεμάτων της ημερήσιας δι-
άταξης των ΠΣ (ΔΣ),

- είτε με κατάθεση των θέσεων των μελών σε θέματα 
που απασχολούν το ΣΠΟΣ,

θα υπάρχει έτσι μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση με 
σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία.

Αν το ανέβασμα ιστοσελίδας από κάθε ΣΠΟΣ ενέχει δυ-

σκολίες λειτουργίας και στησίματος θεωρώ ότι μέσα από 
την ιστοσελίδα της ΠΟΕ κάλλιστα το κάθε ΣΠΟΣ μπορεί να 
κάνει χρήση των υπαρχουσών δυνατοτήτων.

Πρόταση 3η: Όπως το Φεστιβάλ Χορού έτσι και το 
Φεστιβάλ Θεάτρου, αλλά και το Φεστιβάλ Παιδικών Χορών 
(ανεξάρτητα αν οι θεσμοί ξεκίνησαν από το ΣΠΟΣ Κ. ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ), θα πρέπει η διοργάνωση τους να 
ανατίθεται σε διαφορετικό ΣΠΟΣ ανά έτος.

Με τον τρόπο αυτό θα δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα 
σωματεία της ΠΟΕ να δραστηριοποιούνται αναλόγως.

Πρόταση 4η: Για το προκύψαν θέμα με την χοροδι-
δασκαλία στο φετινό Φεστιβάλ Χορού θεωρώ ότι η Επιτρο-
πή Χορού θα πρέπει να έχει την ευθύνη. 

Αν κάνει ή όχι σωστά την δουλειά της η κάθε επιτροπή 
είναι ζήτημα του ΔΣ της ΠΟΕ (αυτό άλλωστε και την όρισε) 
και όχι του ΣΠΟΣ. 

Το ΣΠΟΣ μπορεί να μεταφέρει το θέμα που προέκυψε 
στο ΔΣ της ΠΟΕ και όχι να αποφασίσει επί θεμάτων χορο-
διδασκαλίας. 

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 4/12/2011

Περιφερειακή Σύνοδος των μελών  Σ.ΠΟ.Σ.
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. 
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ΘΕΜΑ: «Έκθεση απόψεων επί των 
αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής 
του Πολιτιστικού Ποντιακού Σωµατείου 
“ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ”»

Σχετικά με την από 6 Ιανουαρίου 2011 αίτηση ακύ-
ρωσης και την από 15 Ιανουαρίου 2011 αίτηση αναστο-
λής (Αρ. Κατ. 153/2011) ενώπιον του Δικαστηρίου σας 
του Πολιτιστικού Ποντιακού Σωματείου “ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ” κατά της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, για ακύρωση και αναστο-
λή της υπ. αριθ. 47/1973 Κανονιστικής Διάταξης «Περί 
διοικήσεως λειτουργίας και διαχειρίσεως του (Πανελ-
ληνίου) Ιερού Ιδρύματος «Ιερά Μονή της Παναγίας Σου-
μελά» (ΦΕΚ 58 Α’), του υπ. αριθ. 215/2010 Κανονισμού 
«Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Εκ-
κλησιαστικού Προσκυνήματος “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΠΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ”, της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Βέροιας και Ναούσης (ΦΕΚ 191 Α’), της υπ. αριθ. 
9/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς 
(Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Βέροιας) και κάθε άλ-
λης απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 
Κανονισμού 215/2010, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1) Με το β.δ. 924/1966 (ΦΕΚ 250 Α’), το οποίο εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν.4326/1963 και κρίθηκε νόμιμη 
η έκδοση του με το υπ. αριθ. 755/1966 πρακτικό γνωμοδότησης 
του ΣΤΈ και ως εκ τούτου το β.δ. ευρίσκει επαρκές έρεισμα στην εν 
λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, ο μη ενοριακός ναός της “Παναγίας 
Σουμελά”, ο οποίος κατά τη σαφή διατύπωση του άρθρου 1 του εν 
λόγω διατάγματος εξαιρείται των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων 
περί Ιερών Ναών και Εφημερίων, κατέστη ίδιον νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως θρησκευτικό και 
κοινωφελές ίδρυμα με τον τίτλο “Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμε-
λά” εποπτευόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω β.δ. από 
το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2) Το ιδρυθέν με το ανωτέρω β.δ. θρησκευτικό και κοινωφε-
λές ίδρυμα “Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά” μη υπαγόμενο στις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας για τους ιερούς 
ναούς και εφημέριους, λόγω του επιδιωκόμενου υπ’ αυτού σκοπού 
(διατήρηση της εθνικοθρησκευτικής συνείδησης του απανταχού 
Ποντιακού Ελληνισμού), αποτελεί ιδιαίτερο ν.π.δ.δ. με εθνικοπατρι-
ωτικό-θρησκευτικό χαρακτήρα, ως συνέχεια του ομωνύμου ιστορι-
κού Μοναστηριού του Πόντου που αποτελούσε και αποτελεί εθνικό 
σύμβολο και ιστορικό μνημείο για τον Ελληνισμό του Πόντου. Πε-
ραιτέρω είναι αληθές ότι μετά την ανιστόρηση του θρησκευτικού 
ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά που έγινε το 1951 από το ομώ-
νυμο σωματείο στα υψώματα του Βερμίου, το ίδιο το σωματείο είχε 
την εξόχως τιμητική πρωτοβουλία, επίσης, να προβεί σε σύσταση 
του κοινωφελούς ιδρύματος “Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά”, ως 
ιδιαίτερου ν.π.δ.δ. την οποία, όπως ήταν φυσικό, αγκάλιασε ευμενώς 
η πολιτεία εκδίδοντας το β.δ. 924/1966, παρέχοντας συγχρόνως με 
το ίδιο διάταγμα το προνόμιο στο σωματείο να προτείνει έξι (δ) μέλη 
του για το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Είναι εξ’ ίσου αληθές, ότι η ως άνω 
αναληφθείσα από το Σωματείο πρωτοβουλία για τη σύσταση του 
ανωτέρω Ιδρύματος την εποχή εκείνη αποτελούσε έκφραση της 
ψυχικής ανάγκης ολόκληρου του Ποντιακού Ελληνισμού, γι’ αυτό 
και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού η ύπαρξη και η συντήρη-
ση του Ιδρύματος οφείλεται κατ’ εξοχήν στα έσοδα που προέρχο-
νται από τους προσκυνητές και τις δωρεές των απανταχού Ποντίων. 
Σημειώνεται δε ότι η έκταση εντός της οποίας έχουν ανεγερθεί οι 
Ιεροί Ναοί και τα λοιπά κτίσματα του Ιδρύματος ανήκε κατά πλήρη 
κυριότητα στην κοινότητα Καστανιάς η οποία προσέφερε την έκτα-
ση αυτή στο σωματείο «Παναγία Σουμελά» με τον όρο να εγκατα-
σταθεί εντός αυτής το Ιερό Μοναστήρι. Επομένως, η έκταση αυτή 
δεν ανήκε ποτέ στο σωματείο «Παναγία Σουμελά» αλλά δΓ αυτού 
μεταβιβάστηκε στο Ίδρυμα ως δωρεά της Κοινότητος.

3) Με την κανονιστική διάταξη 47/1973 (ΦΕΚ 58 Α’) η Ιερά Σύ-
νοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά δεκαετή λειτουργία του 
Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 924/1966,μετέτρεψε 
μονομερώς, και χωρίς να έχει το δικαίωμα προς τούτο, το ως άνω 
ν.π.δ.δ. σε Πανελλήνιο Ιερό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος. Με τις ρυθμίσεις που επέφερε η κανονιστική αυτή 
απόφαση αλλοιώθηκε ο αρχικός χαρακτήρας του Ιδρύματος και 
από εθνικοπατριωτικό-θρησκευτικό σύμβολο των Ποντίων μετα-
τράπηκε σε εκκλησιαστικό ίδρυμα ελεγχόμενο και εποπτευόμενο 
αποκλειστικά από την Εκκλησία της Ελλάδος. Τούτο είχε σαν απο-
τέλεσμα να δημιουργηθεί σιγά-σιγά και να ενταθεί την προηγού-
μενη δεκαετία ένας γενικότερος προβληματισμός και ανησυχία 
στην κοινωνία των Ποντίων, σχετικά με τη διοίκηση και την οικο-
νομική διαχείριση του Ιδρύματος, η οποία εκδηλώθηκε δημοσίως 
με καταγγελίες και διαμαρτυρίες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
την έκδοση ψηφίσματος κατά το 6” Παγκόσμιο Συνέδριο του Πο-

ντιακού Ελληνισμού, που συνήλθε στην Αθήνα από 6 έως 9 Ιουλί-
ου 2006, υπέρ της αλλαγής του νομικού και διοικητικού πλαισίου 
του Ιδρύματος. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι και η Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, τον Αύγουστο 
του 2007, διαπίστωσε, με ομόφωνη απόφαση της, την άμεση ανά-
γκη να αναληφθεί πρωτοβουλία για την αλλαγή του νομικού και 
διοικητικού πλαισίου που διέπει το Ίδρυμα και να υποβληθεί προς 
τούτο σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4) Η εκδοθείσα, μετά από σχετικό ερώτημα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 
γνωμοδότηση 52/2009 της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους με συντριπτική πλειοψηφία επιβεβαίωσε τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του Ιδρύματος ως αυτοτελούς ν.π.δ.δ. με εθνι-
κό, πατριωτικό και θρησκευτικό σκοπό, εποπτευόμενο από τον 
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επί 
πλέον γνωμοδότησε ότι για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και τον ορισμό 
του Προέδρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 7 
του β.δ. 924/1966 και όχι η Κανονιστική Διάταξη 47/1993 της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ότι τέλος δεν εφαρμόζε-
ται επί του Ιδρύματος η παρ.2 του άρθρου 59 του ν.590/1977 που 
αναφέρεται στα ιερά προσκυνήματα.

5) Παρά ταύτα, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, χωρίς να έχει δικαίωμα προς τούτο 
αντικατέστησε την ήδη παράνομη και ανίσχυρη Κανονι-
στική Διάταξη 47/1973 με τον Κανονισμό 215/2010 (ΦΕΚ 
191 Α’), μετατρέποντας αυθαίρετα και κατά παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 1, παρ.4 του ν. 590/1977 το 
θρησκευτικό και κοινωφελές ίδρυμα “Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά” σε “Εκκλησιαοτικόν Προσκύνημα, 
θρησκευτικόν και κοινωφελές νομικό πρόσωπο υπό τον 
τίτλο “Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Σου-
μελά”. Η ενέργεια αυτή της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προδήλως είναι μη 
νόμιμη κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω, δημιούργησε 
περαιτέρω εντάσεις μεταξύ των Ποντιακών σωματείων, 
τα οποία θεωρούν ότι το υφιστάμενο σήμερα διοικητικό 
συμβούλιο δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τον Ποντια-
κό ελληνισμό, δεν υπάρχει διαφάνεια στην διοίκηση και 
στην εν γένει λειτουργία του και δεν υφίσταται λογοδο-
σία στην οικονομική του διαχείριση.

II. Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 
ως εποπτεύον ,έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει 
υπέρ του αιτούντος πολιτιστικού Ποντιακού σωματεί-
ου «ΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΛΕΧΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ» και κατά του κύρους 
των προσβαλλόμενων πράξεων με αίτημα την αποδοχή 
,τόσο της αιτήσεως ακύρωσης και των λόγων αυτής, οι 
οποίοι είναι προδήλως νόμιμοι και βάσιμοι, όσον και 
της αίτησης αναστολής για τους κάτωθι νόμιμους και 
βάσιμους λόγους.

α) Η έκδοση του Κανονισμού 215/2010 στηρίζεται ουσιαστικά 
στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.1 του ν. 590/1977, οι οποίες όμως 
δεν έχουν εφαρμογή για την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, επειδή 
δεν ανήκει στην διοικητική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
σύμφωνα με την γνμδ ΝΣΚ 538/1983, την γνμδ της 23.02.1993 του Γ. 

Λιλαιου, Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και 
την υπ. αριθ. 52/2009 της Ολομέλειας του ΝΣΚ. Με την ισχύ του νέου 
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.590/1977), τα 
προσκυνήματα μετατράπηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.4 σε νο-
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πράγμα που δεν έγινε με το ν.π.δ.δ. 
της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Σουμελά. Όπως ήδη έχει κριθεί 
και με την 4358/1976 απόφαση του ΣΤΕ, η Κανονιστική Διάταξη 
47/1973 της Ιεράς Συνόδου εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της 
εξουσιοδοτικής διάταξης του όρθρου 42, παρ.7 του ν.δ. 
126/1969 (ΦΕΚ 27 Α’), προϊσχύοντος Καταστατικού Χάρ-
του της Εκκλησίας της Ελλάδος, και είναι ανίσχυρη, κατά 
το μέρος που μετέβαλε τον χαρακτήρα του ν.π.δ.δ. “Ιερά 
Μονή Παναγίας της Σουμελά” του άρθρου 1 του β.δ, 924/
1966 και το υπήγαγε υπό την εποπτεία της. Για τους ίδιους 
λόγους και ο Κανονισμός 215/2010 και κατά το μέρος που 
μετέβαλε τον χαρακτήρα του ν.π.δ.δ. σε “προσκύνημα” 
είναι ανίσχυρος και πρέπει να καταργηθεί.

β) Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα καθίσταται πλέον φανερό 
ότι το συσταθέν με το υπ. αριθ. 924/1966 β.δ. κοινωφελές ίδρυ-
μα της Παναγίας της Σουμελά, ως ιδιαίτερο ν.π.δ.δ. λόγω 
των επιδιωκομένων υπ’ αυτού σκοπών, ανήκει στο σύνολο 
του Ποντιακού Ελληνισμού, η δε ύπαρξη του οφείλεται και 
στηρίζεται στην ηθική και υλική συμπαράσταση, όχι μό-
νον των Ποντίων, αλλά όλων των Ελλήνων, το δε Ίδρυμα 
έχει αποκτήσει πλέον Πανελλήνιο χαρακτήρα και δεν συ-
ντηρείται οικονομικά από το ομώνυμο σωματείο. Επομέ-
νως, το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ., ως εποπτεύουσα αρχή, έχει 
δικαίωμα όχι μόνο. να αποκαταστήσει τα πράγματα και να 
επαναφέρει τη διασαλευθείσα νομιμότητα, αλλά επί πλέ-
ον νομιμοποιείται, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, 
να καταστήσει περισσότερο δημοκρατική και αντιπρο-
σωπευτική τη διοίκηση του στον Ποντιακό Ελληνισμό. Η 
σπουδή της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ως Ανώτατης Εκκλησιαστικής Αρχής, να με-
ταβάλει το χαρακτήρα του εν λόγω νομικού προσώπου 
σε προσκύνημα και να το υπαγάγει μονομερώς υπό την 
εποπτεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευρίσκεται εκτός 
των αρμοδιοτήτων της και κατόπιν τούτου ο Κανονισμός 
215/2010 είναι ανίσχυρος, και το Δικαστήριο σας, έχουμε τη 
γνώμη ότι, μέχρι την έκδοση της απόφασης ακύρωσης του,πρέπει να 
αναστείλει την εφαρμογή του, ώστε η διοίκηση και η εν γένει λειτουρ-
γία του ν.π.δ.δ. της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά να επανέλθει 
στο προϊσχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι του β.δ. 924/1966.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.590/1977, επί των οποίων 
ουσιαστικά στηρίζεται η έκδοση του Κανονισμού 215/2010, δεν 
μπορούν να έχουν εφαρμογή για το διεπόμενο από τις διατάξεις 
του β.δ. 924/1966 ν.π.δ.δ. “Ιερά Μονή της Παναγίας της Σουμελά”, 
καθόσον ουδέποτε υπήχθη νομίμως στη διοικητική δικαιοδοσία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία σαφώς διαφοροποιείται από 
«....την πνευματική ν επιστασίαν της Ιερός Μητροπόλεως Βέροιας 
και Ναούσης....», κατά τα οριζόμενα σης διατάξεις του άρθρου 2 
του προαναφερόμενου διατάγματος, αλλά ούτε και μετετράπη σε 
ν.π.ι.δ. κατά την σαφή διατύπωση της πσρ.4 του άρθρου 1 του Κα-
ταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.590/1977).

δ) Δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.590/
1977, κατά τα προεκτεθέντα, δεν έχουν εφαρμογή στο 
ν.π.δ.δ. της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά, δεν είναι 
νόμιμη ούτε η συμμετοχή εξ’ ορισμού του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Βέροιας και Ναούσης, ως Προέδρου, ούτε η 
εκ μέρους του πρόταση προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο για 
τον διορισμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

III. Εν όψει των ανωτέρω, αϊτού μέθα να γίνει δεκτή 
τόσον η αίτηση ακύρωσης του αιτούντος σωματείου 
υπέρ του οποίου παρεμβαίνουμε με σκοπό την ακύ-
ρωση του παρανόμως εκδοθέντος υπ’ αριθμ. 215/2010 
Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος για την λειτουργία, διοίκηση και 
διαχείριση του Εκκλησιαστικού Προσκυνήματος «ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕ-
ΛΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης, καθώς και 
όλων των συναφών και συ μ προσβαλλόμενων λοιπών πράξεων, 
όσον και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω πράξεων. 
Προς τούτο, υποβάλλουμε πρόσθετο αίτημα να κληθεί το Υπουρ-
γείο μας κατά τη συζήτηση, τόσο της αιτήσεως ακυρώσεως, όσο 
και της αιτήσεως αναστολής, προκειμένου να παραστεί και να 
παρέμβει υπέρ του αιτούντος σωματείου και να υποστηρίξει την 
νομιμότητα και βασιμότητα των αιτημάτων της αιτήσεως ακυρώ-
σεως και της αιτήσεως αναστολής.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ      ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας υπέρ της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας στο Συμβούλιο της Επικρατείας



Η επιμονή της Ευξείνου Λέσχης Βέ-
ροιας να κλιμακώσει τις κινήσεις, με 

επαφές θεσμικών παραγόντων, με έκδο-
ση δύο ψηφισμάτων από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας που καταδίκασε τις 
παράνομες μεθοδεύσεις της διοίκησης 
του Ιδρύματος και η αταλάντευτη από-
φαση της ΕΛΒ για έναρξη και δικαστικού 
αγώνα, τελικώς προκάλεσε πραγματική 
ασφυξία στη Διοίκηση Τανιμανίδη, που 
για πρώτη φορά αναγκάστηκε να αποχω-
ριστεί την προεδρία του Ιδρύματος για να 
αναλάβει ο Μητροπολίτης Βέροιας, χωρίς 
βέβαια να καταφέρει ούτε και αυτός να 
συγκροτήσει νόμιμο 11μελές συμβούλιο, 
αφού ο Δήμος Βέροιας αρνήθηκε τη συμ-
μετοχή του, καταδικάζοντας τις παράνο-
μες πρακτικές του Ιδρύματος.

Ο δικαστικός αγώνας που ξεκίνησε η Εύξεινος Λέσχη Βέ-
ροιας στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Χώρας, το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, με κατάθεση αίτησης ακύρω-
σης του παράνομου Κανονισμού που διέπει το Ίδρυμα Π. 
Σουμελά, δρομολόγησε εξελίξεις και προς την Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου, η 
οποία έλαβε την καθοριστική απόφαση να παρέμβει εγγρά-
φως στο ΣτΕ (αρ. πρωτ. 59951/Α1/11-8-2011 με χαρακτήρα 
εξ. επείγον) υπέρ των θέσεων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, 
χαρακτηρίζοντας για πρώτη φορά το νέο Κανονισμό που 
πρότεινε ο Μητροπολίτης Βέροιας προς την Ιερά Σύνοδο ως 
άκυρο, τη Διοίκηση του Ιδρύματος παράνομη και τις απο-
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανίσχυρες, αλλά επίσης 
να αναφερθεί και στην αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού της 
διοίκησης του Ιδρύματος, με συμμετοχή των Ποντιακών 
Σωματείων και οικονομική διαφάνεια. Για πρώτη φορά το 
Υπουργείο διατυπώνει ξεκάθαρα τη θέση που έλαβε και η 
Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την 
με αριθμό 52/2009 γνωμοδότηση του, ότι αποκλειστικά αρ-
μόδιο να εποπτεύει το Ίδρυμα και να ορίζει το Διοικητικό 
του Συμβούλιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και όχι η Ιερά Σύνοδος, αναφέροντας μάλιστα κατά 
λέξη ότι «δεν είναι νόμιμη ούτε η συμμετοχή εξ’ ορισμού 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης, ως 
προέδρου, ούτε η εκ μέρους του πρόταση προς τη Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο για το διορισμό των μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ιδρύματος». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω θετικότατων εξελίξεων αντιπρο-
σωπεία της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, αποτελούμενη από 
τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων κ. Λάζαρο Ζευγαρόπουλο, 
το νομικό σύμβουλο της ΕΛΒ κ. Λάζαρο Κουμπουλίδη και 
την περιφερειακή Σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας και 
μέλος του ΔΣ της Παμποντιακής Ομοσπονδίας κα Δώρα 
Μπαλτατζίδου, πραγματοποίησε την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου, σειρά επαφών στην Αθήνα, για την προώθηση λύσης 
του διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος Π. Σουμελά.

Η πρώτη συνάντηση και ενημέρωση για το θέμα ήταν με 
τον Ημαθιώτη Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
με τον οποίο η αντιπροσωπεία της Λέσχης είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει σε φιλικό επίπεδο, λαμβάνοντας στο τέλος 
τη διαβεβαίωση ότι είναι αλληλέγγυος με τον αγώνα της Λέ-
σχης της Βέροιας και όλων των Ποντίων υπέρ της νομιμότη-
τας στη διοίκηση του Ιδρύματος Π. Σουμελά. 

Ακολούθησε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, ο οποίος άκουσε προσεκτικά τις 
θέσεις της Ε.Λ.Β., τόνισε ότι στο ζήτημα της Π. Σουμελά την 
ευθύνη και αρμοδιότητα έχει ο επιχώριος Επίσκοπος, ενώ 
η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε πνεύμα σύμπνοιας και συ-
νεργασίας, με κοινό τόπο την αναγκαιότητα να ανιστορηθεί 

επιτέλους η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, σκοπό για 
τον οποίο δωρήθηκαν άλλωστε τα 500 στρέμματα από τους 
κατοίκους της Καστανιάς, χωρίς ακόμη όμως να εκπληρω-
θεί ο σκοπός της δωρεάς, παρά την παρέλευση μισού και 
πλέον αιώνα. 

Σειρά είχε η συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μπό-
λαρη, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την επίλυση 
του ζητήματος, προτείνοντας μάλιστα την λειτουργία σταυ-
ροπηγιακής μονής υπό την πνευματική επιστασία του Πα-
τριαρχείου, όπως ακριβώς λειτουργούσε η Μονή στο όρος 
Μελά στον Πόντο.

Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία φορά συ-
νάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα 
Άννα Διαμαντοπούλου, με την οποία υπήρξε άψογη και γό-
νιμη συνεργασία, μετά άλλωστε την ξεκάθαρη έγγραφη το-
ποθέτηση και παρέμβαση του Υπουργείου στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, υπέρ των θέσεων της Ευξείνου Λέσχης Βέ-
ροιας, η οποία εν τέλει εξουσιοδότησε την αντιπροσωπεία 
της Λέσχης να μεταφέρει στη Γ.Σ. της ΠΟΕ την αποδοχή από 
την ίδια την Υπουργό της γνωμοδότησης της Ολομέλειας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προσδίδοντας στην 
γνωμοδότηση ισχύ Υπουργικής απόφασης, γεγονός που 
προκάλεσε ενθουσιώδη χειροκροτήματα από όλα τα Σωμα-
τεία που συμμετείχαν στις 26 Νοεμβρίου στη Γενική Συνέ-

λευση της ΠΟΕ, εκδίδοντας μάλιστα απόφαση για σύσσωμη 
και ολόθερμη στήριξη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο δι-
καστικό αγώνα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σταθμό στον αγώνα για αλλα-
γή του διοικητικού κατεστημένου του Ιδρύματος Π Σουμε-
λά, και δικαιώνουν τους αγώνες που έδωσαν τα Σωματεία 
και το ΔΣ της ΠΟΕ, με αιχμή του δόρατος την ΕΛΒ, που βρή-
καν επιτέλους θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Παι-
δείας & Θρησκευμάτων στο πρόσωπο της νυν Υπουργού 
Άννας Διαμαντοπούλου.
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Ο κόσμος που κατέκλισε από νωρίς το 
απόγευμα του Σαββάτου 10 Δεκεμ-

βρίου 2011, τον Χώρο Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας, προκαλώντας το αδιαχώρητο 
και γεμίζοντας ασφυκτικά την κεντρική 
αίθουσα, είχε τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει ένα υπέροχο παραδοσιακό πρό-
γραμμα με την συμμετοχή 150 και πλέον 
χορευτών, ηθοποιών και μουσικών. 

Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα όπου 
όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
παρουσιάστηκαν έθιμα και καθημερινές συνήθειες με 
άρωμα από τον Πόντο. 

Ο χοροδιδάσκαλος της Ε.Λ.Β. κ. Βασίλης Ασβεστάς με 
την βοήθεια των μελών του χορευτικού τμήματος αλλά και 
όλων των συντελεστών κάθε ηλικίας, μετέφερε στους θεα-
τές με ιδιαίτερα μελετημένο και παραδοσιακό τρόπο σκη-
νές από την ζωή των Ποντίων με αναφορές στον γάμο, στην 
ξενιτιά, στον χορό, στο τραγούδι, στην οικογένεια κ.α.

Την παράσταση όπως ανέφερε και κατά την έναρξη ο 
χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Ασβεστάς, όλοι οι χορευτές 
και οι χορεύτριες της Ε.Λ.Β. την αφιέρωσαν στη μνήμη του 
συγχορευτή τους, του Λεωνίδα Ζευγαρόπουλου. 

Ο πρόεδρος της Ε.Λ.Β. κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης 
χαιρέτησε την εκδήλωση και με την ευκαιρία ενημέρωσε 
τους παρευρισκομένους για το διοικητικό καθεστώς του 
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά και για τις τελευταίες εξελί-
ξεις, όπου με την ξεκάθαρη τοποθέτηση της η Υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η 
οποία συνυπέγραψε τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και παρενέβη υπέρ της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
δικαιώνεται ο αγώνας της Ε.Λ.Β. για την εύρεση και επικρά-
τηση της δημοκρατικής επίλυσης του θέματος. 

Επίσης ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας κ. 
Γιώργος Παρχαρίδης σε μια σύντομη αναφορά του από το 
βήμα, συνεχάρει την Ε.Λ.Β. για την δυναμική και την απο-
τελεσματικότητα που επέδειξε και δήλωσε ικανοποιημέ-
νος για τις θετικές εξελίξεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στην παράσταση συμμετείχαν 
επίσης μουσικοί 2ης και 3ης γενιάς Ποντίων, καταγόμενοι 
από διάφορες περιοχές του Πόντου, ενώ τα «Κοτσαμάνια» 
του Λαογραφικού Μορφωτικού Συλλόγου Τετραλόφου 
Κοζάνης αναβίωσαν στη σκηνή το πανάρχαιο έθιμο των 
«Κοτσαμάνων» ή «Μωμόερων».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Α. Σιδηρόπουλος, η Δήμαρχος Βέροιας 
κα. Χ. Ουσουλτζόγλου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. 
Μούρνος και κα. Δ. Μπαλτατζίδου, ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέροιας κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης, ο Διοι-
κητής της Πυροσβεστικής κ. Δ. Συντίλας, ο Αντιδήμαρχος 
κ. Ν. Μωυσιάδης, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας κ. Γ. Μιχαηλίδης και κ. Ι. Καμπούρης 
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ. Δ. Δάσκαλος, ο Πρό-
εδρος και ο Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας κ. Α. Καγκε-
λίδης και κ. Μ. Σουμελίδης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος και ο 
Γ. Γραμματέας της Π.Ο.Ε. κ. Γ. Παρχαρίδης και κ. Γ. Γεωργιά-
δης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Σ.ΠΟ.Σ. Κ. Μακεδονίας 

και Θεσσαλίας κ. Λ. Σαρβανίδης και οι πολιτιστικοί φορείς, 
ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα», η 
Θρακική Εστία Βέροιας, το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας, ο 
Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Βεργίνας «Αιγές», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς 
« Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ », η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ο 
Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, ο Μορ-
φωτικός Σύλλογος Κοπανού «Η Μίεζα», ο Πολιτιστικός 
Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριποτάμου, ο Σύλλογος Κιβω-
τιανών Ν. Ημαθίας, ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος 
«Καλλιθέα», ο Σύλλογος Ποντίων Κρύας Βρύσης «Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης» και ο Σύλλογος Ποντίων Γιαννιτσών.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά, τον Δήμο Βέροιας, την ΚΕΠΑ 
του Δήμου Βέροιας, την εκκλησία Αγ. Αντωνίου, την εκ-
κλησία του Αγ. Γεωργίου και Νικοδήμου, τον κ. Ι. Κουκου-
λιό (Ανθοπωλείο, Μ. Καρακωστή 11), τον κ. Κ. Μητρόπου-
λο (Άνθη-Φυτά, Ν.Π.Ο. Βέροιας-Νάουσας), τον κ. Ντόβα 
(«ήχος ΝΤΟΒΑΣ»), τον κ. Γ. Χαρατσίδη (Βιντεοκάλυψη, 
Βενιζέλου 62), το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού «ΚΥ-
ΚΛΟΣ», τον κ. Ι. Αμαραντίδη, τον κ. Σ. Τσεντεμεϊδη, τον 
Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Τετραλόφου Κοζάνης, 
τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας « Ευστάθιος 
Χωραφάς», τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Νικο-
μήδειας «Αριστοτέλης», τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Άνω 
Ζεβροχωρίου «Ποντιακά Νιάτα», τον Φιλαθλητικό Πολιτι-
στικό Σύλλογο Ράχης, τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρί-

ου, όλο το προσωπικό του Χώρου Τεχνών, τον κ. Α. Λαζα-
ρίδη «Hotel Lozitsi», καθώς και τα τηλεοπτικά συνεργεία 
ΕΤ3, Europe1 και 4Ε.

Τέλος το Δ.Σ. ευχαριστεί επίσης τα μέλη και τους φί-
λους της Ε.Λ.Β. που ακόμα μια φορά τίμησαν με την πα-
ρουσία τους όλους όσους προσπαθούν για την ανάδειξη 
των πολιτιστικών μας αξιών και ιδιαίτερα το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 
Βέροιας – Νάουσας των κ. Α. Μαυρίδη και Α. Ψαρρά για 
την ευγενική χορηγία καθώς επίσης τον χοροδιδάσκαλο 
κ. Β. Ασβεστά και όλους τους συντελεστές της γιγαντιαίας 
προσπάθειας που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»

ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ 
ÇÌÁÈÉÁÓ

ÔÇË.& FAX: 
2331042142

«ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ»

Τεράστια επιτυχία σημείωσε η μουσικοχορευτική παράσταση 
των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με τίτλο:
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Κυκλοφόρησε 
το Ημερολόγιο 
του 2012 από 
την Εύξεινο 

Λέσχη Βέροιας

Η Ε.Λ.Β. συνεχίζοντας την προσπάθεια μιας πλού-
σιας και καλαίσθητης έκδοσης, παρουσιάζει για 5η συ-
νεχόμενη χρονιά το ετήσιο Ημερολόγιο της με θέμα τις 
εκκλησίες του Πόντου. Το πολυσέλιδο Ημερολόγιο του 
2012 παρουσιάζει φωτογραφίες των εκκλησιών από το 
ταξίδι της ΕΛΒ, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
καλοκαίρι του 2011 στον Πόντο.

Το Δ.Σ επιθυμεί να ευχαριστήσει τους χορηγούς της έκ-
δοσης και να τονίσει ότι μετά την σημαντική υποστήριξη 
τους το Ημερολόγιο και φέτος διατίθεται στα μέλη και τους 
φίλους της Ε.Λ.Β. εντελώς δωρεάν.

Επίσης το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη της εκδρομής του 
καλοκαιριού στον Πόντο και ιδιαίτερα τον κ. Νίκο Τομπου-
λίδη, το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Α. Αλατσίδη και τον κ. 
Ζ. Πατσίκα.

Χορηγοί Ηµερολογίου ΕΛΒ 2012:
ΕΠΠΛΑ – Σ. ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ - MAMA MIA, 

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – 
ΔΑΜΚΑΛΗΣ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – Ο ΣΤΕΛΙΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙ-
ΑΣ – ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ, MARMARON – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΛΟ-
ΓΙΣΤΙΚΑ – Δ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Δ. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΚΕΤ 
ΚΡΕΑΤΩΝ – ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – Μ. ΦΩΤΙΑ-
ΔΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – Δ. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ, ΞΕ-
ΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – Β. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Α. 
ΑΛΑΤΣΙΔΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΕΡΜΗΣ, ΕΠΙΠΛΑ 
– Β. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΙΔΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ, ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ ΨΥΞΗ – ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – Ν. ΠΗΧΑΣ, 
ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΗ ΠΙΤΑ – Σ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΨΥΞΗ – Ι. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Ε. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ALU SYN, ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΜΙΤΣΙΟΣ, 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΧΟΤΟΥΡΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – Θ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ, ΚΑΦΕ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – GREEN LAND, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΩΝ – Π. ΧΑΤΖΑΡΙΔΗΣ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Α. ΛΥΜΟΥΣΗΣ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Με αφορμή τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ και ο 
υπεύθυνος αιμοδοσίας κ. Δημήτρης Γεωργαδάκης, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστή-
σουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Λέσχης, 

συμμετέχοντας στην αιμοδοσία που διοργανώθηκε τις ημέρες των εορτών, προκειμένου 
να προσφέρουν χαμόγελο σε όσους συνανθρώπους μας είχαν ανάγκη μία φιάλη αίμα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευ-

ση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 
και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Κοπή πίτας - Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ. 
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1) 11.15-12.00: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
2) 12.00-12.15: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
3) 12.15-12.30: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) 12.30-12.45: Αξιοποίηση Ακινήτου.
5) 12.45-13.15: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.
6) 13.15-13.30: Απαντήσεις 
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευ-

σης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με την απόφαση Νο 36 / 15-12-2008 του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα 

συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2012.  
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομι-

κές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2011-2012).
Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρίνεται απαραίτητη.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 22 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο 

χώρο και με τα ίδια θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                                                       O Γ. Γραμματέας
             Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                                                      Αρχιμήδης Ιντζεβίδης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συμπολίτες μας αλλά και εμείς 
που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και την παράδοση, ανα-
μέναμε την βραδιά της μουσικοχορευτικής παράστασης της 
Ε.Λ.Β. και δεν διαψευσθήκαμε από τις προσδοκίες μας ως προς 
την επιτυχή και αψεγάδιαστη, από κάθε άποψη παράσταση. 
Στον κατάμεστο Χώρο Τεχνών ξετυλίχθηκε μέσα σε ένα δίωρο 
(που δεν ήταν φυσικά αρκετό) όλη η ποντιακή παράδοση, που 
την έμαθαν οι νεότεροι και θυμήθηκαν οι παλαιότεροι. Γιατί η 
παράδοση είναι η αλυσίδα που συνδέει τις γενιές μεταξύ τους. 

Η ποικιλία και η αρμονική εναλλαγή των παραδοσιακών θε-
μάτων, η αρτιότητα και ο συντονισμός, το κέφι και το πάθος 
των χορευτών και των τραγουδιστών αλλά και η συμμετοχή 
και η δροσιά των μικρών παιδιών, μας γέμισαν ανάμεικτα συ-
ναισθήματα και πολύ συγκίνηση.

Είθε αυτή η φλόγα και η ενασχόληση της νεολαίας με την 
παράδοση να μην σβήσει ποτέ κόντρα στην παγκοσμιοποίη-
ση. Μπράβο και συγχαρητήρια στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕ 
ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τον πρόεδρο της Παµποντιακής Οµοσπονδίας 
Ελλάδος Γιώργο Παρχαρίδη και τον τραγουδιστή 
Τσάρτυλο για την προσφορά του στην ποντιακή 
παράδοση τίµησε στις 23 Δεκεµβρίου στα 
«Ακρίτεια» ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Νέου Προδρόµου Ηµαθίας «Ακρίτας».

Ετήσια συνάντηση μελών και φίλων
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας θα πραγματοποιήσει την ετήσια συνάντηση των μελών και 

φίλων της στις 28-1-2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Πνευ-
ματικό της Κέντρο στο Πανόραμα. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι 

μουσικοί-τα παιδιά της Ε.Λ.Β. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 
2331072060 (Γραμματεία κάθε Κυριακή 4.30μ.μ.-8.30μ.μ. και από Δευτέρα – Πέμπτη 

10.00 π.μ.-2.00 μ.μ.) και  στο 6973370581 (κ. Σαρημιχαηλίδης Παύλος)
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Μη μπορώντας να αντέξει 
το βαρύ κλίμα που υπήρχε 

στο παλάτι, ο δεκατριάχρονος 
Μιθριδάτης βρίσκει καταφύγιο 
στα δυσπρόσιτα όρη του Πό-
ντου. Εκεί, κάτω από εξαιρετικά 
σκληρές και αντίξοες συνθήκες 
ζει για επτά ολόκληρα χρόνια! 

Ο ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Μι-

θριδάτη, το Ποντιακό Βασίλειο είχε εκφυλι-
στεί και βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρ-
ρευσης. Ο στρατός, επίσης, βρισκόταν σε 
κατάσταση διάλυσης. Οι Ρωμαίοι με τη συ-
γκατάθεση της Λαοδίκης ενσωμάτωσαν τα 
εδάφη της Μικράς Ασίας που διεκδικούσε ο 
Μιθριδάτης Ε΄ ο Ευεργέτης και τα ανακήρυ-
ξαν Ρωμαϊκή επαρχία. Το 116 π.Χ. Ρωμαίοι 
πρεσβευτές φτάνουν στην περιοχή για να 
οργανώσουν τη νεοσύστατη επαρχία της 
Ασίας, όπως την ονόμασαν. Στη συνέχεια 
άρχισαν τις ενέργειες για να εντάξουν και το 
ίδιο το Βασίλειο του Πόντου στην επαρχία. 

Σ’ αυτό το 
κρίσιμο σημείο 
για τον Πόντο 
ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι 
ο Μιθριδάτης 
στο προσκήνιο. 
Το 112 π.Χ. ο 
εικοσάχρονος 
πλέον Μιθριδά-
της εμφανίζεται 
ξαφνικά μέσα 
στη Σινώπη. Με 
τη στήριξη του 
λαού και του 
στρατού ανα-
λαμβάνει την 

εξουσία. Ο Μιθριδάτης παραλαμβάνει ένα 
αδύναμο βασίλειο που περιλάμβανε την 
παραλιακή ζώνη από την πόλη Άμαστρις 
μέχρι και το κράτος των Τυβαρηνών. Η Πα-
φλαγονία εξακολουθούσε να είναι υποτελής 
διατηρώντας την τοπική της δυναστεία. Στα 
ανατολικά του βρισκόταν η μικρή Αρμενία 
και στα δυτικά η Γαλατία που διοικούνταν 
από τους δικούς της τετράρχες.

Ο Μιθριδάτης αμέσως προχώρησε στην 
ανασύνταξη του κράτους και την αναδι-
οργάνωση του στρατού. Επαναφέρει στις 
θέσεις και τα αξιώματα που κατείχαν τους 
ικανούς ανθρώπους του πατέρα του. Σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα αποκαθιστά την 
τάξη και τη λειτουργία του κράτους.

Στη συνέχεια στράφηκε προς τις Ελληνι-
κές αποικίες των βορείων ακτών του Ευξεί-
νου Πόντου με σκοπό να τις ενσωματώσει. 
Αυτές πιεζόμενες από τα γύρω βαρβαρικά 
φύλα ζητούν τη βοήθεια του. Στέλνουν 
αντιπροσωπεία στο παλάτι του Μιθριδάτη 
και του προτείνουν να ενσωματωθούν στο 
βασίλειο του προκειμένου να γλυτώσουν 
από τις επιθέσεις. Αυτός αρχικά διστάζει για-
τί δεν ένιωθε ακόμη τόσο ισχυρός ώστε να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
μιας τέτοιας εκστρατείας. Στην πραγματικό-
τητα μόλις είχε βάλει τάξη στο βασίλειο του 
και μία τόσο επίπονη εκστρατεία είχε ελάχι-
στες πιθανότητες επιτυχίας.

Από την άλλη πλευρά, η πρόταση των 
Ελληνικών πόλεων εξυπηρετούσε τα σχέ-
δια του γιατί θεωρούσε πως αν πετύχαινε 
το εγχείρημα του θα ένωνε τους Έλληνες 
του Πόντου. Με αυτόν τον τρόπο θα κέρδι-
ζε την εμπιστοσύνη ολοκλήρου του Ελληνι-
σμού. Έτσι θα μπορούσε να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για μία ένωση όλων των 
Ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας και 
του Ευξείνου Πόντου με σκοπό να αντιμε-
τωπίσει το Ρωμαϊκό κίνδυνο. 

Στην απόφαση του να δεχθεί την πρό-
ταση των Ελληνικών πόλεων της Κριμαίας 
καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Διόφαντος, ο 

γιος του Ασκληπιόδωρου από τη Σινώπη, 
ο οποίος τον έπεισε να ξεπεράσει τους δι-
σταγμούς του. Ο Διόφαντος γνώριζε πολύ 
καλά την περιοχή του βορείου Ευξείνου Πό-
ντου για την οποία έγραψε και ένα βιβλίο, 
την «Ποντική». Ζήτησε από τον Μιθριδάτη 
να οργανώσει και να ηγηθεί της εκστρατεί-
ας. Ο Μιθριδάτης πείστηκε από τα επιχει-
ρήματα του και το 110 π.Χ. του ανέθεσε την 
αποστολή.

Ο Διόφαντος ύστερα από τρεις διαδο-
χικές νικηφόρες εκστρατείες επιβλήθηκε 
στους Σκύθες, οι οποίοι το 107 π.Χ. δήλω-
σαν οριστική υποταγή. Ολόκληρη η περιο-
χή της Κριμαίας αναγνώρισε ως βασιλιά της 
τον Μιθριδάτη ΣΤ΄. Ο Διόφαντος τιμήθηκε 
για τα κατορθώματα του με ανδριάντα που 
στήθηκε στην πόλη Χερσόνησο. Με την 
περιοχή της Κριμαίας να του εξασφαλίζει 
τρόφιμα και στρατό, ο Μιθριδάτης ξεκίνησε 
νέες εκστρατείες και κατέκτησε την Κολχί-
δα, τη Μικρή Αρμενία και την περιοχή της 
Αζοφικής θάλασσας. Το μεγαλύτερο μέρος 
των παραλιών του Ευξείνου Πόντου ανή-
κει πια στην επικράτεια του. Οι νίκες αυτές 
καθιέρωσαν τον Μιθριδάτη στη συνείδηση 
του Ελληνικού κόσμου ως τον αδιαφιλονί-
κητο ηγέτη εκείνης της εποχής. Ο ίδιος είχε 
θέσει τα θεμέλια για να πραγματοποιήσει τα 
σχέδια του.

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 
Το 106 π.Χ. ο Μιθριδάτης αρχίζει την 

προσπάθεια για την κατάκτηση της Μικράς 
Ασίας. Πριν όμως ξεκινήσει την εκστρατεία 
του πραγματοποιεί μυστικό ταξίδι σε όλη 
την περιοχή, που είναι ελεγχόμενη από τους 
Ρωμαίους, για να διαπιστώσει με τα ίδια του 
τα μάτια την κατάσταση που επικρατεί. Με 
βάση αυτή την προσωπική του άποψη θα 
κατέστρωνε τα σχέδια του.

Στο ταξίδι αυτό τον συντροφεύουν με-
ρικοί από τους πιο αφοσιωμένους φίλους 
του. Από αφιερωματικές επιγραφές που ο 
ίδιος έκανε στη Δήλο, μαθαίνουμε ότι τον 
συνόδεψαν ο Δορύλαος του Φιλεταίρου 
από την Αμισό, ο Καλλίστρατος του Αντιπά-
τρου, ο Παπίας του Μινοφίλου από την Αμι-
σό, ο Γάϊος του Ερμαίου από την Αμισό και 
ο Διόφαντος ο Μιθάρου από τα Γαζίουρα. 
Για να περάσουν απαρατήρητοι μεταμφιέ-
ζονται. Έτσι λοιπόν ξεκινούν το ταξίδι τους 
προς τις Ρωμαιοκρατούμενες περιοχές της 
Μικράς Ασίας.

Αυτή την περίοδο η περιοχή είναι ένα 
κράμα κρατών και κρατιδίων. Οι δύο με-
γάλες δυνάμεις του Ελληνιστικού Κόσμου 
που ανταγωνίζονταν για την κυριαρχία της 
περιοχής, οι Σελευκίδες της Συρίας και οι 
Λαγίδες (Πτολεμαίοι) της Αιγύπτου, είχαν 
εκδιωχθεί από το χώρο, αφού εξαφάνισαν 
πρώτα από κοινού τον Αντίγονο το Μονό-
φθαλμο και το γιο του, το Δημήτριο τον Πο-
λιορκητή. Οι Σελευκίδες στα τέλη του 2ου 
π.Χ. αι. κατείχαν μόνο ένα μικρό κομμάτι της 
Κιλικίας, ενώ οι Πτολεμαίοι μόνο την Κύπρο. 
Και οι δύο αυτές περιοχές δεν ανήκαν στη 
Μικρά Ασία, όπως αυτή καθορίστηκε από 
τη συνθήκη του 187 π.Χ. ανάμεσα στον ητ-
τημένο Αντίοχο το Μέγα και τους νικητές 
Ρωμαίους. 

Το 133 π.Χ. ο Άτταλος Β΄ της Περγάμου 
κληροδοτεί το βασίλειο του στους Ρωμαί-
ους. Από τότε οι Ρωμαίοι ελέγχουν ολό-

κληρη τη Μικρά Ασία. Πιο συγκεκριμένα, η 
άμεσα διοικούμενη από τους Ρωμαίους πε-
ριοχή αποτελούνταν από δύο επαρχίες: της 
Ασίας και της Παμφυλίας ή Κιλικίας. Στην 
πρώτη επαρχία περιλαμβανόταν το κράτος 
της Περγάμου, που έλεγχε τη δυτική Μικρά 
Ασία, μαζί με τη Φρυγία, την Τρωάδα, τη 
Μυσία, τη Λυδία και την Καρία καθώς και τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στη δεύτερη, που την ονόμασαν Παμ-
φυλία ή Κιλικία, πυρήνας ήταν οι κτήσεις 
των Ατταλιδών στην αρχαία Παμφυλία. Οι 
Ρωμαίοι διατηρούσαν μόνο στρατιωτικές 
βάσεις και κατά συνέπεια είχαν το ρόλο 
του χωροφύλακα της περιοχής. Αντίθετα 
στην επαρχία της Ασίας υπήρχε σταθερή 
Ρωμαϊκή διοίκηση. Η επαρχία διοικούνταν 
από Ρωμαίο ανθύπατο και στο έδαφος της 
υπήρχαν μόνιμα εγκαταστημένες Ρωμαϊκές 
στρατιωτικές φρουρές. Υπολογίζεται ότι το 
μυστικό ταξίδι του Μιθριδάτη στη Μικρά 
Ασία έγινε μεταξύ του 106 και 105 π.Χ. 

Ο Μιθριδάτης όταν επέστρεψε, έκλεισε 
συμφωνία με το Νικομήδη Γ΄ (127 - 94 π.Χ.), 
βασιλιά της Βιθυνίας και μετέπειτα γαμπρό 
του από την αδελφή του Λαοδίκη, τη σύζυ-
γο αρχικά του Αριαράθη ΣΤ΄, βασιλιά της 
Καππαδοκίας. Ύστερα έστειλε πρεσβεία 
στους Κίμβρους και τους Τεύτονες και ζήτη-
σε τη συμμαχία τους στην εκστρατεία που 
επρόκειτο να πραγματοποιήσει κατά της 
Ρώμης. Αυτοί, δίχως αντίρρηση, προθυμο-
ποιήθηκαν να τον βοηθήσουν. 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Την άνοιξη του 104 π.Χ. ο Μιθριδάτης 

σε συνεργασία με το Νικομήδη Γ΄ εισέβα-
λαν στην Παφλαγονία. Την κατέκτησαν χω-
ρίς δυσκολία και τη μοίρασαν μεταξύ τους. 
Η δυναστεία της Παφλαγονίας που ανατρά-
πηκε, βρήκε καταφύγιο στους Ρωμαίους. 
Στη Ρώμη είχε καταφύγει πριν και ο Σκύθης 
βασιλιάς Σκίλουρος, για να καταγγείλει τον 
Μιθριδάτη ως σφετεριστή γιατί οι κατακτή-
σεις του παραβίαζαν τη βασική αρχή που 
διατυπώθηκε μετά την ήττα του Αντιόχου 
το Μέγα, η οποία έλεγε ότι «οι βασιλιάδες 
της Ασίας πρέπει να μένουν μακριά από 
τον Ευρωπαϊκό χώρο». Με την παρέμβα-
ση αυτή του Σκίλουρου, οι Ρωμαίοι έγιναν 
οι προστάτες των βαρβάρων στον Εύξεινο 
Πόντο. 

Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος έστειλε μια επι-
τροπή στην περιοχή και απαίτησε από τους 
βασιλιάδες του Πόντου και της Βιθυνίας 
να αποκαταστήσουν την κατάσταση που 
υπήρχε πριν. Ο Μιθριδάτης απάντησε στην 
επιτροπή των Ρωμαίων ότι η Παφλαγονία, 
τουλάχιστον η περιοχή Γάνγρα, του ανήκε 
γιατί την είχε κληρονομήσει από τους προ-
γόνους του. Σημειώνεται ότι η Γάνγρα ήταν 
η περιοχή όπου είχε καταφύγει ο Μιθριδά-
της ο Κτίστης, όταν διέφυγε από την αυλή 
του Αντιγόνου του Μονόφθαλμου. Όσο για 
την Κριμαία υποσχέθηκε να ικανοποιήσει 
την απαίτηση των Ρωμαίων. Ο Νικομήδης 
απάντησε σκληρά και δήλωσε ότι ήταν 
έτοιμος να αποκαταστήσει στην Παφλαγο-
νία τη νόμιμη δυναστεία. Ανακήρυξε μάλι-
στα βασιλιά της Παφλαγονίας ένα νόθο γιο 
του, που πήρε το όνομα Πολυμήνης.

Στη συνέχεια οι δύο βασιλιάδες κατέ-
λαβαν τη Γαλατία, προκαλώντας ανοικτά 
την επιτροπή των Ρωμαίων, η οποία ακό-
μα βρισκόταν στη Βιθυνία. Ο Μιθριδάτης 

προσάρτησε την περιοχή των Τροκμηνών, 
όπου ίδρυσε και το Μιθριδάτιο φρούριο. 
Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος δεν αντέδρασε. Η 
εισβολή των συμμάχων του Μιθριδάτη 
Κίμβρων και των Τευτόνων είχε παραλύσει 
τους Ρωμαίους. Το 103 π.Χ. ο Μιθριδάτης 
εφαρμόζοντας τη διπλωματία του χρή-
ματος στέλνει στη Ρώμη μία πρεσβεία με 
άφθονο χρυσάφι, η οποία το μοιράζει με 
σκοπό να διαφθείρει τους συγκλητικούς.

Ο Μιθριδάτης κατάφερε να πετύχει τα 
σχέδια του. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος έκλεισε 
τα μάτια για εκείνα που κατηγορούσε πριν 
το βασιλιά του Πόντου. Η Παφλαγονία και η 
Γαλατία μοιράστηκαν μεταξύ του Μιθριδά-
τη και του Νικομήδη. Και η Σύγκλητος, για 
να κρατήσει το γόητρο της, έδωσε εντολή 
στον Πραίτορα Μάρκο Αντώνιο (Marcus 
Antonius) να τσακίσει τους πειρατές της 
Κιλικίας. 

Με το μοίρασμα της Γαλατίας οι δύο 
βασιλιάδες έφτασαν στα όρια της Καππα-
δοκίας, η οποία μαστιζόταν από εσωτερι-
κές έριδες. Εκεί, ήταν ακόμα αντιβασίλισσα 
η αδελφή του Μιθριδάτη. Μεταξύ του 102 
και 100 π.Χ. ο στρατός της Βιθυνίας εισέ-
βαλε στην Καππαδοκία και κατέλαβε το 
μεγαλύτερο μέρος της, χωρίς να συναντή-
σει αντίσταση. Η αντιβασίλισσα Λαοδίκη 
έντρομη απευθύνθηκε για βοήθεια στον 
αδελφό της Μιθριδάτη. 

 Ο βασιλιάς του Πόντου, αγανακτισμέ-
νος από τη στάση του συμμάχου του Νικο-
μήδη, συγκέντρωσε το στρατό του, για να 
σπεύσει σε βοήθεια της Λαοδίκης. Αλλά 
πριν ξεκινήσει, η Λαοδίκη έκλεισε ειρήνη 
με το Νικομήδη και μάλιστα του υποσχέ-
θηκε και γάμο. Αυτό σήμαινε ότι η Καππα-
δοκία γινόταν πλέον τμήμα της Βιθυνίας. 
Ο Μιθριδάτης τώρα αντιδρά και εναντίον 
της αδελφής του και δηλώνει ότι θα υπε-
ρασπιστεί τα δικαιώματα των ανιψιών του 
στο θρόνο της Καππαδοκίας. Εισέβαλε 
στην Καππαδοκία, έδιωξε τις φρουρές των 
Βιθυνών και εγκαθιστά στο θρόνο της Καπ-
παδοκίας τον ανιψιό του, Αριαράθη Ζ’ το 
Φιλομήτορα. Η Λαοδίκη εγκατέλειψε την 
Καππαδοκία ακολουθώντας, τον άντρα της 
πια, Νικομήδη στη Βιθυνία. 

Ο Νικομήδης τρομαγμένος από αυτή 
την εξέλιξη καταφεύγει στη Ρώμη για βοή-
θεια. Έστειλε μάλιστα τη σύζυγο του Λαοδί-
κη για να εξασφαλίσει την υποστήριξη των 
Ρωμαίων. Η Λαοδίκη πήγε στη Ρώμη, όπου 
παρουσίασε στη Σύγκλητο ένα νεαρό αγό-
ρι βεβαιώνοντας ότι ήταν ένας τρίτος γιος 
της που απέκτησε με τον Αριαράθη ΣΤ΄ και 
υποστήριξε ότι αυτός είναι ο νόμιμος κλη-
ρονόμος του στέμματος της Καππαδοκίας. 

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

Τετράδραχμο του Μιθριδάτη ΣΤ΄, 
90-89 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη 
απεικονίζεται η κεφαλή του Μιθρι-
δάτη και στην οπίσθια όψη ο Πήγα-
σος. Η ομοιότητα των χαρακτηρι-
στικών της κεφαλής του Μιθριδάτη 
με αυτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στα νομίσματα της Μακεδονικής 
δυναστείας είναι εμφανής.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ       Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 
Τρίτη 1-11-2011
Συνάντηση με τη Δήμαρχο Βέροιας στο 
Δημαρχείο με σκοπό την προώθηση θε-
μάτων της λειτουργίας της Λέσχης.

Παρασκευή 4-11 
έως Κυριακή 6-11-2011
Φιλοξενία των εργασιών του Σεμιναρίου 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας 
Νευροεξελικτικής Αγωγής.

Παρασκευή 4-11-2011
Εκπροσώπηση στην μουσική συναυλία 
«Με τη φωνή της Αρετής Κετιμέ», που 
διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Βέροιας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ του 
Δήμου Βέροιας στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.

Σαββάτο 5-11-2011
Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων στο 
χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών 
Λάρισας.

Κυριακή 6-11-2011
Παραλαβή μετά από παραγγελία 25 τεμα-
χίων κεντημένα λάβαρα (διαστάσεων 30 
Χ 22  εκ.), με το λογότυπο της Λέσχης.

Δευτέρα 7 έως και 
Κυριακή 13-11-2011
Φιλοξενία του διαγωνισμού του Συλλό-
γου Φίλων Ωδικών Πτηνών.

Κυριακή 13-11-2011
Εκπροσώπηση στην φιλανθρωπική εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας στο 
κέντρο «Σείριος».

Δευτέρα 14-11-2011
Έκδοση του 6ου φύλλου του έτους της 
εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση 
του στο Ταχυδρομείο.

Πέµπτη 17-11-2011
Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του Π.Π.Κ., στο ΕΠΑΛ Βέροιας 
για πραγματοποίηση σχολικής εκδήλω-
σης.

Κυριακή 20-11-2011
Λήψη απόφασης απόδοσης μέρους των 
εσόδων της παράστασης «4 – εποχές», για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

Δευτέρα 21-11-2011
Ολοκλήρωση των εργασιών για την αξι-
οποίηση του χώρου κάτω από τις σκάλες 
ως αποθήκη.

Δευτέρα 21-11-2011
Έκδοση του Ημερολογίου της Λέσχης για 
το 2012 με θέμα τις εκκλησίες του Πό-
ντου.

Τετάρτη 23-11-2011
Ολοκλήρωση των εργασιών της «αίθου-
σας Βικέλα», με σκοπό την δημιουργία 
του χώρου αναμονής γονέων και του 
μουσειακού χώρου της Ε.Λ.Β..

Τετάρτη 23-11-2011
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση της Π.Ε. 
Ημαθίας της ποντιακής θεατρικής παρά-
στασης «Εκκλησιάζουσες» του Θεάτρου 
Πολίχνης στην Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών Βέροιας. 

Πέµπτη 24-11-2011 
Έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου των 
χειροποίητων χριστουγεννιάτικων στολι-
διών που κατασκεύασε το τμήμα Νέων. 
  

Παρασκευή  25-11-2011
Συνάντηση εκπροσώπων της Λέσχης 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοίδη, με την Υπουργό Παιδείας 
και δια βίου μάθησης κ. Άννα Διαμαντο-
πούλου και με τον Υφυπουργό Υγείας κ. 
Μάρκο Μπόλαρη στην Αθήνα, με σκοπό 
την ενημέρωση και συνεργασία επί θε-
μάτων που άπτονται της λειτουργίας της 
Ε.Λ.Β..                                              
                                                     

Παρασκευή  25-11-2011
Συνάντηση εκπροσώπων της Λέσχης με 
τον Αρχιεπίσκπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο 
στην Αθήνα, με σκοπό την συνεργασία 
επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργί-
ας της Ε.Λ.Β.. 

Παρασκευή  25-11-2011
Εκπροσώπηση στο χορό της Ένωσης Πο-
ντίων Φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας.                                            
                                              

Σάββατο 26-11-2011
Εκπροσώπηση και συμμετοχή στο Συνέ-
δριο των Αντιπροσώπων (Τακτική Γενική 
Συνέλευση), της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας στον Πειραιά.  

Κυριακή 27-11-2011
Παρουσία μετά από πρόσκληση του κ. 
Κυριάκου Παλασίδη στην συνεδρίαση 
του Δ.Σ. με σκοπό την αλληλοενημέρω-
ση πάνω σε θέματα της ιστοσελίδας της 
Λέσχης.

Πέµπτη 1-12-2011
Έναρξη επαναληπτικής αιμοδοσίας της 
Λέσχης για την περίοδο των εορτών.

Πέµπτη 1-12 
έως Τρίτη 20-12-2011
Περίοδος συγκέντρωσης αγαθών από τα 
μέλη και τους φίλους της Λέσχης για τον 
Έρανο Αγάπης.

Δευτέρα 3-12-2011
Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων στο 
χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών 
Θες/νίκης.

Κυριακή 4-12-2011
Εκπροσώπηση και συμμετοχή στην Περι-
φερειακή Σύνοδο των μελών (Τακτική Γε-
νική Συνέλευση), του Σ.ΠΟ.Σ. της Κ. Μακε-
δονίας και Θεσσαλίας της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας. 
 

Κυριακή 4-12-2011
Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον χοροδιδά-
σκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά για τις τελικές 
ενέργειες προετοιμασίας της εκδήλωσης 
«4 Εποχές», που θα πραγματοποιηθεί στις 
10-12-2011, στον Χώρο Τεχνών του Δή-
μου Βέροιας.

Δευτέρα 5-12-2011
Παραλαβή νέων ζυγαριών ανδρικών και 
γυναικείων παπουτσιών για την κάλυψη 
των αναγκών των φορεσιών του μεγάλου 
χορευτικού.

Παρασκευή 9-12-2011
Αποστολή φακέλου με δικαιολογητικά για 
την αίτηση εγγραφής της ΕΛΒ, στο Μη-
τρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουρ-
γείο Πολιτισμού.  

Σάββατο 10-12-2011
Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «4 
Εποχές», από τα τμήματα της Ε.Λ.Β. στον 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας, αφιερω-
μένη στον Λεωνίδα Ζευγαρόπουλο. 

Κυριακή 11-12-2011
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του 

πρωτοκόλλου καταστροφής.

Τετάρτη 14-12-2011
Παραλαβή μετά από παραγγελία 30 τεμα-
χίων κεντημένα λάβαρα (διαστάσεων 12 
Χ 9 εκ.), με το λογότυπο της Λέσχης.

Πέµπτη 15-12-2011
Παραχώρηση της αίθουσας του Π.Π.Κ. για 
πραγματοποίηση εμπορικού σεμιναρίου.

Κυριακή 18-12-2011
Έναρξη των εργασιών για την προετοι-
μασία της Γενικής Συνέλευσης των μελών 
της Ε.Λ.Β. (Κυριακή 15-1-2012).

Κυριακή 18-12-2011
Έναρξη εργασιών αποθήκευσης και με-
ταφοράς στον αποθηκευτικό χώρο κάτω 
από τις σκάλες.

Δευτέρα 19-12-2011
Συμμετοχή στην συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας. 

Παρασκευή 23-12-2011
 Επίσκεψη του τμήματος Νέων 
στο Γηροκομείο και ανταλλαγή ευχών για 
τις ημέρες των εορτών.

Παρασκευή 23-12-2011
 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
«ΑΚΡΙΤΕΙΑ 2011», του Συλλόγου Ποντίων 
Ν. Προδρόμου «Ακρίτας».

Σάββατο 24-12-2011
Κάλαντα των Χριστουγέννων από τα μέλη 
των τμημάτων της Λέσχης στις αρχές και 
την αγορά της πόλης.

Δευτέρα 26-12-2011
Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων στην 
εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου των 
«Κοτσαμάνων» στον Τετράλοφο Κοζάνης.

Δευτέρα 26-12-2011
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Μ. 
Π. Συλλόγου Ποντίων Κ. Βρύσης στο οικ. 
κέντρο «ΑΝΘΕΩΝ». 

Τρίτη 27-12-2011
Έναρξη των εργασιών για την εξασφά-
λιση των απαραίτητων προϋποθέσεων 
– εγγράφων ως προς την ίδρυση του Λαο-
γραφικού Μουσείου της Ε.Λ.Β.. 

Παρασκευή 30-12-2011
Εκπροσώπηση στον χορό του πολιτιστι-
κού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χω-
ραφάς» στο κέντρο Σείριος στο Μακρο-
χώρι.

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 

Το νέο βιβλίο του κ. Άλκη Ράφτη, προέ-
δρου του θεάτρου χορού της  «Δώρα Στρά-
του», είναι μία εξαιρετική προσπάθεια να 
παρουσιαστεί η δυναμική του χορού μέσα 
από την ποίηση. Πρόκειται για ένα απο-
λαυστικό βιβλίο όπου μπορεί να ταξιδέψει 
τον αναγνώστη μέσα στο χρόνο, από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα αλλά και από 
τόπο σε τόπο.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο διαπιστώνου-
με πως οι ποιητές δε βλέπουνε το χορό σαν 
κίνηση μόνο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη 
εικόνα αρμονίας και ως μια μεταφυσική 
σχέση μεταξύ της ύλης και της ψυχής.

Όπως γίνεται κατανοητό από τον υπό-
τιτλο του βιβλίου πρόκειται για μια συλλο-
γή αρχαίων αλλά και σύγχρονων γνωστών 
ποιητών με κεντρικό θέμα το χορό.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο 
εμπλουτίζεται από ποιήματα ξένων ποιημά-
των γεγονός που δίνει μια πιο ολοκληρωμέ-

νη εικόνα για το πώς βλέπουνε οι λόγιοι την 
τέχνη του χορού.

Τέλος, Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχουν 
τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των 
ποιητών στο τέλος του βιβλίου, όπου ο 
αναγνώστης μπορεί να πληροφορείται για 
κάθε ποιητή.

Ανθολογία Ελλήνων και ξένων ποιητών

Άλκης Ράφτης: Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
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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
• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ- ΜΑΣΕΖ) Μ. ΑΣΙΑΣ 22 ΚΙΝ. 6976507326
• ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ
 ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11, ΤΗΛ. 2331064100, ΦΑΞ: 23310 26600
• ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
 «ΑΡΤΟΣ ΗΜΩΝ» ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΛ. 2331021821
• 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
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ - 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 - ΤΗΛ.: 2331072103
• ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 22 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331024484 ΦΑΞ: 2331500832
 ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΣΤΑΔΙΟΥ 74 ΤΗΛ. 2331026353
• 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
• 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

• Ι. ΚΤΕΟ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331043333 & 2331044333 -  www.kteover.gr
• 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 
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 ΤΗΛ. 2331072501 ΚΙΝ. 6948376004
• 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
 PNP SOLUTIONS ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ – 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333
• 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

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
1. ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΨΙΛΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 48 & ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ

2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ (ΨΙΛΙΚΑ) ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 6
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΚΑΠΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 30

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  49

Ευχαριστήριο 
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. ευχαριστεί θερμά μέλος της για το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που διέ-
θεσε προς ενίσχυση του συλλόγου.
Ευχαριστεί επίσης τους Γιαλαμά Κούλα, Γκοτζίδης Νικόλαος του Σιδέρη, Καγκελίδης Χρή-
στος,  Κλοκίδης Βασίλειος του Κων/νου, Μαυρίδου Λουίζα του Γεωργίου, Σιδηροπούλου 
Συμέλα για  οικονομική ενίσχυση της έκδοσης του «Αργοναύτη».
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Τα μέλη του τμήματος Νέων κάθε χρόνο, τις μέρες των εορτών συ-
νηθίζουν να επισκέπτονται το γηροκομείο της πόλης μας με σκοπό 
να δώσουν χαρά στους γέροντες που μένουν εκεί.  Έτσι και φέτος 

στις 23-12-2011 πραγματοποιήσαμε την επίσκεψη αυτή όπου 
ανταλλάξαμε δώρα και ευχές, είπαμε τα παραδοσιακά χριστουγεν-
νιάτικα κάλαντα του Πόντου, τραγουδήσαμε και χορέψαμε για τους 

παππούδες. Η επίσκεψη αυτή ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε 
να κάνουμε για να δώσουμε χαρά στους ηλικιωμένους τροφίμους 
του γηροκομείου. 

Επίσκεψη του τμήματος Νέων στο Γηροκομείο Βέροιας

Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χρι-
στουγέννων, η Εύξεινος Λέσχη Βέ-

ροιας, όπως κάθε χρόνο, έψαλε τα παρα-
δοσιακά ποντιακά κάλαντα στις αρχές 
και στην αγορά της πόλης. 

Τα μέλη των τμημάτων της Λέσχης 
έψαλαν τα κάλαντα στον Μητροπο-

λίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ.κ. Παντελεήμων, στους βουλευτές του 
Ν. Ημαθίας κ. Τάσο Σιδηρόπουλο και κ. 
Άγγελο Τόλκα και στον Αντιπεριφερειάρ-

χη Π.Ε. Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιω-
τίδη προσφέροντας δώρα, ευχήθηκαν 
«Υείαν, Ευλοϊαν και Καληχρονίαν» . 

Τα χαμόγελα των παιδιών έδωσαν το 
μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας ενά-

ντια στις δυσκολίες των ημερών, δίνο-

ντας μία εορταστική νότα στην αγορά 
της πόλης μέσα από τα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων.

«Χριστός γεννέθεν, 
χαράν σον κόσμον…» 


