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Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Της Ελένης Πιπερίδου-Λαφαζάνη

ΛΟΓΙΔΡΕΙΟ

Ο Γιάγγον ο άχαρον επέρεν την απόφασιν ασό Γάρς να έρται σην Ελλάδαν. Η μάνα νατ παρακαλεί ατόν και λέατον, έλα
Γιάγγο και μη πας κλωστ οπίς και τέρεμας και τη κιφαλής μ’ εφτάς. Ο Γιάγγον κ’ έκσεν τη μάνανατ. Αρ εδέβεν πλαν και
επήεν σο Κιλκίς μερέαν και πηρτιά επίασεν ατόν ο ψύλον.
Ατότε εκάτσεν κ’εγράψεν γράμμαν ση μάνανατ πώς θελ να κλώσκεται οπίσ’και όλεν παραπονίεται, αχ μάνα ναϊλί εμέν πως
εγάντουρέφτα κι΄ αμόν πρόβατον επλανέφτα! Εσύ έψες το παζάρ. Αχιλλέα ντο χαπάρ’; Ασό Γιάγγον έρθεν γράμμανθελ να
κλώσκεται οξοπίς, γράφτ με παραπονεμένα αχ μάνα πώς εγώ εγαντουρέφτα κι άμον πρόβατον εγέντα. Μάνα παρακαλώ σε
πολλά ποίσον ό,τι επορείς να κλώσκουμαι και ξάϊ οπίς μη τερείς.

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Πουλίμ γιαβρίμ εκεί ση ξενιτίαν που θα πας χώμαν να πιάνς και μάλαμαν να ίνεται.
Αυτή η εγκάρδια μητρική ευχή δινόταν από την Πόντια μητέρα στον ξενιτεμένο γιο της όπου βέβαια τον συνόδευε σ’ όλο
το διάστημα της ξενιτεμένης ζωής του.

ΓΝΩΜΙΚΑ

1.
Σο ημσόν την στράταν πα ασή ζεμίαν να κλώσκεσαι κέρδος εν. (Που πάει να πειστα μισά του δρόμου από τη ζημιά
να σταματήσεις κέρδος θα’ναι)
2.
Αλλιώς εν ο διάβολον και αλλιώς ζωγραφιζν’ ατόν οι ζωγράφοι. (Ο διάβολος είναι πάντα η πρωσοποποίηση του
κακού ενώ τα άνομα και ανήθικα συμφέροντα θεληματικά θέλουν να τον παρουσιάζουν ως άγιο.
3.
Εν ο Θεόν και με το τρανόν τη Σοφίανατ εποίκενατα όλια σον κόσμον να γεννίουνταν μικρά και σιγά σιγά τρανήνε. Ενώ τ’ αθρωπή τον πόνον τη ψύηςεπήκενα να γεννίεται τρανόν και σιγά σιγά να μικραίν. (Ο Θεός δίνει τον πόνο στον
άνθρωπο ή και το βάσανο, αλλ΄’α δίνει και την υπομονή και καρτερικότητα)

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 4447/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.elverias.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
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Λάμπρου Πορφύρα 1 – Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356
Βέροια – Τ.Κ. 59100
Email: info@elverias.gr
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ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ
horafaidis@gmail.com
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
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ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΗΡΩ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
10,00 ευρώ
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Απόσπασμα από
τα διηγήματα του
«Ζήσον και μη
φαίνεσθαι…»

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Η νύφε και η πεθερά
Του Γεώργιου Συμεωνίδη
Σο κιφάλ τη χωρί απάν εκάθουντουν η Φιριλάβα τη
Εξιζάντων με τη νέφεντας την Παρθέναν. Έτονε μοθοπωρί και εκαθάριζαν κοκότσια (κοζάδες), γιατί πολλά βρεσία
εποίκεν και η αποθήκη έτον γομάτον τσουβάλα. Έπρεπε να
εκαθάριζαν ατά ασόν ίνεται πιο αλλήγορα για να πουλούνε
τα βομπάκια.
Το σπιτ έτον απάν σε κεντρικόν στράταν τη χωρί και
ο κόσμον επένεν και έρχουτουν σα δουλείας.
Τα εκλογάς εσούμωναν και η Φιριλάβα έτον πολλά
φανατικέσα με το κόμαν ντο εψήφιζεν ο άντρας ατς. Καθένας πη επέρεν ασή στράταν, επειδή κ’ έλεπεν καλά η πεθερά, ερώτανεν τη νύφενατς «Νύφε ποίος έν ατός πη περάν»;
Η νύφε η σιλέκλερος εθέλνεν κ εθέλνεν ελεεν ατέν.
Τα εκλογάς έρθαν και η Φιριλάβα α σα πολλά το έλεεν ο άντρας ατς με τα κομματικά ετούρκεψεν.
Την ημέραν ντο εψήφιζαν όταν έλεπεν κάτιαναν να
περάν ση στράταν ερώτανεν τη νύφεν, «Νύφε ποίος εν ατός
πα περάν»; Η νύφε έλεεν ατέν. Αν ατός τίναν έλεεν έτον α
σ’άλλο κόμαν τη αντρούγατς εμουρμούριζεν. Ανάθεμάτον ο
τεμπέλτς, ο αχαΐρευτον ο ανεπρόκοπον και άλλα πολλά και
ας έτον α σ’άλλο κόμαν.
Όταν όμως εκέινος π’ επέρανεν έτον α σο κόμαν τη
αντρούγατς, δεν πάει να έτον ο χειρότερον τη χωρί έλεεν.
Ελέπς νύφε ατός ντο καλός άνθρωπος εν, τίμιος, εργατικός,
προκομένος.
Με τατά επέρασεν όλον την ημέραν και κανέναν χαμ
κ εφέκεν η Φιριλάβα, α σ’όλτς που επέρασαν εμπρ α σο
σπιτνατς.

Λαφρέσα έτρεχα αν ‘και κα’, επολέμνα…άμα ο νους
–ι-μ’ όλεν σην εμπρέλαν εγυροκλώσκουτον και τα’ομμάτα
μ’επεκέσ’κ΄ έσκωνα…
Ειχ΄ ατό απές –ι-μ’ κρυφόν χαράν.
Αρ’νέισσα. Έρθεν η ώρα να πάω εκαικά. Επήγα, έσκωσα αν’, ερέρεσ’ατό καλά καλά απάν’αφκά και είπα εγώ εμέν:
αούτο έμορφον, γερόν τσαπούτ’εχ΄. Καπ’θα γιαραεύ’με. Ας
σκών’ατό.
Ε, τα τσουπία κι πειράζ, τσακωμένα είναι. Σκώνω
σύρω και χαν’ατά αμά το τσαπούτ…Κι ως να νουνίζω πού
κεσ’θα τσουπών’ατό, εύρα ντο θα εφτάγ’ατό. Κ’επέρ’ατό
κ’εκάτσα κα.
Μίαν ένοιξ’ατό κ’επεκεί με το ψαλίδ, ισούλια – ισούλια
απάν κεσ’ ση τσουπί τα γραμμία έκοψα έναν, έμορφα όλεν
το τσαπούτ’ ναθε και εξέγκα επεϊ φαρδέα λωρία άμον μακρέα, αγνά τρίγωνα. Ύστερ’να με το βελόν και το μαύρον
τη καρουλί το ράμμαν ερχίνεσα να συρράφτ’ατά δύο δύο.
Τ΄ έναν ας σο κιφάλ και τ΄ άλλο ας σ΄ ουράδ’...και να ευτάγ΄
ατά άμον τετράγωνα, κανονικά εμπάλια!
Με τη χαράν επλύσα ‘τα σο κρύον το νερόν κ’έπλωσα
‘τα καρσί σον ήλιεν, απάν κες σα καφούλια.
Άμον ντ’εξεράθαν επήγα ετοπλιάεψα ‘τα, ίσαξα ‘τα
καλά καλά με το χερόπο μ’ κ΄επέρα εμπάλ’ τσα τ΄ αστάρ τη
τσακέτονος τη πάπα, γιατί η ράχα ‘θε έτον όλεν τσεριμένον
και άλλο να εφόρνεν α’ κ΄εϊνουτον.
Εποίκα ‘το άμον καινούρ’!
Εφόρεσεν’α δύο χρόνα κι άλλο! Κι όντες εμπάλιζα’το
οξωκά σην αυλήν, έρθεν η γειτόνισσα μ’ η Ανατολή, είδε με
και είπεν:
- Παναϊα! Σωτηρία, αούτο πα πώς εδέβεν σο νου σ’!
- Εδέβεν είπα και ξάϊ το κιφάλι μ’κ’έκλωσα.
Ορθά έλεγαν τ’ εμετέρ «το ζορ΄εξέρ…»
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Τσαπούτ’ =το πανί
Γιαραεύω= χρειάζομαι
Καφούλα (καφούλ)=οι θάμνοι
Αστάρ’=η φόδρα
Εδέβεν (δαβαίνω)=πέρασε

Από την ποιητική συλλογή «Ἁγρέλαφον»

ΤΟ ΠΑΙΔΙ Μ’ΕΠΕΡΕΝ ΚΡΥΟΝ
Το παιδί μ’επέρεν κρύον,
Το κιφάλ’νεθέ πονεί,
η γούλα θε εκαρακώθεν
κι ας οψέ ξάϊ κ’επορεί

Εζέστανα άπλυτον μαλλίν
Τη γούλαν εθε ετύλτ’σα
Επότ’σα το χουλέν χουλέν
Τσαόπον με πιπέριν

Δύο καρτοφόπα έσκισα
Και σο κατσίν εθέκα
Έβρεσα ξερά μολόχια
Το ζωμίν ατούν εδώκα

Εφάισα ‘το καβουρευτόν μαλέζ’
Με καθαρόν αλέυριν
Και μεριάμ’ώσνα βραδύν’
Ελάφρυνεν και το παιδίμ’
Και τη νύχταν εκοιμέθεν,
Εκοιμέθεν σα χουλιά
Τον πουρνόν όντες εγνέφ’σεν
Έτονε μίαν χαράν
Εφόρτσ’ ατό τα τασαρουχοπα
Ετσάντσα απέσ’στεγνά
αχυρόπα
Τα πoδάρα τ΄ μη κρυώνε
Και τα πόνα τ’ να λαρώνε.
Άλλον είπε με μανίτσα’ μ
Χιόνα ξάϊ κι θα πιάνω
Ήντ’αν λες με εσύ θα ευτάγω
Κι ας σο λόγο σ’κι θ’εβγαίνω

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Εκαρακώθεν=πιάστηκε
Καρτοφόπα=πατατούλες
Μλέζ=χυλός
Ετσάντσα=σκόρπισα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Δεν αξίζει η Παναγία Σουμελά μία νόμιμη και αντιπροσωπευτική
διοίκηση που θα ενώνει όλους τους Ποντίους;
Γιατί ο Μητροπολίτης Βέροιας και ο Τανιμανίδης
εμμένουν στο υφιστάμενο παράνομο καθεστώς;

Σ

το Συμβούλιο της Επικρατείας βρίσκεται πλέον το ζήτημα του παράνομου Κανονισμού που διέπει το Ίδρυμα Π.
Σουμελά, μετά το δικαστικό αγώνα που
ξεκίνησε πριν ένα έτος η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας, όπου στις 2 Φεβρουαρίου θα
δικαζόταν η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε.
Πλην όμως, συνέβη το
απολύτως
αναμενόμενο:
η εκδίκαση της υπόθεσης
αναβλήθηκε για τις 11 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους,
διότι η Ιερά Σύνοδος και η
Μητρόπολη Βέροιας ΔΕΝ κατέθεσαν εγγράφως τις θέσεις
τους, όπως αξίωσε ο εισηγητής δικαστής με έγγραφο του
Γράφει ο Λάζαρος
που τους επιδόθηκε νομίμως
Κουμπουλίδης*
με δικαστικό επιμελητή.
kouboulidis@yahoo.gr
Φυσικά ο Μητροπολίτης
Βέροιας κ. Παντελεήμων
γνώριζε ότι η υπόθεση θα αναβάλλονταν εάν δεν κατέθετε εγγράφως τις θέσεις της Μητρόπολης ως όφειλε.
Και αυτό ακριβώς έπραξε.
Δικαίως.
Ήταν η πρώτη ίσως θα λέγαμε «λογική» επιλογή του
στο ζήτημα της παράνομης διοίκησης του Ιδρύματος
που διαρκώς διολισθαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς.
Τι τύχη θα είχε άλλωστε μία δικαστική αντιπαράθεση του Μητροπολίτη Βέροιας ως προέδρου του Ιδρύματος έχοντας απέναντι του την κοινωνία της Βέροιας,
η οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι πρόσωπα και πράγματα, και όταν το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με
έκδοση δύο ψηφισμάτων καταδίκασε τις παράνομες
μεθοδεύσεις της διοίκησης του Ιδρύματος Π. Σουμελά;
Αυτό βέβαια έγινε μετά την αποτυχημένη απόπειρα
του κ. Παντελεήμονα να ορκίσει εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας εν αγνοία του Δήμου και χωρίς τη συγκατάθεση του, με αποτέλεσμα ούτε ο Μητροπολίτης

Βέροιας κ. Παντελεήμων, να καταφέρει να
συγκροτήσει νόμιμο 11μελές συμβούλιο,
αφού ο Δήμος Βέροιας αρνήθηκε τη συμμετοχή του, παραμένοντας με 10 αντί για 11
μέλη, γεγονός που δεν θα μπορούσε να περάσει …απαρατήρητο από το ΣτΕ.
Τι θα μπορούσε να αντιτείνει ο Μητροπολίτης Βέροιας απέναντι στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο
της Χώρας) η οποία με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότηση του, αποφάνθηκε ότι αποκλειστικά αρμόδιο
να εποπτεύει 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 παράνομη συγκρότηση και ως εκ
τούτου οι αποφάσεις του είναι παράνομες, αλλά και ότι

ο Μητροπολίτης Βέροιας δεν δικαιούται να
συμμετέχει στη διοίκηση του Ιδρύματος,
όχι μόνο ως πρόεδρος, αλλά ούτε καν ως
μέλος…
Τι θα μπορούσε να ισχυριστεί ο Μητροπολίτης
Βέροιας απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο δια της Υπουργού κας Άννας

Διαμαντοπούλου, έλαβε την καθοριστική απόφαση
να παρέμβει εγγράφως στο ΣτΕ 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 Ιδρύματος παράνομη και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
ανίσχυρες. Επίσης αναφέρθηκε ρητά και στην αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Ιδρύματος, με συμμετοχή των Ποντιακών Σωματείων και
οικονομική διαφάνεια.
Τι θα μπορούσε να πει ο Μητροπολίτης Βέροιας
στο γεγονός ότι η ανωτέρω γνωμοδότηση του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράφηκε και έλαβε την αποδοχή από την ίδια την
Υπουργό προσδίδοντας στην γνωμοδότηση
ισχύ Υπουργικής απόφασης;
Πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει ο Επίσκοπος Βέροιας κ. Παντελεήμων την άρνηση
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου να
λάβει θέση υπέρ του στο ΣτΕ;
Ποιο λόγο θα μπορούσε να επικαλεστεί ο
Μητροπολίτης Βέροιας προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις του οργανωμένου Ποντιακού χώρου όταν η Παμποντιακή Ομοσπονδία
Ελλάδας με τα 400 Σωματεία που εκπροσωπεί
στέκεται αλληλέγγυα με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας στον αγώνα για νομιμότητα και εκδημοκρατισμό στην εκλογή διοίκησης στο Ίδρυμα
της Π. Σουμελά, όταν με τον αυτοδιορισμό του
στην προεδρία του Ιδρύματος συνέβαλε στην
συμπλήρωση από την οικογένεια Τανιμανίδη μισού αιώνα παραμονής στη διοίκηση του
ιδρύματος, με διορισμό και όχι κατόπιν δημοκρατικής και νόμιμης εκλογής;
Δικαίως λοιπόν ο Μητροπολίτης Βέροιας, ως αυτοδιοριζόμενος πρόεδρος του Ιδρύματος, επέλεξε να
σιωπήσει για να εξασφαλίσει την αναβολή έκδοσης
απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα νομιμοποιεί την

υπάρχουσα κατάσταση.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη που φορά που η
σιωπή του αποσκοπεί στην αποσιώπηση ενός
δίκαιου αιτήματος: Το ίδιο έπραξε στο παρελθόν και στο αίτημα της Ευξείνου Λέσχης να
προχωρήσει ο ίδιος ως επιχώριος μητροπολίτης στην ανιστόρηση της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, δηλαδή
στην επαναλειτουργία ανδρικού Μοναστηριού, όπως ακριβώς συνέβαινε στον Πόντο.
Δεν το έπραξε ποτέ. Γιατί; Ούτε και τότε δημοσιοποίησε τις θέσεις του και κατέθεσε μονάχα
τη σιωπή του προς απάντηση. Προφανώς προτιμά τη λειτουργία ενός Ιδρύματος, από αυτήν
του Μοναστηριού…
Είναι καιρός επιτέλους ο Μητροπολίτης
Βέροιας να προχωρήσει σε μία επιλογή που
θα οδηγήσει στη λύση και όχι στην παράταση του προβλήματος: οφείλει να σεβαστεί τη
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, τις θέσεις του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την τοπική κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας και τέλος τον οργανωμένο Ποντιακό χώρο στην Ελλάδα και ανά
τον κόσμο και εφ’ ενός να παραιτηθεί από τη
θέση του προέδρου, ώστε να δρομολογηθούν
οι αναγκαίες ενέργειες για δημοκρατική και
αντιπροσωπευτική διοίκηση στον Ίδρυμα Π.
Σουμελά και αφ’ ετέρου να μεριμνήσει για τη
λειτουργία Σταυροπηγιακής ανδρικής Μονής.
Με αυτές τις επιλογές μονάχα θα καταφέρει όχι
μόνο να αποφύγει το δικαστικό διασυρμό με την αναγνώριση της παράνομης συμμετοχής του στο Ίδρυμα,
αλλά περαιτέρω θα επιτύχει ταυτόχρονα την ειρήνευση και την ενότητα στον Ποντιακό χώρο από την μια
και την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής συνέχειας
στη Μονή από την άλλη.
Η απόφαση και η επιλογή είναι δική του!
* Νομικός Σύμβουλος
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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Ο Ερντογάν δεν τολμά να «λυτρωθεί»
από τη γενοκτονία των Αρμενίων
Φυλακίζει στρατηγούς και πολεµάει δικαστές, αλλά καλλιεργεί το µεγαλείο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας

«Ε

ίμαστε όλοι Χραντ, είμαστε
όλοι Αρμένιοι». Χιλιάδες
διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη διαμαρτύρονται για την
απόφαση του δικαστηρίου να θεωρήσει «μεμονωμένη» ενέργεια
του δολοφόνου και όχι συνωμοσία τη δολοφονία του αρμένιου
δημοσιογράφου Χραντ Ντικ πριν
από πέντε χρόνια.
«Σαρκοζί, Σατανά!» ήταν ο τίτλος της
τουρκικής εφημερίδας «Sozcu» την επομένη της ψηφοφορίας στη γαλλική Γερουσία
με την οποία ποινικοποιήθηκε η άρνηση της
γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Οθωμανούς στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Παρά το πρόβλημα εικόνας που δημιουργεί διεθνώς στην Τουρκία, η σφαγή παραμένει
ταμπού για τους περισσότερους Τούρκους. Ο
πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν
τολμά να «λυτρωθεί». Δηλαδή να απαλλαχθεί
από το βάρος του φοβερού ιστορικού εγκλήματος, να το «φορτώσει» στους διεφθαρμένους Οθωμανούς τους οποίους ανέτρεψαν οι
Νεότουρκοι και ο Κεμάλ, και τελικά να πυροδοτήσει μια διαδικασία εθνικής αυτογνωσίας
όπως αυτή της μεταπολεμικής Γερμανίας για
τα ναζιστικά εγκλήματα. Το πολιτικό κόστος
θα ήταν τεράστιο. Προτιμά το εύκολο μονοπάτι: αφενός υπηρετεί την ενοποιητική αντίληψη για το μεγαλείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφετέρου αφήνει περιθώρια
στους σημερινούς Αρμενίους της Τουρκίας
να καλλιεργούν την ταυτότητά τους. Όταν
όμως δικαστήριο έκρινε ότι ο νεαρός δολοφόνος του μετριοπαθούς τουρκοαρμένιου
δημοσιογράφου Χραντ Ντικ «έδρασε μόνος», επέτρεψε στη Δικαιοσύνη να καλύψει
τα ολοφάνερα ίχνη που οδηγούν στο κεμαλικό παρακράτος.
«Οι Τούρκοι θεωρούν εαυτούς ίδιο έθνος
με τους Οθωμανούς παρά το γεγονός ότι η
κρατική δομή άλλαξε τελείως με την ίδρυση
της τουρκικής δημοκρατίας» λέει μιλώντας
προς «Το Βήμα» ο Μουσταφά Ακιόλ, αρθρογράφος της εφημερίδας «Hurriyet».
«Δεν είναι θέμα κράτους αλλά έθνους»
απαντά στην ερώτησή μας γιατί το να αποκαλούνται τα γεγονότα του 1915 «γενοκτονία των Αρμενίων» ξεσηκώνει τόσο έντονα
πάθη στην Τουρκία τη στιγμή που συνέβησαν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χρόνια
πριν από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους το 1923. «Το κοινό αίσθημα
που επικρατεί είναι ότι “Οι πρόγονοί μας δεν
μπορεί να διέπραξαν κάτι τόσο φριχτό”».
Την περασμένη Δευτέρα οι γάλλοι γερουσιαστές πέρασαν με 127 ψήφους υπέρ
και 86 κατά την τιμωρία με φυλάκιση ως
και έναν χρόνο και την επιβολή προστίμου
45.000 ευρώ σε όσους αρνούνται ή «υποβιβάζουν απαράδεκτα» τη δολοφονία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από τους Οθωμανούς.
Ο Ερντογάν προειδοποίησε τον γάλλο
πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί να μην υπογράψει
το νομοσχέδιο. Απείλησε με λήψη μέτρων
και έδωσε παρασκηνιακά εντολή στους
τούρκους διπλωμάτες στο Παρίσι να αρχίσουν έντονο λόμπινγκ για να πείσουν 60
γερουσιαστές να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας - όπως απαιτείται για να καταργηθεί ο νόμος ως αντισυνταγματικός.
«Δεν θέλουμε να δέσουμε τα χέρια των
γερουσιαστών αυτών. Γι’ αυτό δεν ανακοινώθηκαν ακόμη τα μέτρα» λένε τουρκικές
πηγές. Τα μέτρα θα αφορούν την ακύρωση

μεγάλων παραγγελιών από γαλλικά εργοστάσια, κυρίως στον τομέα της άμυνας,
αλλά και αεροπλάνα Airbus, καθώς και την
πώληση των 15 δισ. ευρώ σε γαλλικά ομόλογα που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας και τον αποκλεισμό γαλλικών
εταιρειών από διαγωνισμούς για μεγάλα
έργα στην Τουρκία, κυρίως στον τομέα της
ενέργειας.
Θα ήταν πολιτικά πολύ δύσκολο για
τον Ερντογάν να κάνει την ανατροπή και
να αποδεχθεί τον όρο «γενοκτονία» για
τους «300.000 Αρμενίους» που οι Τούρκοι
υποστηρίζουν ότι έχασαν τη ζωή τους στα
γεγονότα του 1915 (ενώ όλοι οι ιστορικοί τοποθετούν τον αριθμό άνω του ενός
εκατομμυρίου). Κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε
πλήρη αντίθεση με όσα πιστεύει ο απλός
Τούρκος και θα αποτελούσε κηλίδα στη
σύγχρονη τουρκική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει τον εξαγνισμό των προγόνων
της σύγχρονης Τουρκίας, των Οθωμανών.
«Ο αρμένιος δημοσιογράφος Χραντ
Ντινκ δολοφονήθηκε το 2007, όταν το
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (σ.σ.: το
ΑΚΡ του Ερντογάν) βρισκόταν στην εξουσία» λέει μιλώντας προς «Το Βήμα» η Οζγκέ
Μουμτζού, κόρη του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Ουγούρ Μουμτζού. «Δεν είμαι Αρμένισσα», μας λέει, «ούτε έχω σχέσεις
με την κοινότητα των Αρμενίων γενικώς.
Συνδέομαι με την οικογένεια Ντινκ γιατί
είμαστε μέλη της Πλατφόρμας Κοινωνικής
Μνήμης». Στην οργάνωση ανήκουν συγγενείς 28 θυμάτων πολιτικών δολοφονιών
στην Τουρκία.
Η κυρία Μουμτζού εξηγεί ότι «παρά τις
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών
να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι ακριβώς
συνέβη στη δολοφονία του Ντινκ, στις 18
Ιανουαρίου 2012 το Δικαστήριο αποφάσισε ότι μόνος υπεύθυνος είναι ο δολοφόνος
(σ.σ.: ένας 19χρονος τούρκος εθνικιστής).

Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία, υπήρξε συνέργεια ανάμεσα στην αστυνομία, στην
κυβέρνηση και στο κράτος. Συνεπώς είναι
δύσκολο να πούμε ότι το κράτος και η κυβέρνηση κάνουν το παν για να λύσουν την
υπόθεση. Αντίθετα, προσπαθούν να συγκαλύψουν όλους τους δρόμους που οδήγησαν
στη δολοφονία».
Η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες Τούρκοι
διαδήλωσαν ειρηνικά την περασμένη
εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν για την
απόφαση του δικαστηρίου. Η Τουρκία έχει
αλλάξει, όμως η γενοκτονία των Αρμενίων
παραμένει ταμπού. Και θα βάλει την Άγκυρα για άλλη μία φορά σε «αμυντική» θέση
όταν, όπως κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο τα
τελευταία χρόνια, θα τεθεί προς ψηφοφορία
στο αμερικανικό Κογκρέσο η ανακήρυξη
της 24ης Απριλίου ως «Ημέρας Μνήμης της
Γενοκτονίας των Αρμενίων». Ως σήμερα το
θέμα το μπλοκάρει πάντοτε ο Λευκός Οίκος,
όμως εφέτος οι Τούρκοι φοβούνται ότι τον
νόμο αυτόν θα τον υποστηρίξει και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ.

«Οι δολοφόνοι του Ντινκ
απέτυχαν»...
«Μετά τη δεκαετία του ‘90 άλλαξαν
πολλά για τους Αρμενίους της Τουρκίας»
λέει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο Μπαρούιρ
Κουγιουμτζιγιάν, από τους αρχισυντάκτες
της (αρμένικης) εφημερίδας «Agos» στην
Κωνσταντινούπολη, την οποία ίδρυσε ο δολοφονηθείς Χραντ Ντινκ.
Συνοψίζει τις αλλαγές δίνοντας ένα παράδειγμα από την προσωπική του εμπειρία.
«Διανύω την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου
και όταν ξέσπασε η διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ (σ.σ.: ανάμεσα στην Αρμενία
και το Αζερμπαϊτζάν που διεκδικούν την
περιοχή, το δεύτερο με την υποστήριξη της
Τουρκίας) φοιτούσα στο αρμενικό λύκειο.

Γενοκτονία των Αρµενίων: η Ουάσιγκτον συµβουλεύει
την Άγκυρα να αντιµετωπίσει το παρελθόν της
Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει «τους δαίμονες του παρελθόντος της», εάν θέλει να κατατάσσεται μεταξύ των
10 κορυφαίων παγκόσμιων οικονομιών το 2023, έτος της εκατονταετίας από την ίδρυση της Δημοκρατίας της
Τουρκίας, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα Francis Ricciardon , ο οποίος αναφερόταν στη σκληρή και
έντονη αντίδραση της Άγκυρας κατά του νέου γαλλικού νόμου για την ποινικοποίηση της άρνησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων».
«Κάθε μεγάλη χώρα έχει περιόδους ακτινοβολίας στην ιστορία της, για τις οποίες είναι υπερήφανες αλλά υπάρχουν και στιγμές του πόνου και της θλίψης», υπογράμμισε ο Αμερικανός διπλωμάτης, ανέφερε η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet Daily News» την Παρασκευή.
«Οι ιστορικοί σας πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις περιόδους του πόνου με ανοιχτό μυαλό και τιμιότητα, ώστε να
μπορέσετε να φτάσετε σε μια πλήρη και ειλικρινή αναγνώριση του τι συνέβη», είπε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε
ότι αρχίσατε να το πράξετε».
Οι παρατηρήσεις του νυν πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα έγιναν μετά την κρίση μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας
που γεννήθηκε από την έγκριση από αμφότερα τα σώματα του γαλλικού κοινοβουλίου ενός νόμου που προβλέπει
την τιμωρία με ένα χρόνο φυλάκιση η/και πρόστιμο 45.000 € για την άρνηση γενοκτονίας που αναγνωρίζεται από
το γαλλικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Πηγή: e-pontos

Εκείνη την εποχή, οι καθηγητές μάς προειδοποιούσαν να μη μιλάμε αρμενικά δημοσίως, να μη χρησιμοποιούμε τα αρμενικά
μας ονόματα και να μη λέμε σε ποιο σχολείο φοιτούμε αν μας ρωτήσουν. Ηταν αναγκασμένοι να μας προειδοποιήσουν γιατί
υπήρχαν πολλές απειλές στην ατμόσφαιρα.
Τελικά δεν συνέβη τίποτε φοβερό εκείνα τα
χρόνια, αλλά ήταν αρκετό για να καταλάβω
πώς αισθάνονταν ο πατέρας και η μητέρα
μου αλλά και οι παππούδες μου τις περιόδους της έντασης στην Τουρκία. Εγώ πάντα
αισθανόμουν ανεξάρτητος, ελεύθερος και
ίσος».
Ο κ. Κουγιουμτζιγιάν παράκουγε τη
συμβουλή των γονιών του και φορούσε
ελεύθερα τον χριστιανικό σταυρό του ενώ
χρησιμοποιούσε πάντα το αρμένικο όνομά του. Την ίδια περίοδο όμως βίωσε από
πρώτο χέρι τα μειονεκτήματα του να είσαι
Αρμένης στην Τουρκία. «Ηθελα να γίνω πιλότος και ο μόνος τρόπος για να το πετύχω
ήταν να πάω σε στρατιωτική σχολή. Οταν
ζήτησα συμβουλές γι’ αυτό η απάντηση με
στενοχώρησε: “Είσαι Αρμένης και στους Αρμενίους δεν επιτρέπεται να εργάζονται για
την κυβέρνηση ή τον στρατό”».
Οι Αρμένιοι, μας εξηγεί, διέθεταν πολλές εκκλησίες, σχολεία και περιουσία, όμως
ήταν δύσκολο να τα διατηρήσουν. «Το 1996
ήταν η χρονιά που ο Χραντ Ντινκ ίδρυσε
την εφημερίδα “Agos” μαζί με μια ομάδα αρμενίων ακτιβιστών. Η Τουρκία άλλαζε και ο
λόγος που ίδρυσε την “Agos” ήταν η επιθυμία να εκφράσουμε ποιοι είμαστε προς τους
ανθρώπους μαζί με τους οποίους ζούσαμε.
Εκτός από εκείνους που έμεναν κοντά σε
αρμενικές γειτονιές, η υπόλοιπη χώρα θεωρούσε τους Αρμενίους κακούς ανθρώπους
και ο όρος “Αρμένης” χρησιμοποιούνταν
σαν βρισιά. Ο λόγος του Ντινκ ήταν θαρραλέος και συγκίνησε πολύ κόσμο. Τούρκοι διανοούμενοι υποστήριξαν τα ζητήματα της
μειονότητας».
Σύμφωνα με τον κ. Κουγιουμτζιγιάν, οι
αλλαγές στη ζωή των Αρμενίων της Τουρκίας είναι μεγάλες και δεν μπορεί κανείς να
τις αγνοήσει. «Οι μειονότητες βρίσκονται σε
καλύτερη κατάσταση σήμερα από όσο πριν
από 10 ή 15 χρόνια. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι μεγάλο μέρος της βελτίωσης αυτής
πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του ΑΚΡ
(σ.σ.: του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν). Ομως η αλλαγή στην Τουρκία έγινε
με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό και πολλοί
κύκλοι αισθάνθηκαν άβολα. Υστερα από
τις μέρες της “ελπίδας”, το σκοτάδι έδειξε το
πρόσωπό του. Ο Χραντ Ντινκ στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε και ο λόγος ήταν ότι
ήταν Αρμένης. Αλλά οι δολοφόνοι του απέτυχαν στον σκοπό τους».
Ο αρχισυντάκτης της «Agos» καταλήγει ότι, εν τέλει, τα πάντα έχουν αλλάξει
για τους Αρμενίους της Τουρκίας σήμερα.
«Πολλοί αρθρογράφοι γράφουν για την
υπόθεση του Χραντ Ντινκ και για το 1915.
Η αδικία προς τους Αρμενίους ξεσηκώνει
αντιδράσεις. Μετά τον νόμο που ψηφίστηκε
στη Γαλλία, η τουρκική κυβέρνηση, ο κόσμος και οι εφημερίδες λένε πολύ άσχημα
πράγματα, κυρίως για τον Σαρκοζί, όμως
είναι προσεκτικοί όταν αναφέρονται στους
Αρμενίους. Αυτά βεβαίως δεν είναι αρκετά
για να ξεπληρώσουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των Αρμενίων. Η Τουρκία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει στην οδό του
εκδημοκρατισμού. Αλλά και εμείς πρέπει να
κάνουμε πολλά για να χαρίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας».
Πηγή: Το Βήμα
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Ανακοίνωση των Αρμενίων της Γαλλίας

για την προσφυγή στο Συνταγματικό Συμβούλιο
Το Συμβούλιο Συντονισμού των αρμενικών οργανώσεων της Γαλλίας (CCAF) προέβη στις παρακάτω δηλώσεις
σχετικά με την προσφυγή των γερουσιαστών και βουλευτών στο γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο για την ακύρωση του νόμου που ψηφίστηκε από τη Γερουσία στις 23
Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με τον οποίον απαγορεύεται η
«αμφισβήτηση ή η υπερβολική δυσφήμιση των γενοκτονιών που αναγνωρίζονται από το νόμο».
Αυτή η προσφυγή δεν αποτελεί έκπληξη γιατί την περιμέναμε, ωστόσο, το σύνολο των Γάλλων που ενεπλάκησαν
σε αυτόν τον αγώνα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα πίστευε
και ήλπιζε μέχρι το τέλος ότι οι βουλευτές μας δεν θα ενέδιδαν στην τεράστια επιχείρηση πίεσης που εφάρμοσε ένα
ξένο αρνητιστικό και ρατσιστικό κράτος. Η ενορχήστρωση αυτής της προσφυγής από τον πραγματικό μέντορα
του απεικονίζεται τέλεια με τα λόγια του Πρωθυπουργού
Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε -ενώ η προσφυγή μόλις
επισημοποιήθηκε- τον επόμενο στόχο του: τους «Σοφούς»
του Συνταγματικού Συμβουλίου. Δήλωσε: «Ελπίζω ότι το

Συνταγματικό Συμβούλιο θα το κανονίσει».
Πέρα από άρνηση της δικαιοσύνης που συνιστά η αίτηση
αναιρέσεως αυτού του νόμου, και του τεράστιου τραύματος
που για άλλη μια φορά πλήγει την πλευρά των θυμάτων, είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλουμε το Δίκαιο και έτοιμοι για
την πρόκληση που επιβάλλει αυτή η προσφυγή. Η Επιτροπή

Νόμων της γερουσίας εμπόδισε κάθε διαλογική συζήτηση
σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου, που όμως, επιβεβαιώθηκε από την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της
Υπουργού για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο Πατρίκ Ολιέ.
Αυτή η πολιτική μεροληψία δεν μπορεί παρά να ερμηνευθεί σαν κακό πλήγμα κατά του νομικού αγώνα κατά
της άρνησης που εγκαινιάστηκε με τον νόμο Gayssot για
την άρνηση του Ολοκαυτώματος, στη λογική συνεχεία του
οποίου τοποθετείται ο σημερινός νόμος Boyer.
Το Συμβούλιο Συντονισμού των αρμενικών Οργανώσεων της Γαλλίας καλεί όλους τους βουλευτές και γερουσιαστές που είναι υπέρ αυτού του νόμου και όλους τους Γάλλους πολίτες που αγαπούν την δικαιοσύνη να εμποδίσουν
και να αντισταθούν σε αυτόν τον άνευ προηγούμενου πρωτοφανή εκβιασμό της Τουρκίας κατά της Γαλλικής Δημοκρατίας, των Αρχών της και των δικαστών της.
Το Εθνικό Συμβούλιο των CCAF
Παρίσι, 31 Ιαν 2012
Πηγή: Infognomon Politics

«Άκρως ατυχές βήμα» - Σκληρή η απάντηση της
Τουρκίας στον γαλλικό νόμο για τις γενοκτονίες
Άμεση και σε σκληρό ύφος ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας μετά την
υπερψήφιση από τη γαλλική Γερουσία του νόμου που ποινικοποιεί την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων. «Καταδικάζουμε έντονα την καθόλα προβληματική αυτή απόφαση
που συνιστά υπόδειγμα ανευθυνότητας» αναφέρεται στην
ανακοίνωση και τονίζεται ότι «οι ιστορικές και πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας θυσιάστηκαν με βάση το εσωτερικό πολιτικό χρονοδιάγραμμα». «Σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης του νόμου, δεν θα διστάσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή, με τρόπο που θα κρίνουμε και άμεσα, τα μέτρα τα οποία
έχουμε σκεφτεί προγενέστερα» διαμηνύει η Άγκυρα.
«Καταδικάζουμε έντονα την καθόλα προβληματική
αυτή απόφαση που συνιστά υπόδειγμα ανευθυνότητας και
δηλώνουμε ότι θα εκφράσουμε σε κάθε επίπεδο την αντίδρασή μας προς αυτήν» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
«Παρότι η επιτροπή νόμων εξέφρασε άποψη περί αντισυνταγματικότητας, η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο.
Επειδή στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, η εξέλιξη αυτή δείχνει πώς ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα μπορεί και γίνεται αντικείμενο για εσωτερικούς
πολιτικούς λογαριασμούς στη Γαλλία. Πρόκειται για άκρως
ατυχές βήμα για λογαριασμό της γαλλικής πολιτικής. Είναι
απώλεια, κυρίως για τη Γαλλία, το γεγονός ότι πολιτικοποιείται η ιστορία και η αίσθηση περί δικαίου μέσω του παρελθόντος άλλων λαών και πλήττεται η ελευθερία της έκφρασης»
σημειώνεται.
Σύμφωνα με την Άγκυρα «είναι προφανές ότι η ερμηνεία
των ιστορικών γεγονότων δεν μπορεί να καθοριστεί από
τη συμπεριφορά των Γάλλων πολιτικών που θεωρούν ότι
έχουν δικαίωμα να κρίνουν άλλους λαούς ξεκινώντας από
μονομερείς απόψεις και, παραβιάζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου, να προβαίνουν στη διατύπωση μιας τόσο
σοβαρής κατηγορίας όπως είναι η γενοκτονία».
«Στην πραγματικότητα κανένα Κοινοβούλιο δεν έχει τέτοιο δικαίωμα» συνεχίζει το τουρκικό υπουργείο και τονίζει
πως «είναι ατυχές το γεγονός ότι παρόλες τις πρωτοβουλίες
και προειδοποιήσεις μας, παρά τις απόψεις γαλλικών θεσμών και νομικών, οι ιστορικές και πολυδιάστατες σχέσεις
μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας θυσιάστηκαν με βάση
το εσωτερικό πολιτικό χρονοδιάγραμμα».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως «σε περίπτωση
που ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης του νόμου,
δεν θα διστάσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή, με τρόπο που
θα κρίνουμε και άμεσα τα μέτρα τα οποία έχουμε σκεφτεί
προγενέστερα. Παρομοίως πρέπει να είναι γνωστό ότι θα
κάνουμε με ισχυρό τρόπο χρήση του δικαιώματός μας να
υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σε νόμιμη βάση, απέναντι
σε άδικες κατηγορίες».

Τέλος σημειώνεται πως «είναι προφανές ότι πρέπει να
δοκιμαστούν όλοι οι τρόποι προκειμένου να ολοκληρωθεί
η όλη διαδικασία με τρόπο που να μην καταγραφεί ως πολιτικό, νομικό και ηθικό λάθος της Γαλλίας».
«Μεγάλη αδικία και έλλειψη σεβασμού προς την Τουρκία» είναι σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Σαντουλάχ Εργκίν, η υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk και με
δεδομένη την απόφαση της γαλλικής Γερουσίας, ο Εργκίν
είπε πως το νομοσχέδιο «δεν έχει ισχύ».
Νωρίτερα, και ενώ αναμενόταν η συζήτηση στη γαλλική
Γερουσία, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος στην Τουρκία
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο υπερψήφισης του νομοσχεδίου
είχε πει ότι στην περίπτωση αυτή «οι κυρώσεις προς τη Γαλλία θα είναι μόνιμες και όχι προσωρινές».
«Πολύ λανθασμένη απόφαση» χαρακτήρισε ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Παρίσι, Ταχσίν Μπουρτζούγολου, την
υπερψήφιση από τη γαλλική Γερουσία του νομοσχέδιου για
την επιβολή ποινής σε όσους απορρίπτουν τις γενοκτονίες
που έχει αναγνωρίσει με νόμο η Γαλλία.
Ο Μπουρτζούγλου είπε «κάναμε ό,τι μπορούσαμε» και
ερωτηθείς αν θα κληθεί στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις,
είπε «είναι ένα από τα ενδεχόμενα».

Ψυχραιµία συνιστά το Παρίσι
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Αλέν Ζιπέ κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει ψυχραιμία,
υπογραμμίζοντας ότι «τείνει το χέρι» σε αυτή τη «μεγάλη
οικονομική δύναμη».
«Χρειαζόμαστε την Τουρκία, η Τουρκία μας χρειάζεται,
πιστεύω συνεπώς ότι ο ρεαλισμός θα επικρατήσει της οργής» υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ως υπουργός Εξωτερικών θεωρεί το νόμο αυτό «άκαιρο» αρνούμενος να προβεί σε άλλο σχόλιο.
«Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τους Τούρκους
φίλους μας για ψυχραιμία» και «τείνω το χέρι σε αυτή τη μεγάλη χώρα, σε αυτή τη μεγάλη οικονομική, πολιτική δύναμη» δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canal+.
«Χρειαζόμαστε τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όταν
περάσει αυτό το λίγο υπερβολικό κύμα, πρέπει να το πω,
είμαι πεπεισμένος ότι θα αποκτήσουμε και πάλι εποικοδομητικές σχέσεις» με την Άγκυρα, πρόσθεσε.
«Τείνω το χέρι, ελπίζω ότι η άλλη πλευρά θα το κρατήσει
μια ημέρα» είπε ο Ζιπέ. «Συνηγορώ υπέρ του κατευνασμού,
υπάρχουν πολλές γαλλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, έχουμε πολύ σημαντικές εμπορικές
και οικονομικές σχέσεις» τόνισε.
Πηγή: in.gr
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ

ην Κυριακή 15 Ιανουαρίου
2012 πραγματοποιήθηκε η
απολογιστική Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ε.Λ.Β. στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο
Πανόραμα.

Μετά την κοπή της πίτας του Συλλόγου, όπου ανταλλάχθηκαν ευχές για υγεία,
ελπίδα και μια παραγωγική νέα χρονιά, ο
πρόεδρος της Ε.Λ.Β. κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης αλλά και κάθε μέλος του Δ.Σ.
κατά τον διοικητικό απολογισμό αναφέρθηκαν αναλυτικά στα πεπραγμένα του
προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας με
τάξη και συνέπεια το έργο της κάθε εφορίας. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση
των εξελίξεων για το καθεστώς της διοίκησης στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά από το
Νομικό Σύμβουλο της Λέσχης κ. Λάζαρο
Κουμπουλίδη. Τον οικονομικό απολογισμό έκανε ο Ταμίας κ. Γιώργος Κλοκίδης, ο
οποίος παρουσίασε την οικονομική διαχείριση του 2011.
Μετά την κατάθεση του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού για το 2012,
τα μέλη της Λέσχης προέβησαν σε προτάσεις και τοποθετήσεις, συγχαίροντας ταυτόχρονα την διοίκηση για το πλούσιο και
αξιόλογο έργο της.
Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την
εισήγηση του Δ.Σ., ως προς την αξιοποίηση
του ακινήτου αλλά και ενέκρινε εκτός των
άλλων, την πρόθεση του για την επιστροφή των κειμηλίων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας από το Βλαχογιάννειο Μουσείο.

Το παρόν στην συνέλευση έδωσαν επίσης ως μέλη της Λέσχης, η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Δώρα Μπαλτατζίδου και μέλος του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο Αντιδήμαρχος Βέροιας κ.
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας κ. Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο οποίος δήλωσε και την ικανοποίηση του για την σημαντική συμβολή
της Ε.Λ.Β. στις εξελίξεις για το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Ο πρόεδρος της Λέσχης κ.
Χαράλαμπος Καπουρτίδης εκπροσώπησε
επίσης και το ΣΠΟΣ της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. ως μέλος
της διοίκησης του.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Βασίλης Ασβε-

στάς και η Γραμματέας κ. Δήμητρα Ιωσηφίδου, αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το
έργο τους και εντός των προβλεπόμενων
χρονικών ορίων, ευχήθηκαν καλή συνέχεια και καλή επιτυχία για τη νέα χρονιά

και προσκάλεσαν τα μέλη στον ετήσιο
χορό της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας που θα
πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2012,
στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο
Πανόραμα.

«ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ» ΤΗΣ Ε.Λ.Β. ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τ

ο χορευτικό τμήμα εκπροσώπησης
της Ε.Λ.Β. παρουσίασε το έθιμο των
«Μωμόγερων» στα εγκαίνια της έκθεσης
του γνωστού λαογράφου –ερευνητή
Γιώργη Μελίκη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο
Βέροιας όπου και φιλοξενείται η έκθεση, την Παρασκευή 24
Φεβρουαρίου 2012. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει
80 μάσκες από το προσωπικό αρχείο του Γ. Μελίκη από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που χρησιμοποιούνταν κατά τη
διάρκεια του δωδεκαημέρου και τις Απόκριες.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ημα-

θίας κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, η Δήμαρχος Βέροιας κα. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, ο δήμαρχος Νάουσας κ. Τ. Καραμπατζός, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φ. Δημητριάδης και
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης καθώς και πλήθος επισκεπτών. Τα εκθέματα
βρίσκονται στο ισόγειο χώρο του μουσείου και η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr
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Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012, ανήµερα των Φώτων

Αναβίωσε το πανάρχαιο έθιμο των Μωμόγερων
Η

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αριστοτέλης παρουσίασαν το έθιμο με μεγάλη
επιτυχία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στο τοπικό διαμέρισμα της Ν. Νικομήδειας.

Παρά το συνεχόμενο πρωινό ψιλοβρόχι η διάθεση και το σθένος της ομάδας των
Μωμόγερων πλημμύρισε τις γειτονιές και
τους δρόμους του χωριού όπου οι φιλόξενοι
κάτοικοι προσέφεραν κεράσματα και ευχές.
Οι χορευτές μέλη των δύο παραπάνω
συλλόγων, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου της Ε.Λ.Β. Βασίλη Ασβεστά και
με την συνοδεία των Γιώργου Νικηφορίδη,

Γιάννη Τσανασίδη, Σωκράτη Μουρατίδη
και Μπάμπη Μαχανίδη στη λύρα, Μιχάλη
Τσανασίδη στο αγγείο, Δημήτρη Ουσταμπασίδη, Ηλία Αποστολίδη και Γιώργου
Ασβεστά στο νταούλι και Σπύρου Θεοδωρίδη, Αντώνη Κούρτογλου και Νίκου
Κοκκινίδη στο τραγούδι, χορεύοντας και
τραγουδώντας απέδωσαν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το δρώμενο και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους.
Τέλος ακολούθησε γλέντι στο σύλλογο
μέχρι αργά το απόγευμα με κατοίκους του
χωριού και τα μέλη των δύο συλλόγων που
συμμετείχαν στο δρώμενο.
Τα μέλη των Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας και του Συλλόγου της Ν. Νικομήδειας «Αριστοτέλης» εύχονται Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τ

ο Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η συνάντηση των μελών και φίλων της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο
(Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα).
Κάτω από τους ήχους της ποντιακής παραδοσιακής μουσικής και μέσα από τις εικόνες και τα αρώματα της ελληνικής
φιλοξενίας διοργανώθηκε μια υπέροχη βραδιά, όπου οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν και χόρεψαν με την ψυχή τους.
Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης κ. Βάσω Τόκα, αφού
καλωσόρισε τον κόσμο, ο οποίος κατέκλυσε την πανέμορφη
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ανέλαβε την επιμέλεια της
ροής του πλούσιου προγράμματος της βραδιάς.
Την εκδήλωση εκ μέρους του Δ. Σ. χαιρέτησε ο πρόεδρος
της Ε. Λ. Β. κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε την ανάγκη παρουσίας και συμμετοχής σε
κάθε πολιτιστική προσπάθεια.
Το χορευτικό τμήμα έδωσε και πάλι το βροντερό παρόν
με την διαδοχική εμφάνιση των συγκροτημάτων αρχαρίων,
πρώτης και δεύτερης παιδικής ομάδας, εφηβικού και παραστάσεων.
Ο χοροδιδάσκαλος κ. Βασίλης Ασβεστάς με τους συνεργάτες του, Μαρία Δεμερτζίδου, Κώστα Λαφτσίδη, Σοφία
Κυρμανίδου και Βάσω Τόκα, οι οποίοι πλαισιώνονται από τον
καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Τάκη Τσαβό και τις υπευθύνους
κ. Έφη Αμοιρίδου – Πασχαλίδου και κ. Βάσω Ανανιάδου και
ταυτόχρονα υποστηρίζονται από τους υπευθύνους της ιματιοθήκης κ. Δήμητρα Ιωσηφίδου και Χρήστος Καραγεωργίου, απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία και η
σύμπνοια αποδίδει ζηλευτά αποτελέσματα.
Εκπληκτική παρουσία είχε το τμήμα της λύρας, με δάσκαλο τον κ. Θόδωρο Βεροιώτη, όπου σε συνεργασία με το
τμήμα νταουλιού, με δάσκαλο τον κ. Δημήτρη Ουσταμπασίδη, παρουσίασαν μια αξιόλογη δουλειά η οποία καταχειροκροτήθηκε.
Το τμήμα διαλέκτου με δάσκαλους τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο και τον κ. Νίκο Τομπουλίδη, η ραδιοφωνική εκπομπή
με τον κ. Μελέτη Σισμανίδη στο μικρόφωνο του Ράδιο Αλεξάνδρεια, η Ιστοσελίδα με υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Παλασίδη, η εφημερίδα «Αργοναύτης» με διευθυντή τον κ. Αβραάμ
Χωραφαίδη και τέλος το τμήμα Νέων με πρόεδρο την κ. Ηρώ

ΧΟΡΗΓΟΣ
AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
ÇÌÁÈÉÁÓ
ÔÇË.& FAX:
2331042142

Φωστηροπούλου ανέδειξαν το ποικίλο και ουσιαστικό έργο
που παράγεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια τονίζοντας την σημασία και την αξία του.
Ο Νίκος Ιωσηφίδης και ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης
ήταν οι τιμώμενοι παλαιοί χορευτές για εφέτος, στους οποίους απονεμήθηκαν αναμνηστικά και από ένα βιβλίο, με τον
τίτλο «Ούτε το όνομα μου», το οποίο φέρει και την ιδιόχειρη
υπογραφή της διάσημης συγγραφέως κ. Thea Halo.
Οι τιμώμενοι με τη σειρά τους απένειμαν ενθυμήματα
στα μέλη των τμημάτων που έχουν διαπρέψει στην παιδεία
και τον αθλητισμό κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι
όπου έπαιξαν και τραγούδισαν οι, Θόδωρος Βεροιώτης,
Γιάννης Κουρτίδης, Γιώργος Νικηφορίδης, Χρήστος Καλιοντζίδης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Ιωσηφίδης, Σωκράτης Μουρατίδης, Χρήστος Τρέβλας, Ανδρέας Νικηφορίδης, Μουρατίδης Γιώργος και ο Πανταζής Πονερίδης.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε πλήθος κόσμου και

μεταξύ των άλλων η Νομαρχιακή Σύμβουλος και μέλος
του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Δώρα
Μπαλτατζίδου, ο κ. Θεόφιλος Κοτσίδης από το e- Pontos και
μέλος του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η
Γ. Γραμματέας του Σ.ΠΟ.Σ. Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας της
Π.Ο.Ε. κ. Νόπη Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ.
Δημήτρης Δάσκαλος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γεωργιανών κ. Ηρακλής Σοφιανίδης, ο δημοσιογράφος
της «Μακεδονικής» και υπεύθυνος του ηλεκτρονικού σχεδιασμού του «Αργοναύτη» κ. Ζήσης Χ. Πατσίκας, ο πολιτικός
επιστήμονας, οικονομολόγος και παρουσιαστής της Πέλλα
TV κ. Γιώργος Παναγιωτίδης και ο πρόεδρος των Κιβωτιανών
Βέροιας κ. Χαράλαμπος Ανθιμίδης.
Το Δ.Σ. εκτιμά ότι το αξιόλογο πολιτιστικό έργο που
παράγεται ωθεί προς την επίτευξη υψηλότερων στόχων. Η
αρωγή και η συμπαράσταση των γονέων στην προσπάθεια
αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα δε όταν το ζητούμενο είναι το αύριο του τόπου.
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Διάλεξη για το Νάνσεν και τη Γενοκτονία Ποντίων

Ν

έα Υόρκη.- Μετά το Μανχάταν, η ιστορία του Φρίντγιοφ
Νάνσεν, του προστάτη των
προσφύγων και των κατατρεγμένων του Μεσοπολέμου, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας, μεταφέρθηκε
και στην Αστόρια, με τη διάλεξη του καθηγητή Ιστορίας του
Haverford College, Δρ. Αλεξάντερ Κίτροεφ, αφιερωμένη στη
μνήμη του Δρα Χάρη Ψωμιάδη,
ιδρυτή του Κέντρου Βυζαντινών
και Νεοελληνικών Σπουδών του
Κουίνς Κόλετζ, ο οποίος πέθανε
τον περασμένο Αύγουστο σε ηλικία 82 ετών. Λίγες μέρες μετά το
θάνατο του καθηγητή Ψωμιάδη
κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο, «Ο Φρίντγιοφ Νάνσεν και το
Ελληνικό Προσφυγικό Πρόβλημα
1922-1924».
Η διάλεξη του δρα Κιτρόεφ στο «Σταθάκειο» διοργανώθηκε από το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Νέας Υόρκης, την Παμποντιακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά και τους
Συλλόγους «Πόντος» Κονέκτικατ και «Κομνηνοί» Νέας Υόρκης.
Τον ομιλητή παρουσίασε ο διευθυντής
του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών, Δρ.
Χρήστος Ιωαννίδης, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο έργο του
προκατόχου του Χάρη Ψωμιάδη.
Η ομιλία του καθηγητή Κιτρόεφ εστιάστηκε στο δράμα των προσφύγων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, από τη διάσωση

και την προσφυγιά, τα πολλά προβλήματα
προσαρμογής και οι διακρίσεις που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ακόμη
στις προσπάθειες διεθνοποίησης του Ποντιακού ζητήματος μέσω των προσπαθειών
αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην μεγάλη προσφορά του καθηγητή Ψωμιάδη, όχι μόνο
προς την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα και
Γραμματεία, αλλά και στον Ποντιακό Ελληνισμό, την ιστορία του οποίου κατέγραψε.
Το δράμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου έχει πολλά κοινά στοιχεία
με το εβραϊκό Ολοκαύτωμα και ανάλογη είναι η ομοιότητα των προσπαθειών τους για
αναγνώριση της Γενοκτονίας.
Στην Ελλάδα οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν την εχθρότητα και δυσπιστία των
ντόπιων που τους αποκαλούσαν Τουρκόσπορους και Τούρκους. Ωστόσο το κλίμα
άρχισε σημαντικά να αντιστρέφεται μετά το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σημαντικό ρόλο
διαδραμάτισαν τόσο ο πατριωτισμός των
Ποντίων, όσο κι οι σκληρές τους προσπάθειες να διατηρήσουν άσβεστες τις μνήμες
των πατρογονικών των τόπων, αλλά και τα
ήθη και έθιμά τους, ακόμη και την ιδιαίτερη
διάλεκτό τους.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο πρόξενος
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ευάγγελος
Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ηλίας Τσεκερίδης και ο πρόεδρος της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Δημήτρης Μολοχίδης, που
ανακοίνωσε τη δωρεά προς το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών 14 τόμων του έργου του
Κωνσταντίνου Φωτιάδη.

Ο ΝΑΝΣΕΝ
Ο Νορβηγός Φρίντγιοφ Νάνσεν ήταν
ειδικός απεσταλμένος της Κοινωνίας των
Εθνών, προπομπού του ΟΗΕ και η συμβολή

του ήταν κορυφαία στο δράμα των ξεριζωμένων Ελλήνων που κατέφτασαν σε μια
ηττημένη Ελλάδα. Με ελάχιστους πόρους
κατάφερε να οργανώσει παραρτήματα
κατά των επιδημιών σε Κωνσταντινούπολη και Ελλάδα για την καταπολέμηση των
μεταδοτικών ασθενειών, κυρίως τύφου και
χολέρας που μάστιζαν τους εξασθενημένους πρόσφυγες, δημιούργησε σταθμούς
απολύμανσης για τη θεραπεία τους πριν
από την είσοδό τους στην Ελλάδα, στήριξε
με τρόφιμα και ρουχισμό όσους κατάφεραν
να αποδράσουν από τα στρατόπεδα της
Πόλης και έδωσε μάχες σε πολιτικό επίπεδο
μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων πολέμου και
των αμάχων από τα στρατόπεδα εργασίας
των νεότουρκων, που δεν ήταν τίποτα άλλο
από στρατόπεδα εξόντωσης: οι κρατούμενοι εκεί δεν επιβίωναν πάνω από 10 μήνες.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ανάμεσα στα επιτεύγματά του ήταν η
ίδρυση και χρηματοδότηση μιας πρότυπης
αγροτικής σύμπραξης από πολλά χωριά
στη Δυτική Θράκη για 15.000 πρόσφυγες
από την Ανατολική Θράκη, ώστε να καταφέρουν οι πρόσφυγες να αυτοσυντηρηθούν
καλλιεργώντας εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος του
και στο διακανονισμό του προσφυγικού, με
την εφαρμογή της Σύμβασης Ανταλλαγής
Ελληνικών και Τουρκικών Πληθυσμών, στη
θεμελίωση της Επιτροπής Αποκατάστασης
Προσφύγων που επέβλεπε την ανταλλαγή
πληθυσμών αλλά και στην κινητοποίηση
της διεθνούς κοινότητας να συνδράμει την
Ελλάδα στην αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης που ξεπερνούσε τις
δυνάμεις της.
Πηγή: Greek News

Παραδοσιακό Γλέντι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
Μ

έσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το αποκριάτικο παραδοσιακό
γλέντι της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012, στον
αυλόγυρο του 5ο Δημοτικού Σχολείου. Ο καλός
καιρός ευνόησε να ολοκληρωθεί το τρικούβερτο γλέντι που στήθηκε από τους επισήμους
προσκεκλημένους καθώς και τον κόσμο που
κατέκλυσε τον αυλόγυρο του Σχολείου.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν οι καλλιτέχνες:
Σαββίδης Σταύρος
Τραγούδι
Σιαπανίδης Χρήστος
Τραγούδι, Λύρα
Μιχαηλίδης Άρης
Λύρα
Μιχαηλίδου Βίκυ
Τραγούδι
Φαντίδης Κυριάκος Τραγούδι
Λαζαρίδης Μπάμπης Λύρα
Σεμετζίδης Φώτης
Λύρα
Ζοντουρίδης Αλέξανδρος Τραγούδι
Ζαχαριάδης Στέφανος Νταούλι
Ορδουλίδης Γιώργος
Νταούλι
Φουντουκίδης Δημήτριος Πλήκτρα
Τσίλης Βαλάντης
Πλήκτρα
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι:
Ο τ. Βουλευτής κ. Ηλίας Φωτιάδης. Ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Κώστας Καλαϊτζίδης. Η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος της ΠΟΕ κ. Δώρα Μπαλτατζίδου. Ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Τάσος Καραμπατζός. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, Κων/νος Παπαδόπουλος,
Μαρία Καρυδά.
Οι πρώην πρόεδροι της Ευξείνου Λέσχης: Θεόφιλος

Τεληγιαννίδης, Ολυμπία . Ιωσηφίδου, Γιάννης Καϊλάρης.Ο
πρόεδρος του Συλλόγου « Κομνηνοί» Ροδοχωρίου Κώστας
Ευθυμιάδης.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Π.Ν.
ευχαριστούν θερμά τους επίσημους καλεσμένους , τους
καλλιτέχνες , όλα τα παιδιά του Συλλόγου για την σημαντική βοήθειά τους – Τον δυναμικό, πάντα πρόθυμο και ακούραστο Νικήτα Ιωαννίδη και τον κόσμο που κυριολεκτικά
κατέκλυσε τον αυλόγυρο του 5ου Δημοτικού Σχολείου.
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ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ΄ Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο )

Ύ

στερα από τη φυγή της Λαοδίκης στη Βιθυνία, ο Μιθριδάτης εγκαθιστά στο θρόνο της Καππαδοκίας τον ανιψιό του Αριαράθη
Ζ΄ τον Φιλομήτορα. Η Λαοδίκη, με προτροπή
του Νικομήδη, καταφεύγει στη Ρώμη όπου
παρουσίασε στη Σύγκλητο ένα νεαρό αγόρι
βεβαιώνοντας ότι ήταν ένας τρίτος γιος της
που απέκτησε με τον Αριαράθη ΣΤ΄, και υποστήριξε ότι αυτός είναι ο νόμιμος διάδοχος
του θρόνου της Καππαδοκίας.
Την κίνηση του Νικομήδη
και της Λαοδίκης την πληροφορήθηκε ο Μιθριδάτης, και
έστειλε στη Ρώμη το Γόρδιο με
άφθονο χρυσάφι για να πείσει
τη Σύγκλητο ότι ο Αριαράθης
Ζ΄ ο Φιλομήτορας είναι ο νόμιμος βασιλιάς της Καππαδοκίας.
Η Σύγκλητος, η οποία ήταν συνηθισμένη σε αυτού του είδους
τις συναλλαγές, ήταν έτοιμη
Γράφει ο
να αποδεχθεί το χρυσάφι του
Γιώργος Κλοκίδης *
gklokidis@gmail.com
Μιθριδάτη. Σε αυτό το κρίσιμο
σημείο παρεμβαίνει ο στρατηγός και ύπατος Γάϊος Μάριος
(Gaius Marius), ο οποίος έπεισε τη Σύγκλητο να αρνηθεί
την προσφορά του Μιθριδάτη εξηγώντας ότι η δράση του
στη Μικρά Ασία είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της
Ρώμης στην περιοχή.
Έτσι η Σύγκλητος κάλεσε το Μιθριδάτη να εκκενώσει
τα εδάφη της Παφλαγονίας και της Καππαδοκίας, και το Νικομήδη να καθαιρέσει από το θρόνο της Παφλαγονίας το
νόθο γιο του Πολυμήνη (το πραγματικό του όνομα ήταν Σωκράτης). Η απόφαση της Συγκλήτου ήταν αμετάκλητη, αναγκάζοντας τους δύο βασιλιάδες να την αποδεχθούν, εγκαταλείποντας τις κατακτήσεις τους στην Παφλαγονία, στην
Καππαδοκία και στη Γαλατία. Έτσι οι τετράρχες της Γαλατίας
αναγνώρισαν ξανά την επικυριαρχία της Ρώμης. Η Παφλαγονία και η Καππαδοκία ανακηρύσσονται «Ελεύθερες», και
περνούν στην επικυριαρχία των Ρωμαίων με «δημοκρατικό»
καθεστώς.
Οι Παφλαγόνες, λόγω πολλών εσωτερικών προβλημάτων, δεν έφεραν αντίρρηση σε αυτή την εξέλιξη. Αντίθετα,
οι άρχοντες της Καππαδοκίας αντέδρασαν, θεωρώντας ότι
το νέο καθεστώς θα ήταν ο προάγγελος για την προσάρτηση τους και επίσημα στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν ζήτησαν από τη
Σύγκλητο να παραμείνουν βασίλειο, υποστηρίζοντας τον
πιστό φίλο του Μιθριδάτη, Γόρδιο, για βασιλιά της Καππαδοκίας. Η Σύγκλητος απέρριψε την πρόταση των αρχόντων,
και το 95 π.Χ. εξέλεξε βασιλιά της Καππαδοκίας τον ευγενή
και πιστό στη Ρώμη, Αριοβαρζάνη, ο οποίος πήρε το προσωνύμιο «Φιλορωμαίος», κάτι που δεν είχε προηγούμενο
στα χρονικά της Καππαδοκίας.
Ο Μιθριδάτης, παρά την αρνητική γι’ αυτόν εξέλιξη, δεν
παραιτήθηκε από τις φιλοδοξίες του και αναζήτησε ένα νέο
σύμμαχο για να υλοποιήσει τα σχέδια του. Και τον βρήκε στο
πρόσωπο του βασιλιά της Αρμενίας, Τιγράνη. Οι δύο βασιλιάδες επισφράγισαν τη συμμαχία τους με το γάμο του Τιγράνη με μία κόρη του Μιθριδάτη, την Κλεοπάτρα.
Την περίοδο που η εξουσία της Ρώμης στη Μικρά Ασία
είχε εδραιωθεί, στην Ιταλία οι πόλεις ξεσηκώνονται κατά
της Ρωμαϊκής κυριαρχίας (91π.Χ.). Η Ρώμη κινδύνευσε. Οι
εξεγερμένοι Ιταλοί απευθύνθηκαν για βοήθεια και στο Μιθριδάτη. Αυτός αρνήθηκε γιατί είχε ανοίξει μέτωπο με τους
Σαρμάτες και τους Βαστάρνες στις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου. Ο στόχος του δεν ήταν να τους κατακτήσει
αλλά να δηλώσουν υποταγή, να αναγνωρίσουν την εξουσία
του και να του προσφέρουν μισθοφόρους για τον στρατό
του για τη νέα του εκστρατεία. Ο Ρωμαϊκός στρατός τελικά
κατάφερε να καταστείλει την εξέγερση και ο Μιθριδάτης να
χάσει την ευκαιρία να κατακτήσει τη Ρώμη.

λαβαν το στρατόπεδο του, όπου βρήκαν μεγάλες ποσότητες χρημάτων και συνέλαβαν πολλούς αιχμαλώτους. Ο
Μιθριδάτης διέταξε να αφεθούν όλοι οι αιχμάλωτοι ελεύθεροι, κερδίζοντας έτσι την εκτίμηση των αντιπάλων του.
Λίγο αργότερα ο Μιθριδάτης αντιμετώπισε τον στρατό που είχαν συγκεντρώσει οι Ρωμαίοι, υπό την ηγεσία του
στρατηγού Μάνιου Ακίλλιου (Manius Aquillius). Ο Ρωμαϊκός
στρατός υπέστη συντριπτική ήττα. Ο ίδιος ο Ακίλλιος πιάστηκε αιχμάλωτος από το Μιθριδάτη. Με σύμμαχο το βασιλιά της Αρμενίας Τιγράνη και με την υποστήριξη των Ελληνικών πόλεων της Ιωνίας, ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ γίνεται κύριος της
Μικράς Ασίας, εξοντώνοντας παράλληλα το Ρωμαϊκό πληθυσμό. Το Ρωμαϊκό ναυτικό που έδρευε στον Ελλήσποντο
παραδόθηκε στο βασιλιά του Πόντου. Τα λάφυρα που απέσπασε ο Μιθριδάτης από την κατάκτηση της Μικράς Ασίας
ήταν τεράστια, κάτι που τον επέτρεψε να ενισχύσει και να
εξοπλίσει το στρατό του.
Στη συνέχεια, ο Μιθριδάτης μεταφέρει τον πόλεμο στην
κυρίως Ελλάδα. Πολλές πόλεις από την κυρίως Ελλάδα, με
πρώτη την Αθήνα, αλλά και ολόκληρες περιοχές όπως η
Λακωνία, η Αχαΐα, η Βοιωτία, εκτός από τους Θεσπιείς, συντάχθηκαν με το Μιθριδάτη ελπίζοντας ότι θα φέρει την
απελευθέρωση των Ελλήνων. Την αρχιστρατηγία της δεύτερης φάσης την ανέθεσε στο στρατηγό του Αρχέλαο. Τα
στρατεύματα του αρχικά καταλαμβάνουν πολλά νησιά του
Αιγαίου και τη Δήλο. Ο Μιθριδάτης παραδίδει το ιερό ταμείο
της Δήλου στους Αθηναίους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα
ο Μιθριδάτης καταλαμβάνει ολόκληρη τη νότια Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, στη Ρώμη ξεσπά νέα κρίση. Είναι η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγάλων στρατιωτικών
προσωπικοτήτων που κυριαρχούν στη Ρώμη. Του Γάϊου
Μάριου, που ηγείται της λαϊκής παράταξης, και του Λούκιου Κορνήλιου Σύλλα (Lucius Cornelius Sulla), που ηγείται
της αριστοκρατικής (συγκλητικής) παράταξης. Αφορμή είναι η διεκδίκηση της αρχηγίας της εκστρατείας κατά του
Μιθριδάτη.
Η Ρώμη οδηγείται σε εμφύλιο πόλεμο. Νικητής της αναμέτρησης αναδείχθηκε τελικά ο Σύλλας. Ο Μιθριδάτης προτίμησε να εξασφαλίσει πρώτα την κυριαρχία στην Ελλάδα
και ύστερα να ασχοληθεί με τη Ρώμη. Για άλλη μια φορά
έχασε την χρυσή ευκαιρία να χτυπήσει τη Ρώμη στη πιο δύσκολη καμπή της, και να τη νικήσει.
Είναι άγνωστο ποιος θα ήταν ο ρους της ιστορίας αν τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ είχε πάρει
διαφορετική απόφαση. Σίγουρα όμως θα ήταν διαφορετικός απ’ ότι τον ξέρουμε σήμερα.
Το 87 π.Χ., τα Ρωμαϊκά στρατεύματα με πέντε λεγεώνες
και επικεφαλής το Λούκιο Κορνήλιο Σύλλα αποβιβάστηκαν
στην Ελλάδα. Πέρασαν από την Αιτωλία και τη Θεσσαλία για
να συγκεντρώσουν εφόδια, και κατευθύνθηκαν προς την
Αττική. Ο Σύλλας φτάνει στην Αθήνα και ξεκινάει την πολιορκία. Την ίδια περίοδο μία νέα στρατιά του Μιθριδάτη, υπό
την ηγεσία του στρατηγού Ταξίλη, ξεκίνησε από τη Μικρά
Ασία και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέλαβε τη Θράκη
και τη Μακεδονία.
Το Μάρτιο του 86 π.Χ. ο Σύλλας, έπειτα από πολιορκία σχεδόν ενός έτους, καταλαμβάνει πρώτα την Αθήνα και λίγο αργότερα τον Πειραιά, τις οποίες υπερασπιζόταν ο Αριστίωνας και
ο Αρχέλαος αντίστοιχα. Ο Σύλλας δεν δίστασε να καταστρέψει
τους πλατάνους που βρισκόταν στην Ακαδημία Πλάτωνος και
έκοψε τα δέντρα του Άλσους του Απόλλωνα Λυκείου, προκειμένου να κατασκευάσει πολιορκητικές μηχανές.

Η άλωση της
Αθήνας
χαρακτηρίστηκε από
πρωτοφανείς βαρβαρότητες κατά
του πληθυσμού,
ενώ στον Πειραιά
καταστράφηκαν
οι λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως
οι Νεώσοικοι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Πειραιά ο
Σύλλας διέπραξε
ιεροσυλία, λεηλατώντας μερικά από
τα
μεγαλύτερα
ιερά της Ελλάδος όπως τους Δελφούς, την Ολυμπία και την
Επίδαυρο. Άρπαξε όλα τα πολύτιμα αφιερώματα, τα έλιωσε
και τα έκανε νομίσματα.
Εν τω μεταξύ, τα στρατεύματα του Μιθριδάτη με αρχηγούς τον Αρχέλαο και τον Ταξίλη αναγκάστηκαν να συσπειρωθούν. Μετά από σποραδικές συμπλοκές, ο στρατός του
Μιθριδάτη και ο Ρωμαϊκός στρατός συγκρούστηκαν σφοδρά στη Χαιρώνεια. Ο Σύλλας τελικά κατάφερε να υπερισχύσει. Ο Αρχέλαος κατέφυγε στην Εύβοια όπου ανακήρυξε το
Σύλλα «νικητή στρατηγό» (imperator). Η ήττα στη Χαιρώνεια προκάλεσε σοκ στο Μιθριδάτη, ο οποίος δεν περίμενε
αυτή την εξέλιξη, και απέφερε σοβαρό πλήγμα στους σχεδιασμούς του. Δεν έχασε όμως το κουράγιο του και ετοίμασε
νέο στρατό αποτελούμενο από 80.000 άνδρες, υπό την ηγεσία του Δορύλαου.
Ο Δορύλαος κατευθύνθηκε στην Ελλάδα και ενώθηκε
με τον Αρχέλαο και το υπόλοιπο του στρατού του, που σώθηκε από τη μάχη της Χαιρώνειας. Το φθινόπωρο του 86 π.Χ.
οι δύο στρατοί συναντήθηκαν ξανά στον Ορχομενό. Ο Σύλλας νίκησε για άλλη μια φορά τους αντιπάλους του και στη
συνέχεια επιδόθηκε σε εκστρατεία τιμωρίας όσων είχαν συνταχθεί με το Μιθριδάτη, αλλά και αυτών ακόμη των λίγων
πόλεων που παρέμειναν στο πλευρό των Ρωμαίων. Ωστόσο
ο πόλεμος δεν τελείωσε αλλά συνεχίστηκε για ένα ακόμη
έτος στο μικρασιατικό έδαφος, με διάφορες συμπλοκές.
Οι ήττες που υπέστη ο στρατός του Μιθριδάτη έπληξαν το
κύρος του αλλά κυρίως καταρράκωσαν το ηθικό του Ελληνικού κόσμου, που είδε το όνειρο της απελευθέρωσης από
τους Ρωμαίους να αποτελεί πια παρελθόν.
Ο Α΄ Μιθριδατικός πόλεμος έληξε με τη συνθήκη της
Δαρδάνου, η οποία καθόρισε ότι ο Μιθριδάτης παρέμενε
κύριος του Πόντου, έχανε όμως τα εδάφη που είχε κατακτήσει στην επαρχία της Ασίας. Αναγνώριζει τους φιλορωμαίους βασιλείς της Βιθυνίας, Νικομήδη Δ΄ και της Καππαδοκίας, Αριοβαρζάνη Α΄, και καταβάλει αποζημίωση στους
Ρωμαίους δύο χιλιάδες τάλαντα. Ο Σύλλας αναχώρησε για
την Ιταλία αφήνοντας πίσω του μία έρημη χώρα.
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».

Α΄ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (88 π.Χ. - 85 π.Χ.)
Το 88 π.Χ. ο Μιθριδάτης κήρυξε τον πόλεμο κατά των
Ρωμαίων. Οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις της δυτικής
Μικράς Ασίας συμμάχησαν μαζί του. Το πρώτο στάδιο του
πολέμου έλαβε χώρα στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία. Η
αναμέτρηση διεξήχθη μεταξύ του συμμάχου των Ρωμαίων,
Νικομήδη, και των στρατηγών του Μιθριδάτη, Νεοπτόλεμου και Αρχέλαου, στην πεδιάδα του ποταμού Αμνία. Οι
στρατηγοί του Μιθριδάτη νίκησαν το Νικομήδη και κατέ-

Η Μικρά Ασία, λίγο πριν το ξέσπασμα του Α’ Μιθριδατικού Πολέμου, το 90 π.Χ
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ΜΑΡΤ’Σ - ΑΠΡΙΛΤ’Σ

11 Ημέρες στον Εύξεινο Πόντο - Εκδρομή με την Ε.Λ.Β.
ΑΠΟ 21-7 ΕΩΣ 31-7

6η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Προγευμα και περιηγηση στην πολη της Τραπεζουντας.Θα
δούμε το μουσειο της Αγ.Σοφιας,τον Αγ.Ευγενιο,την Παναγια
Χρυσοκεφαλο τα κομνηνια τειχη,στο μουσειο Τραπεζουντας
το Φροντηστήριο κ.α (Οσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν εξ ιδίων τα χωριά τους στη γύρω περιοχή,όσοι κατάγονται από την περιοχή του Καρς μπορούν εξ΄ιδίων με ντολμούς
να επισκεφθούν τα δικά τους χωριά,όπου και θα διανυκτερεύσουν ).Δειπνο. Διανυκτερευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)
Πρωινο και ελεύθερη μέρη για όσους θέλουν να επισκεφθούν
τα χωριά τους.( οι εκδρομείς που βρίσκονται στο Καρς θα
εκμεταλλευθούν τη μέρα για να δουν τα χωριά τους και στη
συνέχεια θα επιστρέψουν στην Τραπεζούντα ,όπου θα συναντήσουν το υπόλοιπο γκρουπ).Δειπνο Διανυκτερευση.

- ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΓΚΥΡΑ - ΑΓΚΝΤΑΓΑΜΑΝΤΕΝ
- ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
- ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ
- ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
- ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΡΣ)
1η ΗΜΕΡΑ:ΒΕΡΟΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Ωρα 06.00 αναχωρηση από τα γραφεια μας.Σταση εξω από
την Ξανθη Για καφε και κατοπιν κατευθυνση για συνοριακο
σταθμο Κηπων.Ελεγχος Διαβατηριων και στη συνεχεια μεσω
Μαλγαρων και Ραιδεστου αφιξη το απογευμα στην Πολη. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο,διανυκτερευση.
2η ΗΜΕΡΑ:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΓΚΥΡΑ
Προγευμα και αναχωρηση για Αγκυρα.με ενδιαμεσες στασεις
για καφέ και ξεκούραση Αφιξη το απόγευμα στην Πρωτεύουσα του Τουρκικού κράτους.Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.
Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ:ΑΓΚΥΡΑ_ΑΚΝΤΑΓΜΑΤΕΝ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
Μετα το πρόγευμα αναχωρηση για Σεβάστεια.Ενδιάμεση
στάση στο Ακνταγματεν.Οσοι επιθυμούν να επισκεφτούν εξ
ιδίων χωριά της περιοχής με ντολμούς μπορούν μετά να συναντηθούν με το γκρούπ στο ξενοδοχείο στη Σεβάστεια. Στη
συνέχεια αναχώρηση για την Σεβάστεια.Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ_-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ_-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Ξεκιναμε την περιηγηση στην πολη της Σεβάστειας μετά το
πρωινό και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αργυρούπολη.
Μετά από μια στάση και εκεί , θα καταλήξουμε στη Μητρόπολη του Πόντου , την Τραπεζούντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Προγευμα και αναχωρηση για το ονομαστο μοναστηρι
της Ματσου Κας,Παναγια Σουμελα .Αφου προσκυνήσουμε
και ξεναγηθούμε στη Μονή θα κατηφορλίσουμε προς τα
Πλάτανα,επίνιο της Τραπεζούντας Χρόνος ελεύθερος για φαγητό.Στη συνεχεια επίσκεψη στο Σόουκ Σου ,στην περίφημη
βίλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη. Επιστροφή στην Τραπεζουντα.Δειπνο,διανυκτερευση.

8η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ
Πρωινο και αναχωρηση για την περιοχη Οφεως ποταμου.Θα
επισκεφθούμε τη μαγευτικής ομορφιάς λίμνη Ουζουνγκιολ
καθως και την Παραλιακή πόλη των Σουρμενων. Επιστροφή
στην Τραπεζούντα. Δείπνο Διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ:TΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΑΜΑΣΕΙΑ
Μετά το προγευμα αναχωρηση για Αμασεια.Στο δρόμο μας
θα συναντήσουμε την Κερασούντα, την Ορντού , το Ιασόνειο
ακρο ,τις Αμαζόνες ,την Σαμψούντα,την Οινόη.Αφιξη στην
Αμάσεια,τακτοποιηση στο ξενοδοχείο.Δείπνο και διανυκτέρευση.
10η ΗΜΕΡΑ:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Ξεκιναμε το ταξιδι της επιστροφης μας προς την Κων/πολη
περνωντας από Μερζιφουντα,Τοσια,Μπολου,Νικομηδεια
αντικρυζουμε παλι τα Στενα του Βοσπορου και φθανουμε
στην βασιλιδα των πολεων την Κων/πολη.Τακτοποιηση στο
ξενοδοχειο και για οσους εχουν διαθεση Μια πρωτη νυκτερινη βολτα στο πολυβουο πεζοδρομο του Περαν, καφε, Ζαχαροπλαστεια παραδοσιακα εστιατορια περιμενουν τους επισκεπτες. Διανυκτέρευση.
11η ΗΜΕΡΑ:ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΒΕΡΟΙΑ (620 ΧΛΜ)
Με τις αποσκευες γεματες εικονες και αρωματα,φευγουμε
μετα το πρωινο για την Ελλαδααφού επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία του Μπαλουκλί.Στη
συνέχεια,περνωντας τα ελληνοτουρκικα συνορα Κηπων μετα τις
απαραιτητες διατυπωσεις φτανουμε το βραδυ στην πολη μας.
Τιμή συμμετοχής 750Ε

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1) Μεταφορα-μετακινησεις με υπερυψωμενα λεωφορει του
γραφειου μας
2) Τις 10 διανυκτερευσεις σε επιλεγμενα ξενοδοχεια 3 και 4
αστερων.
3) Τα 10 προγευματα και 7δειπνα.
4) Αρχηγο - ξεναγο του τουριστικού γραφειου.
5) Τοπικο ξεναγο οπου απαιτειται.
6) Ξεναγησεις,περιηγησεις που αναφερονται στο προγραμμα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισοδους μουσειων και αρχαιολογικων χωρων, διασκεδασεις,
ποτα, φιλοδωρηματα και ότι αναφερεται στο προγραμμα ως
προαιρετικο.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή αποτελούν ένα
γκρουπ και σαν γκρουπ θα συμμετέχουν στο προκαθοριμένο
πρόγραμμα.Θα υπάρχει ο υπεύθυνος της εκδρομής ο οποίος
θα ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα στη διάρκεια της. Για
οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το πρόγραμμα θα ενημερώνεται ο υπεύθηνος της εκδρόμης . Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να απαιτήσει αλλαγή του προγράμματος εκτός από τον υπεύθυνο της εκδρομής θα υπάρχει και ο
αρχηγός της αποστολής ο οποίος θα συντονίζει όλες τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν όλοι οι συμμετέχοντες να ακολοθούν τις αποφάσεις του αρχηγού της αποστολής.
Προκαταβολές έως 30-3 α δόση 350 Ε έως 15-6 εξόφληση
Πληροφορίες
Γραμματεία της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Δευτέρα-Πέμπτη
10-2μμ & κάθε Κυριακή από 4.30 μ.μ.-8.30 μ.μ. στο τηλέφωνο
2331072060
• κ. Σαρημιχαηλίδη Παύλο 6973370581
• κ. Φωτιάδη Φιλοκτήμων 6942701788

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012
1-1-2012 Εκπροσώπηση στον χορό του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Νικομήδειας
«Αριστοτέλης» στο κοσμικό κέντρο ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΑΛΑΣ.

δρίαση του Δ.Σ. με σκοπό τις ενέργειες για
την συγκέντρωση των δικαιολογητικών
για την αίτηση της απόκτησης της Άδειας
του Λαογραφικού Μουσείου της Ε.Λ.Β..

3-1-2012 Παρουσίαση του πολυποίκιλου
έργου της ΕΛΒ από τον πρόεδρο κ. Χ. Καπουρτίδη, στην εκπομπή του κ. Γ. Παναγιωτίδη στην Πέλλα TV.

22-1-2012 Παρουσία του υπευθύνου της
Ιστοσελίδας κ. Κυριάκου Παλασίδη στην
συνεδρίαση του Δ.Σ. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και τη συνεργασία με την
γραμματεία.

6-1-2012 Αναβίωση του εθίμου των Μωμό(γ)ερων στη Ν. Νικομήδεια σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο
«Αριστοτέλης».
7-1-2012 Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας από την Ελεγκτική Επιτροπή.
8-1-2012 Έκδοση του 1ου φύλλου του
έτους της εφημερίδας «Αργοναύτης» και
προώθηση του στο Ταχυδρομείο.
15-1-2012 Κοπή βασιλόπιτας της Λέσχης
κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ..
15-1-2012 Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της Λέσχης.
22-1-2012 Παρουσία του νομικού συμβούλου κ. Λάζαρου Κουμπουλίδη και του
μέλους κ. Δώρα Μπαλτατζίδου στην συνε-

12-2-2012 Λήψη απόφασης οργάνωσης
των εκδηλώσεων μνήμης 2012.
11-2-2012 Λήψη απόφασης έκδοσης του
ετήσιου λαχείου της Λέσχης.

28-1-2012 Ετήσιος χορός της Ε.Λ.Β. στο
Π.Π.Κ. στο Πανόραμα.

17-2-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου Ποντίων Ροδοχωρίου
στο κέντρο διασκέδασης “Παρθενώνας”.
18-2-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Μορφωτικού Συλλόγου Κοπανού “Η ΜΙΕΖΑ”, στο κέντρο διασκέδασης
“Παρθενώνας”.

29-1-2012 Εκπροσώπηση στην κοπή της
πίτας της Θρακικής Εστίας Βέροιας.

18-2-2012 Αποκριάτικη παιδική γιορτή
στο Π. Π. Κ. της Λέσχης στο Πανόραμα.

2-2-2012 Αναβολή εκδίκασης του αιτήματος της Λέσχης, για την ακύρωση του Νέου
Κανονισμού που διέπει την διοίκηση του
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Αθήνα.

19-2-2012 1η Συνάντηση μελών με σκοπό
την μέριμνα για το «Αύριο» της Διοίκησης
της ΕΛΒ..

4-2-2012 Εκπροσώπηση στον χορό του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κιβωτιανών Ν.
Ημαθίας, στο κοσμικό κέντρο ΑΚΡΙΤΑΣ
ΠΑΛΑΣ.
5-2-2012 Επίδειξη κατασκευής χαρταετών στα μέλη του τμήματος Νέων και του
χορευτικού τμήματος.

19-2-2012 Έναρξη των εργασιών προετοιμασίας των εκδηλώσεων μνήμης για
την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

κ. Δώρας Μπαλτατζίδου, του φακέλου των
δικαιολογητικών στήριξης, για την αίτηση
της απόκτησης της Άδειας του Λαογραφικού Μουσείου της Ε.Λ.Β. στο Υπουργείο
Πολιτισμού και στην Διεύθυνση Νεότερης
και Νεοκλασικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αθήνα.
21-2-2012 Αποστολή έγγραφου αιτήματος επιστροφής των κειμηλίων της Λέσχης
από την Μητρόπολη Βέροιας.
24-2-2012 Συμμετοχή της ομάδας των
Μωμόγερων στα εγκαίνια της έκθεσης
που επιμελήθηκε ο κ. Γιώργος Μελίκης,
με τίτλο «Μάσκες και δρώμενα της λαϊκής
παράδοσης», που παρουσιάσθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.
25-2-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου στο κέντρο διασκέδασης “Ακρίτας” στα Αλωνάκια Κοζάνης.

19-2-2012 Κατασκευή χαρταετών από τα
μέλη του τμήματος Νέων και του χορευτικού τμήματος.

26-2-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής Νάουσας στο κέντρο διασκέδασης “Παρθενώνας”.

21-2-2012 Προώθηση μέσω της Περιφερειακής Συμβούλου της Π. Ε. Ημαθίας και
μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. και της Λέσχης,

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

11

ΜΑΡΤ’Σ - ΑΠΡΙΛΤ’Σ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

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

Στηρίξτε το έργο της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από 25 ευρώ* το έτος

*Αφορά την καταχώρηση στην λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών
των ενεργών μελών (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ)

•

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ



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


•


•


•



•


•


•




•



•


•


•


•


•


•



•





•


•


•


•


•


•


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

•

ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ



GREENLAND ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 6937416505
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•



•

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



•




•


•


•



•


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
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

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

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΖΗΚΟΣ» ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 6972691258 & 6984973328

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

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

«ΧΕΡΙΔΗΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21, ΤΗΛ.2331072539

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Αδαμίδης Κων/νος
Αθανασιάδης Χαράλαμπος
Ανδρεάδου Παρασκευή
Ανθίτσης Κων/νος
Γεωργιάδης Αθανάσιος
Εδίρνελης Αναστάσιος
Ζευγαρόπουλος Παναγιώτης
Ιντζεβίδης Αρχιμήδης
Καπουρτίδης Χαράλαμπος
Κεφαλίδου Ελένη
Μαυροκεφαλίδης Πολυχρόνης
Μιχαηλίδου Ελένη
Μουρατίδης Γεώργιος
Μουρατίδης Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος

ΗΜ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
2/1/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
2/1/2012

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Πιπερίδου-Λαφαζάνη Ελένη
Πιστοφίδης Σταύρος
Πουλτίδου Κική
Πουτακίδης Γεώργιος
Σαλτσίδου Δέσποινα
Σασκαλίδης Βασίλειος
Σιδηρόπουλος Ηλίας
Στολτίδης Σπύρος
Ταυρίδης Γιάννης
Τόκας Χριστόφορος
Τσακιρίδης Αθανάσιος
Τσαλουκίδης Σάββας
Φουντουκίδης Κων/νος
Χαμαλίδης Νικόλαος
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
Χειμωνίδης Ιεροκλής

2/6/2012
3/4/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/23/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/25/2012
1/15/2012
1/15/2012
2/1/2012
1/15/2012
1/9/2012
1/15/2012
1/15/2012

ΤΟ Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΨΙΛΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 48 & ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ (ΨΙΛΙΚΑ) ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΠΝΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΟΝΙΤΣΗΣ 30
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ-ΤΣΙΓΑΡΩΝ) ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α
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ΜΑΡΤ’Σ - ΑΠΡΙΛΤ’Σ

ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏ ÐÁÑÔÕ ÔÇÓ Å.Ë.Â.
Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ο παιδικός αποκριάτικος χορός της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Με ζωντάνια και πηγαία διάθεση γλεντιού τα μέλη του χορευτικού
τμήματος και οι μικροί και μεγάλοι φίλοι της Λέσχης διασκέδασαν,
χόρεψαν και τραγούδησαν, κάτω από τους ήχους της μουσικής του
καρναβαλιού.
Πιερότοι, μασκαράδες, μπαλαρίνες, βασίλισσες και ιππότες, μάγισσες με τα σκουπόξυλα,
πειρατές, χανούμισσες και ότι άλλο αστείο και παραμυθένιο συμπλήρωσε τον κατάλογο των
στολών, με τις οποίες έκαναν την εμφάνιση τους οι συμμετέχοντες στην πιο κεφάτη γιορτή
της χρονιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσης :
1. Αφοί Ελευθεριάδη - Κατάστημα ειδών υγιεινής
2. Ζ-Κ Ζευγαρόπουλος-Καρολίδης - Επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού,
εξοπλισμοί καταστημάτων
3. Ευρωπληροφορική - Κωστόπουλος Τάσος - Κέντρο ελευθέρων σπουδών και πληροφορικής
Και φυσικά τις κυρίες Κλεονίκη Θεοδωρίδου, Μαριάννα Ιωαννίδου, Ευγενία Καρβαριώτου,
Ελένη Κάσσου, Σταυρούλα Κόβα - Ορφανίδου, Όλγα Μελικιώτη, Ιωάννα Μπρανιώτου, Γαλήνη Πορουτσίδου, Γιώτα Στολτίδου, Νικολέτα Τοπίδου, Δέσποινα Τριανταφυλλίδου και Σοφία
Τσανασίδου οι οποίες προσέφεραν πλήθος εδεσμάτων και λιχουδιών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι γονείς Σάββας Πασχαλίδης και Ιφιγένεια (Έφη) Αμοιρίδου – Πασχαλίδου και ο
γιος τους Αλέξανδρος (Αλέκος), ευχαριστούμε από καρδιάς τα μέλη του χορευτικού
τμήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και ιδιαίτερα τους μουσικούς Γιάννη και Μιχάλη
Τσανασίδη καθώς επίσης και τον μικρό Γιωργάκη Ασβεστά για την συμμετοχή τους και
την καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν κατά την διάρκεια του γάμου των
παιδιών μας Βασίλη Πασχαλίδη και Χριστίνας Γεωργούδη.
Τα συναισθήματα χαράς και ευτυχίας που μας πλημμύρισαν ευχόμαστε ολόψυχα να
αισθανθούν με την σειρά τους και οι νεόνυμφοι από τον γιό τους Σάββα Πασχαλίδη
καθώς και κάθε οικογένεια από τα παιδιά της.

Με πρωτοβουλία του τμήματος νέων και την καταλυτική συμβολή του χορευτικού, πραγματοποιήθηκε η κατασκευή χαρταετών από τα παιδικά τμήματα του χορευτικού. Τα με τη βοήθεια των δασκάλων, των μελών του τμήματος νέων και των γονέων τους, έφτιαξαν το καθένα
το δικό τους χαρταετό, νιώθοντας έτσι την ευχαρίστηση και τη χαρά της δημιουργίας που
νιώθει κάθε μικρό παιδί όταν κάνει κάτι καινούργιο και πρωτότυπο. Αν και ο καιρός την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας ήταν άστατος και κάποιοι ίσως να μην μπόρεσαν να πετάξουν τον
χαρταετό τους, το σίγουρο είναι πως η διαδικασία κατασκευής του θα τους μείνει αξέχαστη.

2.403.902

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

