ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 194

ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Αναβολή στο ΣτΕ
Γιατί ο Μητροπολίτης Βέροιας
και ο Τανιµανίδης εµµένουν στο
υφιστάµενο παράνοµο καθεστώς;

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
(ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΝ 2012)

Συναντήσεις του Δ.Σ.
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
με τον Αντιπεριφερειάρχη
και τη Δήμαρχο Βέροιας

Σελίδα 3

Σελίδα 6

ΑΟΖ και
Γενοκτονία
των Ποντίων
Σελίδα 3

Κλήδονας 2012
Στις 23 Ιουνίου, μέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ. η Εύξεινος Λέσχη θα πραγματοποιήσει για 7η συνεχή χρονιά
και φέτος την αναβίωση του έθιμου του «Κλήδονα»
στο Κομνήνιο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ

Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα της Ε.Λ.Β.
και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Σελίδα 7

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αφοι ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ

ΑΝΘΕΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

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

Η Ε.Λ.Β. στο φεστιβάλ
του Λυκείου Ελληνίδων

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ΄
Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Σελίδα 5

Σελίδα 9

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΝ

ÐïíôéáêÜ ÁíÝêäïôá
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Έναν ημέραν η Πελαΐα λέει τον άντραν’ατς τον Στάθιον
να πάει σο τηκιάν(μαγαζί) ντο πουλούν τα κρέατα να αγοράζ
έναν κιλογράμ κρέας. Άμαν Στάθιε ορίασον μ’ανασπάλτς να
λες τον τηκιαντσήν να γράφτ’σε το ρετσέπ (συνταγή) πώς να
μαγειρεύ’ατό. Καλά θα λέγατον λέει ο Στάθιον. Άρ΄ο άχαρον
ο Στάθιον επίεν σο τηκιάν επείρεν ατά ντο εθέλνεν η Πελαΐα
και σο κλώσιμον απάν σήτα εφτάει να μαζεύ τα σαρβάλιατ
έρται αναχάπαρα (άξαφνα) έναν αδέσποτο σκυλίν και ταλεύ
το κρέας ασά σέρατ και δαβέν πλάν. Ο άχαρον ο Στάθιον
ατόσον επέεντον (ξαφνιάστηκε) κλώσκεται και τσαΐζ σον
σκύλον μερέαν. «Κοπρόσκυλον οφύγον οφύγον, την συνταγήν εγώ έχατο ας τερούμε πως θα μαειρεύς ατό γιόξαμ θα
τρώς ατό άψετον;

ÐïíôéáêÜ ÃíùìéêÜ
Του Γιώργου Συμεωνίδη

1. Ο λύκον επένεν νηστικός σο ρασίν και π’ έλέπ’ ατόν έλεεν
τίνος μανίτσαν εκλαίντσεν.
Ο λύκος πήγαινε νηστικός στο βουνό και αυτός
που τον έβλεπε τίνος μάνα έκανε να κλάψει, για τη ζημιά
που εννοείται ότι είχε κάνει.
Αυτό το έλεγαν για κάποιον ο οποίος φαινόταν
ότι ήταν κακός, πλούσιος άνετος κλπ
ενώ στην πραγματικότητα ήταν φουκαράς

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ104447/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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

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

2. Τον λύκον η ποπαδία εμόναζεν σο σπίτνατς και ατός ερώτανεν τον κόσμον τη παπά τα εΐδε (γίδια) μερ’ είναι;
Η ποπαδία φιλοξενούσε το λύκο στο σπίτι της και αυτός
ρωτούσε τον κόσμο που είναι τα γίδια του παπά;
Αυτό λέγεται για τον αχάριστο άνθρωπο που ενώ εσύ
του κάνεις καλό αυτός ψάχνει το κακό σου.
3. Ο λύκον άμον το γερά’ ίνεται ο μασκαράς τη σκυλίων.
Ο λύκος όταν γεράσει γίνεται το παιχνίδι
ή ο μασκαράς των σκυλιών.
Λέγεται για τον άνδρα που όταν ήταν νέος ήταν θηρίο
ανήμερο, ενώ όταν γέρασε έγινε περίγελος του κόσμου.

Áðüóðáóìá áðü ôï
«ÆÞóïí êáé ìç öáßíåóáé…»

Το 1994
Η 19η Μαΐου έχει οριστεί από την Ελληνική Βουλή ως
ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού,
Ημέρα εθνικής μνήμης.
Το 2009
Πέμπτη 30 Απριλίου 2009: Η πολιτειακή Βουλή της Νότιας
Αυστραλίας αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων.
Πρώτη σε όλον τον κόσμο οι Πόντιοι Έλληνες της μικρής
Αδελαΐδας κατάφεραν την Αναγνώριση για τα θύματα της γενοκτονίας.
Μεγάλη μας τιμή που ήταν μαζί μας στη Βουλή, ο Χάρης
Τσιρκινίδης, ιστορικός ερευνητής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής.
Έφερε στο φώς, ντοκουμέντα ξένων διπλωματικών αρχείων από τις πρεσβείες της Μαδρίτης των Βρυξελλών και των
Παρισίων.
22 χρόνια μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, διαβάζαμε ιστορίες Αληθινές να μάθει όλη η Οικουμένη την ποντιακή
ιστορία την πονεμένη.
Το όνειρο όλων μας εδώ στην Αδελαΐδα να επισκεφθούμε μια μέρα των γονιών μας την πατρίδα. Να πάμε όλοι στον
Πόντο…
Με τον πάτερ Χρήστο τον πόντιο να εφτάμε τρισάγιο,
απάν και σα ταφία, ν’αύτομε τα κερία για να αναπάουνταν των
παππούδων μας τα ψία.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
Ειρήνη Καραμανλίδου

Της Ελένης Πιπερίδου-Λαφαζάνη
Και δυ΄αλλ΄μάξουζ εχοβλάεψαν σον παπάν εμουν. Επίασαν ατον ας σα γένα, ετσαράπ’σαν, αιμάτωσαν το κατσίν ατ,
έσ’ κωσαν κ΄έσυραν το καλλιμάυχ’ ν ατ’ κ΄ετσουγνάεψαν α!...
Εκείνος όσον τ’επόρεσεν ετσαπαλάεψεν. Εκούντεσεν ατ’ς με
τα χέρα, με τ’ ωμία, αμά κ’επόρεσεν να νικά τ’ς..
Εγλυτών’ καμίαν η νοσάκα ας ση κάρταλονος τα χέρα, για
να εγλυτών’κι ο Ρωμαίον ας ση Τούρκονος τα μαχαίρα. Κι αλλομίαν χρατς ετσέρ’τσαν τα ράσα τ’ κ’εφέκανατον, τσάτσαλον,
άμον ντ’εγέννεσεν ατον η μάνα τ’.
Κάποιοι έτρεξαν εκαικά και χλι χλι ελιγώθαν ας σα γέλ’τα.
Άλλ’εντούναν τα τσάπας κ’εκούιζαν γιασασίν, γιασασίν, «μπράβο, μπράβο»κ’ετέρναν θέατρο χωρίς παράδας…
Κ’ εμείς ντο έπαθαμε! Ντο έπαθαμε!
Εντράπαμε, εστεναχωρεύταμε, ερεζιλαεύταμε!
Καλλίον η γη να εσκίουτον κ’έμπαιναμε!
Γιλντιρίμ’ να ερούζ’νεν σο κιφάλ’ν εμουν!...
Πώς να λέω σε Ελένε μ’!
Έτσουξεν η καρδίαμ’! Επόνεσεν αποπέσ’η ψη μ’!
Κ’ έναν παρτσάλ’ κ’ είχαμε να δι’με τον άρθωπον εμουν και
φορεί…
΄Λι εμέν σον ποπάν εμουν! Λαλίαν πώς κ’εξέγκεν!
Άμαν εσέγκεν εμπροστά τ’ τα χέρα τ΄ τ’ έναν απάν σ’ άλλο,
χαμελά, και οπίσ’ οπίσ’ έτρεξεν εβουράστεν έναν βουρέαν
βουμπάκ κ’ ετσιλάεν.
Εθαρρώ ατώρα εν…
Ούι, πουλόπο μ’, ντο έπαθαμε και ντο έσυραμε ας σοι
Τουρκάντ’ς ξάι μ’ ερωτάς!’Κι θέλω να ενθυμούμαι.’Κ’ επορώ.
Εμωδίασεν το κιφάλι μ’...
Και σίτα έλεε με ατά τα ιστορίας κ’εγώ ετέρνατεν έκοψεν
το λόγον, εχαμέλυνεν τ’ ομμάτα, εκράτεσεν το κατσίν ατ’ς με
τ’ έναν το χέρ’ και δύο χοντρά δάκρα εκυλίγαν σον πρόσωπον
ατ’ς κ’εκατήβαν ους αφκά σο ζαΐφ’κον την τσαγκάν ατ’ς. Κι ως
να φέρ’ ατεν έναν μαντιλόπον να σπογγίεται, επάτεσεν κα την
κλαίη άμον μωρόν παιδίν κ’ ενεσύρνεν.
Εσ’ χώρα με, γιάγια, Πελαΐα, είπα! Εσχώρα με!
Άβουλα μ’ εκλαίν’τσα σε!
Άλλο κι θα ευτάγ’α’!
’Κι θα αγγεύω τα παλαιά!...
Κ’ εγκαλάστα κ’ εφίλεσ’ ατέν γιατί πολλά εγάπανα’ τεν και
ελυπέθα’ τεν...

Σίγουρα όλοι σε όλον τον κόσμο θα ένιωθαν έκπληξη,
μαθαίνοντας την αναγνώριση της Γενοκτονίας, από μια μικρή
πόλη της Αυστραλίας την (ηρωϊκή) Αδελαΐδα.
Η αγάπη, η ενότητα και η καλή συνεργασία, στάθηκαν τα
μεγάλα κεφάλαια για την επιτυχία μιας τέλειας προσπάθειας.
Κληρονομιά μας είναι η γλώσσα μας ο πολιτισμός μας οι
ρίζες μας.
Η άποψη του Υπουργού Μάικ Άτκινσον ο οποίος ήταν και
είναι θαυμαστής και γνώστης της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας,
συνετέλεσε στην επιτυχία μας αυτή.
«Ο Υπουργός ο Μάικ Άτκινσον ο φιλέλληνας, εφόρεσεν
την ζίπκαν, γενοκτονίαν είπεν εν οι Τούρκ’ ατό ντ’εποίκαν»

30 Αιώνες Ακρίτες

Πόντιοι οι απόγονοι των Κομνηνών και του Διγενή
Οι Έλληνες που γνώρισαν τις μεγαλύτερες και περισσότερες
κατοχές και ταλαιπωρίες.
Τρεις χιλιάδες χρόνια, μιλούν την ίδια γλώσσα, χορεύουν τους
ίδιους ρυθμούς και τραγουδούν τα ίδια τραγούδια.
Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΕ, ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ðïßçìá Ãåíïêôïíßáò
Της Ειρήνης Καραμανλίδου

Η γενοκτονία Αναγνωρίστηκε
εδώ στην Αυστραλία,
που όλοι περιμέναμε
με τόση αγωνία.
Πήγαμε οι Πόντιοι μέσα
Στη Βουλή, και περιμέναμε
Την απόφαση με
Κομμένη την αναπνοή.
Τα δάκρυα μας τρέχανε
Την άγια τούτη μέρα
Περιμέναμε χρόνια πολλά,
Την Παναγία Σουμελά
Και φώτισε τον καθ’ ένα χωριστά.
*σε Συνεδρίαση, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση με μεγάλη
συγκίνηση, αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία εδώ στην Αυστραλία.

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
www.epikairanews.gr
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ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΝ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ;
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
Του Λάζαρου Κουμπουλίδη
Σύνοδος και η ΜηΝομικού Συμβούλου της
τρόπολη Βέροιας
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
ΔΕΝ κατέθεσαν εγkouboulidis@yahoo.gr
γράφως τις θέσεις
τους, όπως αξίωσε
ο εισηγητής δικαστής με έγγραφο του
που τους επιδόθηκε νομίμως με δικαστικό επιμελητή.
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. Παντε-

λεήμων, 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;
Πως 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!

ΑΟΖ και Γενοκτονία των Ποντίων
του Νίκου Λυγερού
στους Τάσσο Τ. και Χρήστο Ι.

Γ

ια όσους πιστεύουν ότι το Αιγαίο πρέπει να
χωριστεί στα δύο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι αλλιώς θα ήταν άδικο για την Τουρκία, θα θέλαμε να τους δώσουμε ένα ποντιακό
μάθημα μέσω της γενοκτονίας.
Αν η Τουρκία είναι τώρα σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε ΑΟΖ είναι απλώς και μόνο για ένα λόγο. Διέπραξε μία γενοκτονία εναντίον των
Αρμενίων, των Ασσυρο- Χαλδαίων, των Εβραίων και των Ποντίων. Δίχως
αυτή τη γενοκτονία η Τουρκία δεν θα είχε πρόσβαση στην ακτή που επιτρέπει να αποκτήσει ΑΟΖ. Βέβαια την ενοχλούν τα νησιά μας, διότι είναι
πολύ κοντά της. Αλλά αφού δεν συνέχισε τη γενοκτονία στα νησιά μας,
είναι πλέον δικό της πρόβλημα. Βέβαια αυτή η προσέγγιση είναι μάλλον
αφαιρετική σε πολλούς και ειδικά στους ραγιάδες. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να παράγουμε για πρώτη φορά την ΑΟΖ του Πόντου στη Μαύρη
Θάλασσα. Η ιδέα μας δεν αποτελεί κάποια ακραία μορφή διεκδίκησης, δεν
είναι το θέμα μας. Αυτός ο χάρτης έχει ένα μοναδικό σκοπό. Να δείξει ότι
στη Μαύρη Θάλασσα η ΑΟΖ του Πόντου είναι τεράστια. Κανένας λοιπόν

δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι πρόκειται για μία λεπτομέρεια της ιστορίας.
Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε όλοι, ακόμα κι αν δεν το είχαμε επινοήσει, την αξία του Πόντου, ως περιοχή που δίνει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτός ο χάρτης δείχνει άμεσα την τοποστρατηγική αξία του. Επιπλέον,
δίνει τη δυνατότητα σε
όλους να δούμε τι μας πήρε η Τουρκία μέσω της Γενοκτονίας των Ποντίων. Διότι δεν έχει σημασία μόνο η ξηρά, αλλά και η θάλασσα. Με αυτόν
τον τρόπο συνειδητοποιούμε εύκολα και τις φοβίες της σε σχέση με το ποντιακό. Η ποντιακή ΑΟΖ είναι μία πραγματικότητα, η οποία άλλαξε επειδή
υπήρχαν όχι μόνο γενοκτόνοι, αλλά και οι ραγιάδες τους που σώπασαν
μπροστά σ’ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα όσο αφορά στους σημερινούς θα ήταν ευγενικό εκ μέρους τους, αφού δεν έχουν
στοιχεία ευγενών, να θυμηθούν τι υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός και
ποιες είναι οι σημερινές επιπτώσεις ακόμα και σε ένα θέμα φαινομενικά
τόσο απομακρυσμένο από τη γενοκτονία. Φανταζόμαστε να μιλούν και
για δικαιοσύνη στη Μαύρη Θάλασσα.
Όχι μόνο έχουν ξεχάσει ή θέλουν να ξεχάσουν το παρελθόν, αλλά θέλουν να μας παρουσιάσουν το παρόν με έναν τρόπο
που καταδικάζει ακόμα και το μέλλον του ελληνισμού. Διότι η ΑΟΖ
ανήκει αναπόφευκτα σε αυτό το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να τους επισημάνουμε ότι όχι μόνο θα συνεχίσουμε όλοι μας με όλες μας τις δυνάμεις

τον αγώνα της αναγνώρισης, αλλά και της ποινικοποίησης όσο αφορά στο
θέμα της γενοκτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε την Τουρκία
ούτε τους ραγιάδες της να μας αφαιρέσουν κομμάτια της ΑΟΖ μας. Ξέρουμε ακριβώς την αξία της και μπορούμε πλέον να δούμε και το μέγεθος που
θα είχε με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα
και θα παλέψουμε για την μνήμη του μέλλοντος ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου που αποτελεί μία προσφορά όχι μόνο για τον ελληνισμό σε τοπικό επίπεδο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι το ποντιακό μάθημα για την ΑΟΖ.
Πηγή: e-Pontos
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Πρωτοβουλία για αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Αρμενία
Σε συνάντηση του προεδρείου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος με τον Πρόεδρο της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Nταβίντ
Πετροσιάν στο περιθώριο της ημερίδας της
Νέας Δημοκρατίας με θέμα τις γενοκτονίες Ελλήνων Αρμενίων και Ασσυρίων, τονίσθηκε από
τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε. κ. Γιώργο Παρχαρίδη η
ανάγκη της άμεσης αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Αρμενικό

Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Nταβίντ Πετροσιάν
τόνισε στον κ. Παρχαρίδη, ότι με ενέργειες
του φορέα που εκπροσωπεί το Αρμενικό κόμμα
Ταστακ αναμένεται τους προσεχείς μήνες να καταθέσει σχετική πρόταση νόμου στο Αρμενικό
Κοινοβούλιο με την πεποίθηση της ψήφισής της.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. Γιώργος Παρχαρίδης επι-

κεφαλής της αντιπροσωπείας της ομοσπονδίας
στο χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση
της Νέας Δημοκρατίας για τις Γενοκτονίες μαζί
με τους Προέδρους των Αρμενίων, Ασσυρίων
και Μικρασιατών ζήτησε από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την κατάργηση του
όρου Γραμματεία Παλιννοστούντων και Ειδικών
Πληθυσμιακών ομάδων προτείνοντας αντ’ αυτών Γραμματεία Προσφυγικού Ελληνισμού. Το

ίδιο ζητάει η Π.Ο.Ε. για όλα τα θεσμικά όργανα
των κομμάτων που ασχολούνται με τα ζητήματα
των Νεοπροσφύγων από την πρώην Σοβιετική
Ένωση και των Ελλήνων της Ανατολής.
Επίσης ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. τόνισε την
ανάγκη όλα τα κόμματα και η Πολιτεία στο σύνολό της να τεθούν επικεφαλής του Αγώνα για
την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας κατά το
παράδειγμα της Αρμενίας.

Έλληνες, Αρμένιοι, Ασσύριοι: Τρεις Γενοκτονίες
Ιστορική Μνήμη-Στρατηγική Αναγνώριση
Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, 2012 στο
ξενοδοχείο Divani Caravel με τίτλο: Έλληνες,
Αρμένιοι, Ασσύριοι: Τρεις Γενοκτονίες, Ιστορική Μνήμη-Στρατηγική Αναγνώρισης που
διοργάνωσε η Γραμματεία Παλιννοστούντων
και Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων της Νέας
Δημοκρατίας τιμώντας τη μνήμη Ελλήνων,
Αρμενίων και Ασσυρίων θυμάτων της τουρκικής γενοκτονικής πολιτικής.
Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν:
- Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Καθηγητής της Ιστορίας του Νέου
Ελληνισμού, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
- Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός, Τμήμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.
- Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος.
Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο
βουλευτής Β΄ Αθηνών, πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν o Πρόεδρος της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γεώργιος Παρχαρίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος κ. Αθανάσιος Λαγοδήμος, εκ μέρους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος η κ. Ντίρα Τσουκαλά και ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων κ. Κυριάκος
Μπατσάρας.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος
κ.κ. Χορέν Τογραματζιάν, η Α.Ε. Πρέσβης της Δημοκρατίας
της Αρμενίας κ. Γκαγκίκ Γαλατσιάν, τέως υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος, η Πρόεδρος
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO κ. Αικατερίνη
Τζιτζικώστα, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν Αλμπάλας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τομεάρχες και Γραμματείς του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας, αντιπροσωπεία των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων του Ποντιακού και ευρύτερου Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Ο Μεσσήνιος Γραμματέας Χρήστος Γιάνναρης ευχαρίστησε όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την προσέλευση εκατοντάδων ευαισθητοποιημένων πολιτών, η
παρουσία των οποίων, την δύσκολη αυτή περίοδο για την
πατρίδα μας, αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης του
λαού μας.

Όλη η οµιλία του Χ. Γιάνναρη:
«Αξιότιμοι προσκεκλημένοι
Κυρίες και κύριοι
Φίλες και φίλοι
Με ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω
στην εκδήλωσή της Γραμματείας Παλιννοστούντων και Ειδικών
Πληθυσμιακών Ομάδων της Νέας Δημοκρατίας.
Η Γραμματεία μας τιμάει σήμερα τη μνήμη εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της ευρύτερης
Μικράς Ασίας, θυμάτων της Γενοκτονίας, καθώς και των άνω
του ενός εκατομμυρίου προσφύγων, οι οποίοι ήρθαν κυνηγη-

μένοι και τσακισμένοι στη μητροπολιτική Ελλάδα.
Μαζί με τους Έλληνες, τιμάμε και την μνήμη Αρμενίων και
Ασσυρίων, αρχαίων εθνών με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, που έπεσαν θύματα της γενοκτονικής πολιτικής κοινών
διωκτών. Η μελέτη και ιστορική τεκμηρίωση της γενοκτονικής
πολιτικής των Τούρκων οφείλει να περιλαμβάνει και τα τρία
έθνη καθώς και μικρότερες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες
που υπέφεραν έτσι ώστε να καταδειχθεί ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος του εγκλήματος καθώς και ο ενιαίος και αδιαίρετος
χαρακτήρας του επιτελικού σχεδίου εξάλειψης των μη τουρκικών, μη μουσουλμανικών πληθυσμών στην οθωμανική επικράτεια.
Με την σημερινή εκδήλωση οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι
Ασσύριοι καταδεικνύουν ότι δεν ξεχνούν και απαιτούν δικαίωση. Και η μόνη δικαίωση είναι η παγκόσμια αναγνώριση των εις
βάρος τους Γενοκτονιών.
Ο κόσμος σήμερα είναι πιο δύσκολος και πιο πολύπλοκος
από χθες και οι συνθήκες καθημερινά αλλάζουν. Με την παγκοσμιοποίηση η συμβατική κοινωνία όπως την γνωρίζαμε δεν
υφίσταται. Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Στο σημερινό διεθνές πολυσύνθετο και ρευστό περιβάλλον, το μόνο το οποίο
παραμένει αναλλοίωτο είναι η αξία και ο σεβασμός απέναντι
στην ανθρώπινη ζωή.
Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Το πιο στυγερό έγκλημα
που μπορεί να πραγματοποιηθεί ήταν και είναι η αφαίρεση της
ανθρώπινης ζωής. Και όταν αυτή η πράξη γίνεται σε μαζική
κλίμακα βάσει επιτελικού σχεδίου, με στόχο την εξολόθρευση
ολόκληρων λαών και πολιτισμών, τότε το έγκλημα αυτό φτάνει
στην κορύφωση του.
Η σημερινή εκδήλωση είναι ξεχωριστή γιατί μιλάμε για τρία
έθνη, τρία θύματα, τρεις γενοκτονίες, της ίδιας εκκαθαριστικής
πολιτικής. Η μοίρα θέλησε να γραφτούν μαύρες σελίδες στην
ιστορία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, από
τον ίδιο θύτη: μαζική εξόντωση, πορείες θανάτου, βιασμοί,
καταστροφή χιλιάδων εκκλησιών και πολιτιστικών μνημείων,
εκατόμβες νεκρών ιερέων, το βαρύ τίμημα το οποίο πλήρωσαν οι διωκόμενοι λαοί. Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι Ασσύριοι
κατέχουν το θλιβερό προνόμιο να είναι τα θύματα της πρώτης
γενοκτονικής πολιτικής του 20ου αιώνα, της πρώτης από τις
αρκετές που θα ακολουθήσουν.
Η Τουρκία αρνείται να απολογηθεί για το έγκλημα της γενοκτονίας.
Η μη συνειδητοποίηση και αναγνώριση του εγκλήματος
επιτρέπει την διαιώνιση της γενοκτονικής νοοτροπίας του
τουρκικού κράτους και δικαιολογεί αυταρχικές πρακτικές εναντίον των μειονοτικών ομάδων καθώς και καταστροφές θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων στη Μικρά Ασία και στην
Κύπρο.
Η μη καταδίκη των Γενοκτονιών εκ μέρους της τουρκικής
πολιτείας γέννησαν τον Φόρο Περιουσίας του 1942, τα Σεπτεμβριανά του 1955, τις απελάσεις του 1964, την εθνοκάθαρση σε

Ίμβρο και Τένεδο.
Η Τουρκία οφείλει να κοιτάξει κατάματα την ιστορία και να
αναγνωρίσει τα εγκλήματα του παρελθόντος.
Αυτή η πράξη θα ανοίξει τον δρόμο για τον εκδημοκρατισμό και την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στη γείτονα
χώρα.
Πιστεύουμε ότι η δυσχερής οικονομική κατάσταση που βιώνει η πατρίδας μας δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσει
από το πρώτιστο μέλημά μας ως έθνος, να προασπίζουμε την
ιστορική μας μνήμη. Η δέσμευση του Αντώνη Σαμαρά στην
προάσπιση της εθνικής μνήμης και της ελληνικής ταυτότητας
είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ο αγώνας της προάσπισης της ιστορικής μνήμης είναι ένας
όμορφος αγώνας. Αγώνες σαν και αυτόν καταξιώνουν την ανθρώπινη υπόσταση στο σύντομο πέρασμα μας από τη ζωή.
Ο αγώνας αυτός θα δικαιωθεί.
Θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες, αλλά αυτός ο
αγώνας θα δικαιωθεί.
Ήδη η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, με ψήφισμα της, το Δεκέμβριο του 2007, αποφάνθηκε ότι μεταξύ 1914 και 1923 διεπράχθη Γενοκτονία εις βάρος
των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου
και της Ανατολίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, το
Σουηδικό Κοινοβούλιο, τον Μάρτιο του 2010, αναγνώρισε τη
Γενοκτονία του 1915 εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου.
Οι διαφοροποιήσεις σχετικά με γεωγραφικές τοποθεσίες
και χρονολογίες στην αναγνώριση των Γενοκτονιών από τρίτα
κράτη, αποτελούν κίνητρο για καλύτερη ιστορική τεκμηρίωση
του εγκλήματος των Γενοκτονιών εκ μέρους των θυμάτων ώστε
να εκμηδενιστούν οι προσπάθειες κύκλων του επίσημου τουρκικού κράτους να υπονομεύσουν την προσπάθεια αποκάλυψης
του αμαρτωλού παρελθόντος της γείτονος χώρας.
Κυρίες και Κύριοι, η μνήμη δεν ζητάει να εκδικηθεί. Ζητάει
να ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ...
Δεν θα πρέπει να καμφθούμε από εκκλήσεις σύνεσης και
σωφροσύνης απέναντι στην αναθεωρητική Τουρκία.
Δεν ξεχνάμε τους σφαγιασθέντες προσκόπους του Αϊδινίου
και των Σωκίων, το μαρτυρικό τέλος του Εθνάρχη Χρυσοστόμου Σμύρνης, την καταστροφή του Ελληνισμού της Ανατολικής
Θράκης, την εξόντωση του Ποντιακού Ελληνισμού χάριν αβέβαιων τουρκικών υποσχέσεων για ειρηνική συνύπαρξη.
Παράλληλα με την προστασία της ιστορικής μνήμης, στοχεύουμε στην υιοθέτηση και χάραξη κοινής στρατηγικής έτσι
ώστε η Παγκόσμια Κοινότητα να αναγνωρίσει τις τρεις Γενοκτονίες Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, αλλά και σε βάθος χρόνου η ίδια η Τουρκία, να αποδεχθεί τα εγκλήματα του παρελθόντος, πράξη η οποία θα αποτελέσει λύτρωση και για την ίδια.
Η δικαίωση των εκατομμυρίων νεκρών και προσφύγων Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων αποτελεί ιστορική νομοτέλεια.
Η μνήμη του Ελληνισμού της Θράκης, του Πόντου και της
ευρύτερης Μικράς Ασίας πρέπει να τιμηθεί με τρόπο αντάξιο
της ιστορικής του παρουσίας και της ανέσπερης πολιτιστικής
του ακτινοβολίας.
Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για
την συγκινητική σας παρουσία απόψε εδώ και να ευχηθώ η σημερινή εκδήλωση να εγείρει συνειδήσεις, να ευαισθητοποιήσει,
να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει δράσεις για την επίτευξη ενός
ιερού στόχου, ενός ιστορικού καθήκοντος: την διεθνή αναγνώριση των Τριών Γενοκτονιών.
Το οφείλουμε στους νεκρούς.
Το οφείλουμε στους πρόσφυγες.
Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές!
Το οφείλουμε στην Ανθρωπότητα.
Σας ευχαριστώ θερμά.»
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29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ
Χορός (ορισµός - προέλευση)
Χορός είναι η ρυθμική κίνηση ενός ή
περισσότερων προσώπων που εκτελείται
με συνοδεία μουσικής ή τραγουδιού. Στην
αρχαιότητα λεγόταν χορός και το άσμα των
ορχουμένων (το τραγούδι) και αυτή η ομάδα των ορχουμένων (χορευτών). Σύμφωνα
με τον Maurice Bejarts ο χορός είναι μια
από τις σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες όπου ο άνθρωπος δίνεται ολοκληρωτικά: σώμα, καρδιά και πνεύμα.
O χορός γεννήθηκε από πολλές και
διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου: να
ξορκίσει τους φόβους του, να εξευμενίσει
τους θεούς, να εκφράσει τον έρωτά του και
κυρίως να επικοινωνήσει. Από τότε, πολλά
πράγματα άλλαξαν, ο χορός όμως παραμένει ακόμα πανταχού παρών. Έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένες φορές, στο άκουσμα
μιας ρυθμικής μουσικής, δεν μπορείτε να
αντισταθείτε στον πειρασμό του λικνίσματος; Μελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος
αντιλαμβάνεται τους δυνατούς ήχους σαν
απότομες μετακινήσεις και προσπαθώντας
να ισορροπήσει το σώμα, του δίνει εντολή
για κίνηση. Όλη αυτή η διαδικασία προκαλεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια
έντονη αίσθηση ευχαρίστησης που πλημμυρίζει τον οργανισμό. Λόγος ικανός για να
εντάξετε το χορό στη ζωή σας.

Ο χορός στην ελληνική
αρχαιότητα
Στην ελληνική αρχαιότητα ο χορός κατείχε σημαντική θέση στη θρησκεία, στην
εκπαίδευση και στη ζωή. Για μας σήμερα παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες προσέγγισης,
γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι είτε
φιλολογικές είτε εικονιστικές, ενώ ο χορός είναι κίνηση και ρυθμός. Τους περισσότερους
αρχαίους ελληνικούς χορούς τους γνωρίζουμε μόνο από το όνομα, χάρη στις γραπτές
πηγές. Η μουσική που τους συνόδευε έχει
χαθεί. Από την εικονιστική παρουσίαση του
χορού μπορούμε να συλλάβουμε μόνο “μια
στιγμή”. Δε γνωρίζουμε τις προηγούμενες
ούτε τις επόμενες. Στάσεις-κινήσεις, καθώς

και ο χρόνος, παραμένουν άγνωστα. Ακόμη
και όταν έχουμε πάνω από μία απεικονίσεις
ενός χορού, δεν ξέρουμε τη διαδοχή τους.
Έτσι, ποτέ δεν θα είμαστε σε θέση να αναπαραστήσουμε στο σύνολο του έναν αρχαίο
χορό. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι αυτό που είδε και ο αρχαίος καλλιτέχνης
στην πραγματικότητα; Η ερμηνεία των απεικονίσεων είναι μια υποθετική αποκρυπτογράφηση. Τα τεκμήρια, τα αγγεία στην περίπτωση μας, δεν κατασκευάστηκαν για μας
αλλά για τους ανθρώπους της εποχής τους,
για τους οποίους είχαν αξία και νόημα.

Ο χορός στον Πόντο
Τα ήθη και έθιμα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο
στη δημιουργία, διατήρηση και εξέλιξη του
χορού. Για τους Πόντιους ο χορός ήταν συνυφασμένος με τη ζωή τους. Από τα πρώτα
τους βήματα μάθαιναν και χορό συμμετέχοντας στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ηλικία κατά την
οποία μάθαιναν χορό, ούτε ο χορός διδασκόταν από χοροδιδασκάλους όπως γίνεται σήμερα. Ήταν προσωπική υπόθεση του
κάθε παιδιού να αποφασίσει πότε θα μάθει
και πότε θα πάρει το θάρρος να χορέψει
δημόσια. Οι πιο σημαντικές γιορτές που γίνονταν οι χοροί, ήταν όλες οι χριστιανικές:
Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, Φώτα,
το πανηγύρι του χωριού, ονομαστικές γιορτές κλπ. Ο χορός το καλοκαίρι στηνόταν
συνήθως στην πλατεία του χωριού όπου

λάμβανε μέρος όλος ο κόσμος. Το χειμώνα
που έκανε κρύο ή είχε ακατάλληλο καιρό, σε
πολλά χωριά του Πόντου ο χορός γινόταν σε
μια αίθουσα την οποία ονόμαζαν ΜΟΤΟΣ,
(το πρώτο Ο αν το μεταβάλουμε σε Ε γίνεται
ΜΕΤΟΣ=μετόχι), δηλαδή ήταν ένα οίκημα
που ανήκε στην εκκλησία και στο οποίο γίνονταν οι διάφορες εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσια, γιορτές κλπ).
Οι περισσότεροι χοροί του Πόντου είναι
κυκλικοί, εκτός των δρομικών (Κοτσαγκέλ,
Φώνα, Γιουβαλαντούμ κ.α.) και των αντικριστών χορών (κοτσάκι, καρσιλαμάδες). Δεν
υπάρχει κορυφαίος όπως ακριβώς και στους
αρχαίους κυκλικούς χορούς. Όταν χόρευαν
πολλά άτομα μπορούσαν να σχηματίσουν
πολλούς ομόκεντρους κύκλους. Πολλές φορές ο χορός στηνόταν αυθόρμητα χωρίς καμιά ιδιαίτερη αιτία. Οι ποντιακοί χοροί είναι
ομαδικοί γι ‘αυτό η έναρξη δεν γινόταν από
ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά από ομάδα
ατόμων. Στους ποντιακούς χορούς, οι άνδρες και οι γυναίκες σχηματίζουν συνήθως
κύκλο και πιάνονται από τους καρπούς. Χορεύουν με στητό το σώμα, τα πόδια ελαφρά
ανοιχτά και τα χέρια άλλοτε υψωμένα και άλλοτε με λυγισμένους τους αγκώνες. Το σώμα
ακολουθεί, με πιστά ρυθμικές και συγχρονισμένες κινήσεις (ιδίως των γλουτών), τα μικρά βήματα των ποδιών. Οι ποντιακοί χοροί
εκτελούνται με συνοδεία μουσικής από κεμεντζέ που παίζει ο κεμεντζετζής (λυράρης),
ο οποίος συχνά στέκεται στο κέντρο του κύ-

κλου. Κατά τις υπαίθριες γιορτές, η μουσική
προέρχεται από τουλούμ (ασκί, γκάιντα) ή
ζουρνά και ταούλ (νταούλι).
Ο Πυρρίχιος είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός. Για την δημιουργία
του υπάρχουν τρεις μυθικές εκδοχές:
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κρόνου, πριν τις Τιτανομαχίες και ενώ ο Ζευς
ήταν ακόμα βρέφος, οι Κουρήτες χόρευαν
τον πυρρίχιο γύρω του κάνοντας δυνατό
θόρυβο με τα όπλα και τις ασπίδες τους για
να μην ακούσει ο παιδοκτόνος Κρόνος το
κλάμα του.
Στην πολιορκία της Τροίας, ο Αχιλλέας,
πριν κάψει το νεκρό Πάτροκλο, χόρεψε τον
Πυρρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων πριν παραδώσει τον Πάτροκλο
στη νεκρική πυρά (πυρά - Πυρρίχιος).
Ο Πύρρος (γιος του Αχιλλέα) κάτω από
τα τείχη της Τροίας, χόρεψε σε αυτό τον
ρυθμό, από τη χαρά του για το θάνατο του
Ευρύπυλου (Πύρρος - Πυρρίχιος).
Όποια και αν ήταν η μυθική «καταγωγή»
του Πυρρίχιου, το σίγουρο είναι ότι τον χόρευαν από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη, ενώ οι Σπαρτιάτες τον
θεωρούσαν ένα είδος πολεμικής προπόνησης και τον μάθαιναν από μικρά παιδιά.
Για τον Πυρρίχιο βρίσκουμε αναφορές στον
Όμηρο και τον Ξενοφώντα. Ο δεύτερος δε,
κάνει λόγο και για μια άλλη, πιο «ελαφριά» ή
«εκφυλισμένη» εκδοχή του Πυρρίχιου, την
«πύρριχη». Αυτή η νεότερη εκδοχή του χορού υποβιβάζεται σε χορό συμποσίων, δε
χορεύεται από ομάδες πολεμιστών χωρισμένους σε αμυνόμενους και επιτιθέμενους
αλλά από μία ομάδα χορευτών (ανδρών και
γυναικών) σε κύκλο.
Στις μέρες μας, τον Πυρρίχιο έχουν
διασώσει οι Πόντιοι, σε μία μορφή που
πλησιάζει την πύρριχη, χωρίς οπλισμό, με
άνδρες και γυναίκες, αλλά αντί οι χορευτές
να σχηματίζουν κύκλο, σχηματίζουν ευθεία
γραμμή.
Αθηνά Χωραφαϊδου
Χορεύτρια της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας

Η Ε.Λ.Β. στο φεστιβάλ του Λυκείου Ελληνίδων

Η

Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε στο
1ο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών που πραγματοποιήθηκε στις 28 & 29
Απριλίου στη Βέροια, με το παιδικό χορευτικό της τμήμα. Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας
οργάνωσε πραγματικά μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση, στα πλαίσια των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση της Βέροιας από τον
Τούρκικο ζυγό, στην οποία συμμετείχαν 600
και πλέον παιδιά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα,
τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την παγκόσμια
ημέρα χορού (29 Απριλίου).
Η ομάδα της Ε.Λ.Β. απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις,
προβάλλοντας παράλληλα με το χορό και το παραδοσιακό
τραγούδι. Αυτό οφείλεται στη προσπάθεια και το μεράκι του
κου Βασίλη Ασβεστά (χοροδιδάσκαλου της Ε.Λ.Β.)καθώς και
στον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος επιμελείται την εκμάθηση τραγουδιού στα χορευτικά τμήματα της Λέσχης. Στη λύρα
συνόδεψε το χορευτικό η νεαρή Ανθούλα Καλαϊτζίδου, ενώ
νταούλια έπαιξαν οι μικροί Ασβεστάς Γιώργος, Κουνάλη Όλγα,
Μωυσιάδης Βαγγέλης και ο Παπαδόπουλος Γιώργος υπό την
καθοδήγηση του δασκάλου τους Δημήτρη Ουσταμπασίδη.
Συγχαρητήρια για την πολύ καλή οργάνωση στο Διοικητικό
Συμβούλιο και τους χοροδιδασκάλους του Λυκείου Ελληνίδων
Βέροιας. Ευχόμαστε να γίνονται συχνότερα τέτοιες αξιόλογες
εκδηλώσεις στην πόλη μας με τη συμμετοχή και τη συνεργασία
όλων των συλλόγων.
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Με τη Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκε
αντιπροσωπεία της Ευξείνου Λέσχης
Τ

ην Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Βέροιας η
συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευξείνου Λέσχης με την Δήμαρχο Βέροιας κ.
Χαρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, στα
πλαίσια της ενημέρωσης και της συνεργασίας.
Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και
πρόεδρος της επιτροπής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας κ. Άρης
Λαζαρίδης καθώς το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων απευθύνονταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η αντιπροσωπεία
της Ε.Λ.Β. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη, τον Γ. Γραμματέα κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη, τον Β’
Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκτήμων Φωτιάδη και τον Έφορο Δ. Σχέσεων
κ. Λάζαρο Ζευγαρόπουλο, κατέθεσε μια λίστα με ζητήματα που
εκκρεμούν και προέβη σε μια αναλυτική ενημέρωση.
Κυρίαρχο ζήτημα που χρονίζει και φέρει την ανάγκη άμεσης επίλυσης, ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων, είναι το έργο της στεγανοποίησης του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου της Λέσχης στο Πανόραμα. Το έργο είχε αναλάβει
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, μετά από τη συμφωνία
που είχε επιτευχθεί με την τότε Νομαρχία στα πλαίσια αμοιβαιότητας με το Δήμο Βέροιας (βλέπε Πεζογέφυρα Προμηθέα).
Το 2009 ο εργολάβος τέλεσε τις εργασίες αποκατάστασης
των τεχνικών αστοχιών, σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη,

Τ

αλλά αποδείχθηκε ότι υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση του έργου.
Με νέα ενημέρωση από πλευράς της διοίκησης της Λέσχης,
επισημάνθηκαν τα προβλήματα του έργου και ζητήθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας η σύνταξη συμπληρωματικής μελέτης για την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων.
Από τότε (το 2009) η κατάσταση παραμένει ως έχει και τα
ερωτήματα που γεννώνται σχετικά με τη μη ολοκλήρωση του
έργου και την τύχη των χρημάτων που είχαν εξασφαλιστεί από
τη Νομαρχία (και διατέθηκαν στην Πεζογέφυρα Προμηθέα),
απασχόλησαν μέχρι και τις Γ.Σ. των μελών της Λέσχης.
Επίσης στα πλαίσια της συντήρησης του κτιρίου, που προβλέπεται από τους όρους του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,
έγινε αναφορά στα προβλήματα του ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού και συγκεκριμένα στο σύστημα ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού των κεντρικών WC, προβλήματα τα οποία
εντάθηκαν και λόγω της μη πραγματοποίησης των αναγκαίων
τακτικών συντηρήσεων.
Ένα ακόμη θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση ήταν η
αδυναμία προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης για την φετινή περίοδο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της διοίκησης, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία του κτιρίου.
Ικανοποίηση προκάλεσε το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση
δόθηκε η εντολή και έγινε η παραλαβή ικανής ποσότητας πετρελαίου που θα επιφέρει την προσωρινή λύση στο πρόβλημα
θέρμανσης. Να σημειώσουμε ότι και η εξασφάλιση της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης προβλέπεται ρητά στους
όρους του ισχύοντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Τέλος συζητήθηκε το αίτημα της αποκατάστασης των ζημιών στο μνημείο της πλατείας Καπετανίδη, όπου με μέριμνα της διοίκησης
της Λέσχης εξασφαλίστηκε η δωρεά των μαρμάρων (Εταιρεία
marmaron, Α. & Α. Αναστασιάδη) και η τοποθέτηση τους από
ειδικό τεχνίτη του Δήμου.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μετά από πολύωρη συζήτηση με την υπόσχεση από τον Δήμο Βέροιας, ότι θα γίνουν όλες
οι απαραίτητες κινήσεις που θα συνδράμουν στην επίλυση των
σοβαρότατων προβλημάτων. Η Ε.Λ.Β. από την πλευρά της ανέλαβε με παρότρυνση της Δημάρχου να επισκεφτεί την αρμόδια Επίτροπο του τοπικού τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα με σκοπό να υλοποιούνται χωρίς
τις όποιες δυσκολίες οι όροι του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ην Πέμπτη 19 Απριλίου 2012,
πραγματοποιήθηκε στην έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην Βέροια, η συνάντηση
του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευξείνου Λέσχης με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη, στα πλαίσια της
ενημέρωσης και της συνεργασίας.
Στη συνάντηση ήταν παρών εκτός του Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Λαμπίδη και το
μέλος της Ε.Λ.Β. και μέλος της διοίκησης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς επίσης Περιφερειακή
Σύμβουλος και υποψήφια Βουλευτής του Νομού Ημαθίας,
κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, η οποία δείχνοντας για ακόμη μια
φορά την ευαισθητοποίηση της σε θέματα πολιτισμού και
την διάθεση της για προσφορά, βρίσκεται σταθερά αρωγός σε κάθε προσπάθεια της διοίκησης της Λέσχης.
Η αντιπροσωπεία της Ε.Λ.Β. αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Καπουρτίδη, τον Γ. Γραμματέα κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη, τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Παύλο Σαρρημιχαηλίδη, τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκτήμων
Φωτιάδη και τον Έφορο Δ. Σχέσεων κ. Λάζαρο Ζευγαρόπουλο, αφού αντάλλαξε τις καθιερωμένες ευχές λόγω των
εορτών του Πάσχα, ανέπτυξε τα θέματα που απασχολούν
την λειτουργία της Λέσχης και ενημέρωσε για τις εξελίξεις
σχετικά με τις δρομολογημένες ενέργειες της διοίκησης.
Από την ατζέντα των θεμάτων ξεχώρισε η στεγανοποίηση του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου της Λέσχης στο Πανόραμα και έγινε μια εκτενής αναδρομή στις
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα όπως,
- την συνεργασία που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στην τότε
Νομαρχία -στα πλαίσια αμοιβαιότητας- με το Δήμο Βέροιας

ΧΟΡΗΓΟΣ

(βλέπε Πεζογέφυρα Προμηθέα), για την άμεση εξασφάλιση
των αναγκαίων κεφαλαίων,
- την υλοποίηση της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας από τον εργολάβο το 2009,
- την καταγραφή των σοβαρών παραλείψεων της μελέτης
και της μη ολοκλήρωσης του έργου από τις αρχές του 2010,
- την ενημέρωση των μελών της Λέσχης στην Γ.Σ. την 15
Ιανουαρίου 2012,
- την ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικής μελέτης από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας που θα αποκαταστήσει τις τεχνικές αστοχίες,
- και την αναβολή του θέματος για την οριστική παραλαβή
του έργου στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 9 Απριλίου 2012.
Τονίστηκε επίσης ότι βασικό μέλημα της διοίκησης
είναι να δοθεί οριστική λύση στο θέμα, πράγμα το οποίο
διαφαίνεται άλλωστε από την διάθεση για συνεργασία
που υπάρχει από πλευράς του Αντιδήμαρχου κ. Άρη Λαζαρίδη, ο οποίος μετά την ενημέρωση και τη σύμφωνη
γνώμη της Δημάρχου Βέροιας κ. Χαρούλας Ουσουλτζό-

γλου – Γεωργιάδη, θα προβεί άμεσα στην σύνταξη της
συμπληρωματικής μελέτης.
Ο κ. Καραπαναγιωτίδης αναφέρθηκε στο έντονο
αρχικό ενδιαφέρον που επέδειξε τότε από τη θέση του
Νομάρχη, για την στεγανοποίηση του Π.Π.Κ. της Λέσχης
και τόνισε την επιθυμία του ενημέρωσης και συμμετοχής
του, (ώστε να ενημερώνεται) για την πορεία των ενεργειών, οι οποίες και θα επιφέρουν τη μόνιμη και επιθυμητή
λύση στο πρόβλημα. Επεσήμανε επίσης ότι θα είναι πάντα
παρών σε κάθε έργο που συμβάλει και ενισχύει την πρόοδο του τόπου και συμφώνησε με την πρόθεση της διοίκησης της Λέσχης, στο να υπάρξει συνεργασία ακόμα και
σε επίπεδο σχεδίου μελέτης, για να προβλεφθούν και να
συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία για μια ολοκληρωμένη
και πλήρη κατασκευή.
Στην ατζέντα των θεμάτων της συνάντησης ήταν επίσης το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μνήμης του 2012, για
τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Η διοίκηση της Λέσχης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τις προετοιμασίες των εκδηλώσεων και για
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την συνάντηση των ποντιακών σωματείων του Ν. Ημαθίας, που έγινε την 1 Απριλίου του 2012, όπου συζητήθηκαν
και συμφωνήθηκαν μεταξύ των σωματείων που συμμετείχαν, οι λεπτομέρειες του φετινού προγράμματος.
Στην έκδηλη απογοήτευση της διοίκησης για την
αρνητική απάντηση της Περιφέρειας στο αίτημα της
οικονομικής στήριξης των εκδηλώσεων μνήμης ο κ. Καραπαναγιωτίδης εξέφρασε τη λύπη του, για την αδυναμία
της ικανοποίησης του αιτήματος, επεξηγώντας ότι αυτό
οφείλεται στη μη πρόβλεψη και την ανυπαρξία ανάλογου
κωδικού και πρότεινε να δρομολογηθεί καθολικό αίτημα
των σωματείων της Π.Ο.Ε., προς τη νέα κυβέρνηση, με
στόχο την πάγια εξασφάλιση ικανού χρηματικού ποσού
για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Κατόπιν η αντιπροσωπεία της Λέσχης σημείωσε την
ανάγκη υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων μέσω της αξιοποίησης της επιδοτούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής και
από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης προέτρεψε την
διοίκηση να συνεχίσει την προσπάθεια της σημαντικής
και παραγωγικής παρουσίας της στα πολιτιστικά δρώμενα εντός και εκτός Ελλάδας.
Τέλος η διοίκηση της Ε.Λ.Β. επισκέφθηκε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ημαθίας και μεγάλο χορηγό της Λέσχης,
κ. Κώστα Καλαιτζίδη, τον οποίο ευχαρίστησε για την σημαντική υποστήριξή του στα πολιτιστικά σωματεία του
Νομού και του ευχήθηκε πολλές επιτυχίες στο δύσκολο
και πολυεπίπεδο έργο του.
Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε ευχάριστο
και φιλικό κλίμα, αφήνοντας να διαγραφεί μια αίσθηση
ικανοποίησης και η βεβαιότητα ότι μέσα από τη συνεργασία και τον εθελοντισμό επιτυγχάνεται η στήριξη και η
προώθηση του πολιτιστικού έργου.
Για το Δ.Σ.
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δ. Σχέσεων
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr
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Τουρκική Οργάνωση καλεί
την Κυβέρνηση της Τουρκίας
να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες

Επιμέλεια Δρ. Βασιλείου Θ. Μεϊχανετσίδη
με πληροφορίες από το Ασσυριακό
Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΙΝΑ
Η Οργάνωση Κιρκασσίων και Λαζών
Τουρκίας, ΟΚΛΤ (Organization of Circassians
and Lazes of Turkey, OCLT) σε αναφορά, που
εξέδωσε καλεί την τουρκική κυβέρνηση να
αναγνωρίσει τη Γενοκτονία κατά των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων της οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Η σχετική αναφορά κατατέθηκε σε Συνέδριο της ΟΚΛΤ σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία.
Συγκεκριμένα, η Οργάνωση καλεί την
Τουρκία να αναγνωρίσει τα ιστορικά γεγονότα περί τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να
απολογηθεί για τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων, καθώς επίσης και για τις
εκτοπίσεις των Κιρκασσίων το 1922 και τις
σφαγές της Θράκης το 1934, σύμφωνα με
σχετικό δημοσίευμα του Ασσυριακού Διεθνούς Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΙΝΑ.
Η σημαντική αυτή έκκληση, προερχόμενη
μάλιστα από Τουρκική Οργάνωση, προστίθεται σε σειρά παρομοίων εκκλήσεων - μεταξύ
των οποίων και το πρόσφατο Ψήφισμα-Δήλωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης - οι οποίες καλούν
την Τουρκία να αναγνωρίσει επιτέλους τις
διαπραχθείσες στα εδάφη της Γενοκτονίες
και να απολογηθεί για τα θύματα, τις καταστροφές, αλλά και την οδύνη και το τραύμα,
που αυτές προκάλεσαν στους επιζώντες και
στους απογόνους τους.
Εκτιμάται ότι η αναγνώριση και αποδοχή από πλευράς της Τουρκίας του τραγικού
παρελθόντος της και η συμφιλίωση με αυτό
θα αποτελέσουν εχέγγυο για τη διασφάλιση
ενός καλύτερου και ασφαλέστερου μέλλοντος για τις εναπομείνασες μειονότητες της
Τουρκίας και τους λαούς της περιοχής, αλλά
και ένδειξη ότι η χώρα αυτή ανήκει στην οικογένεια των πολιτισμένων κρατών, τα οποία
αναγνωρίζουν τα εγκλήματά τους, απολογούνται και επανορθώνουν γι’ αυτά.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα διάφορες
Οργανώσεις Ασσυρίων και Ελλήνων της Διασποράς και Επιστήμονες-Μέλη της Διεθνούς
Ένωσης Γενοτκονολόγων IAGS απέστειλαν
επιστολή-έκκληση αναγνώρισης της Γενοκτο-

νίας κατά Ασσυρίων/Αραμέων και Ελλήνων
προς το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, την Κνεσσέτ, ενώπιον της οποίας έχει τεθεί προς εξέταση η επίσημη αναγνώριση της Αρμενικής
Γενοκτονίας. Η επιστολή-έκκληση ζητά από
την Κνεσσέτ να συμπεριλάβει στο υπό εξέταση Ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
και τη Γενοκτονία των Ασσυρίων και των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ιστορική αναδροµή

Ως γνωστόν, κατά την τελευταία ιστορική περίοδο της οθωμανικής τουρκικής
αυτοκρατορίας (1913-1923), η σουλτανική
Κυβέρνηση – κατόπιν γερμανικής κυβερνητικής προτροπής και τεχνοκρατικής αρωγής υψηλόβαθμων Γερμανών στρατιωτικών
– εφήρμοσε συγκεκριμένο Σχέδιο Γενοκτονίας κατά του συνόλου των Χριστιανικών
πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων/Αραμέων και των Ελλήνων/Ρωμιών.
Το Σχέδιο αυτό συνέχισε και ολοκλήρωσε
η μετά-οθωμανική Εθνικιστική Κυβέρνηση
του Μουσταφά Κεμάλ Πασά (“Ατατούρκ”) με
αποτέλεσμα το συνολικό εξανδραποδισμό
και το Ολοκαύτωμα των προαναφερθέντων
γηγενών Χριστιανικών ιστορικών λαών της
Εγγύς Ανατολίας.
Τα γεγονότα κατά των Αρμενίων και των
Ασσυρίων/Αραμέων της λεγομένης μείζονος Αρμενίας και της ιστορικής κοιτίδας
των Ασσυρίων/Αραμέων, αλλά και κατά των
Ελλήνων/Ρωμιών του Πόντου και της Ιωνίας
αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη διαδικασία αυτή εξολόθρευσης, ενώ η απαρχή
τους εντοπίζεται στις γενοκτονικές διώξεις
κατά των Ελλήνων/Ρωμιών της Ανατολικής
Θράκης και της Ιωνίας το 1913-1914 με πρώτο αποκορύφωμα τα γενοκτονικά γενονότα
κατά των Αρμενίων και των Ασσυρίων/Αραμέων το 1915.
Υπολογίζεται πως ως αποτέλεσμα του
τουρκικού αυτού σχεδίου άνω του 1.5 εκατομμυρίου Αρμενίων, 1 εκατομμυρίου Ελλήνων/Ρωμιών και 750.000 Ασσυρίων/Αραμέων απώλεσαν τη ζωή τους και περίπου ίσος
αριθμός από επιζήσαντες εξαναγκάσθηκε σε
βίαια εξορία από τις από χιλιετιών ιστορικές
τους κοιτίδες και υποχρεωτική μετεγκατάσταση στην Ελλάδα ή μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική και στην
ΧΟΡΗΓΟΣ
Αυστραλία.
Το Ολοκαύτωμα αυτό των
Χριστιανικών Λαών της ΤουρAÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ
κίας αποτελεί την πρώτη χρονικά – αυτού του μεγέθους
– Γενοκτονία του 20ου αιώνα,
και θεωρείται πρόδρομος και
εμπνευστής του Ναζιστικού
Εβραϊκού Ολοκαυτώματος
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
κατά τον Β΄
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
Παγκόσμιο Πόλεμο και
ÇÌÁÈÉÁÓ
άλλων
παρομοίων ΓενοκτοÔÇË.& FAX:
νιών.
2331042142
Πηγή: e-pontos

ÅÑÌÇÓ
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Πολιτιστικός σύλλογος
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κα ΘΟΥΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ»
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» συμμετείχε σε διεθνή χορευτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός σύλλογος Τυρνάβου στο κλειστό γυμναστήριο Τυρνάβου στις 28-4-2012. Στη συνάντηση αυτή χόρεψαν τμήματα
του συλλόγου Τυρνάβου, του συλλόγου μας και συλλόγου από
τη Σόφια Βουλγαρίας. Ο σύλλογός μας συμμετέχοντας με πολυπληθή ομάδα παρουσίασε Ποντιακούς χορούς. Απέσπασε θερμό χειροκρότημα και επαίνους από θεατές και διοργανωτές.

Το μεσαίο χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού συλλόγου Λευκαδίων ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ, χόρεψε στην εκδήλωση των «Αυγομαχιών»
τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, που διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ.Γραμματέας
Αλιτζανίδης Ηλίας
Απλακίδης Ιωάννης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
(www.elverias.gr)
ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Πληροφορίες στη γραμματεία
της Λέσχης καθημερινά 10.00-14.00
στα τηλέφωνα 23310-72060 και φαξ 23310-28356.
Καταβολές συνδρομών (χωρίς προμήθεια)
στις Τράπεζες:
MILLENIUM BANK:
605-7639034 ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ:
GR02-0110-3250-0000-3254-8052-409
EUROBANK:
GR9802600770000150101169825
MARFIN:
GR89-0280-4250-0000-0011-6548-429

Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Παρέμβαση για το καθεστώς λειτουργίας της Παναγίας Σουμελά. Της υποψήφιας βουλευτή του Νομού Ημαθίας
κ. Χρυσάνθης (Θούλης) Σιδηροπούλου
Όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας του ιερού προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά επί δεκαετίες λειτούργησε σαν
Ίδρυμα κάτω από την πνευματική σκέπη του μητροπολίτη Βεροίας αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

Δ

ύο 24ωρα πριν τη διενέργεια των εκλογών «θυμήθηκε» η κα Θούλη Σιδηροπούλου και το
θέμα της διοίκησης του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν απούσα από τις εξελίξεις γύρω από αυτό, προβάλλοντας δημόσια την προκλητική
άποψη ότι το Ίδρυμα διοικείται νόμιμα και με διαφάνεια, σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους, και υπό τη σκέπη του Μητροπολίτη Βέροιας και της Ιεράς Συνόδου και κατά συνέπεια…
όλα κυλούν καλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κατάσταση την οποία χαρακτηρίζει ως
«αυτονόητη», η οποία δεν χρειάζεται περίπλοκες νομικές κατασκευές.

Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι το 2006 ομόφωνα η διακομματική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
(στην οποία συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ) διαπίστωσε το πρόβλημα στη λειτουργία του Ιδρύματος και αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότηση η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, (το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Χώρας) 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;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι η ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράφηκε και
έλαβε την αποδοχή από την ίδια την Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου (του ΠΑΣΟΚ της θυμίζουμε) προσδίδοντας
στη γνωμοδότηση ισχύ Υπουργικής απόφασης;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με έκδοση δύο ψηφισμάτων καταδίκασε τις παράνομες μεθοδεύσεις της διοίκησης του Ιδρύματος Π. Σουμελά μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Μητροπολίτη 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;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι σύσσωμα τα Ποντιακά Σωματεία του Νομού Ημαθίας (τα οποία ζητά να εκπροσωπήσει στη Βουλή) με ψήφισμα τους απαίτησαν την αλλαγή του διοικητικού κατεστημένου και χαρακτήρισαν ως «νοσηρή
κατάσταση» τη συμπλήρωση από την οικογένεια Τανιμανίδη μισού αιώνα παραμονής στη διοίκηση του ιδρύματος, με
διορισμό και όχι κατόπιν δημοκρατικής και νόμιμης εκλογής;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας με τα 400 Σωματεία που εκπροσωπεί στέκεται
αλληλέγγυα με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας στον αγώνα για νομιμότητα και εκδημοκρατισμό στη διοίκηση στο Ίδρυμα
της Π. Σουμελά;
Αγνοεί η κα Σιδηροπούλου ότι η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανατροπή της υφιστάμενης παράνομης κατάστασης, όπου ούτε η Μητρόπολη Βέροιας δεν κατέθεσε αυτά που η ίδια υποστηρίζει, αφού ο Μητροπολίτης Βέροιας επέλεξε να σιωπήσει για να εξασφαλίσει την αναβολή έκδοσης απόφασης;
Γνωρίζει η κα Σιδηροπούλου ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί Υπουργίας κας Άννας Διαμαντοπούλου (του ΠΑΣΟΚ της θυμίζουμε), 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, αναφερόμενη περαιτέρω στην αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Ιδρύματος, με
συμμετοχή των Ποντιακών Σωματείων και οικονομική διαφάνεια;
Γνωρίζει η κα Σιδηροπούλου ότι Ιερά Μονή ουδέποτε ανιστορήθηκε στο Βέρμιο, παρά το σχετικό αίτημα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας να προχωρήσει ο Μητροπολίτης Βέροιας στην ανιστόρηση της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά, δηλαδή στην επαναλειτουργία ανδρικού Μοναστηριού,
όπως ακριβώς συνέβαινε στον Πόντο και όχι να λειτουργεί απλώς ένα προσκύνημα, όπως συμβαίνει σήμερα;
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν «περίπλοκες νομικές κατασκευές» όπως υποστηρίζει η ίδια. Αποτελούν την απλή,
μεστή αλήθεια, που απαιτεί μονάχα «κοινή λογική». Μια αλήθεια που η κα Θούλη Σιδηροπούλου είτε αγνοεί, είτε προσπαθεί να συγκαλύψει…
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Χ. Καπουρτίδης
Α. Ιντζεβίδης

η οποία μέσω των
αρμοδίων οργάνων
της έλεγχε την οικονομική διαχείριση.

στοτε Μητροπολίτης Βεροίας, εξέλιξη η οποία είναι απολύτως
εναρμονισμένη με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της
Ελλάδος που αποτελεί από το 1977 Νόμο του Κράτους και μάλιστα με αυξημένη τυπική ισχύ.

Σήμερα και μετά την
Απόφαση της Ιεράς
Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
της Ελλάδος, που
έχει δημοσιευτεί και
στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, στο
Ιερό Προσκύνημα
Παναγίας Σουμελά
προεδρεύει ο εκά-

Κανένας μας δεν χρειάζεται περίπλοκες νομικές κατασκευές
προκειμένου να αποδείξει το αυτονόητο: το ιερό προσκύνημα Παναγίας Σουμελά έχει αποδοθεί στη δημόσια λατρεία
και αρμόδια για τη διεύθυνση, διαχείριση και εποπτεία είναι
η εκκλησιαστική αρχή.
Αναμφίβολα η ανάληψη της Προεδρίας από τον εκάστοτε
Μητροπολίτη (που είναι ο φυσικός φορέας άσκησης εξουσίας εκκλησιαστικού χαρακτήρα) αποτελεί εγγύηση σταθερότητας, ενότητας και συμφιλίωσης όλων».
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ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ΄ Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο )

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 Ασίας. Αναγνώριζει τους
φιλορωμαίους βασιλείς της Βιθυνίας, Νικομήδη Δ΄ και της Καππαδοκίας, Αριοβαρζάνη Α΄, και
καταβάλει αποζημίωση στους
Ρωμαίους δύο χιλιάδες τάλαντα.

TΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Με τη συνθήκη της Δαρδάνου σε ισχύ,
το βασίλειο επανήλθε στα σύνορα που είχε
πριν τον πόλεμο. Ένα βασίλειο που ουσιαστικά ήταν μία ομοσπονδία μικρών κρατιδίων που την αποτελούσαν διαφορετικοί
λαοί, με διαφορετική ιστορία
και παραδόσεις.
Όμως, χωρίς
αμφιβολία, ο
Ελληνικός πολιτισμός κυριαρχούσε στο βασίλειο σε όλες του
τις εκφάνσεις.
Από την κεντριΓράφει ο
κή διοίκηση και
Γιώργος Κλοκίδης *
λειτουργία του
gklokidis@gmail.com
κράτους μέχρι
τις καθημερινές
συνήθειες και πρακτικές. Αυτό αποτελούνταν από τρία τμήματα:
Α) Κυρίως Πόντος: Τον αποτελούσε η παραθαλάσσια λωρίδα
από τις εκβολές του Άλυος ποταμού
στα δυτικά ως το Φάση ποταμό στα
ανατολικά, και από τα παράλια του
Πόντου στα βόρεια ως τη Μεγάλη
Καππαδοκία στα νότια. Εκτός από
τις πολυάριθμες Ελληνικές πόλεις
στην περιοχή κατοικούσαν και διάφορα άλλα, συνήθως μικρά φύλα,
που σχημάτιζαν το πολυεθνικό
μωσαϊκό του κράτους, τα οποία,
ως επί των πλείστων, ζούσαν στις
ορεινές περιοχές και στις παρυφές
του βασιλείου. Τα κυριώτερα από
αυτά τα φύλα ήταν οι Βέχειροι, οι
Βύζηρες, οι Δρίλες, οι Εκεχειριείς,
οι Κερκίτες, οι Κίσσιοι, οι Κόλχοι ή
Λαζοί, οι Λευκόσυροι, οι Μάκρωνες, οι Μοσύνοικοι, οι Σάσπειρες, οι
Σκυθιvoi, οι Ταόχοι, οι Τιβαρηνοί, οι
Φασιανοί και οι Χάλυβες.
1. Βέχειροι ή Βέχειρες: Κατοικούσαν
στην περιοχή νότια του Ριζαίου.
2. Βύζηρες: Κατοικούσαν στην περιοχή ανατολικότερα των Βεχείρων, μεταξύ αυτών και των Κόχλων.
Λέγονταν και Επτακωμήτες, επειδή
κατοικούσαν σε επτά κώμες.
3. Δρίλες: Πολεμικός λαός που
κατοικούσε στα ορεινά μέρη νοτιοδυτικά της Τραπεζούντας. Ζούσαν σε μικρά σχετικά χωριά, σε
δυσκολοδιάβατες πλαγιές και έδρα τους
θεωρούνταν το χωριό Ταρακτζή, το οποίο
βρισκόταν στις πλαγιές του όρους Βαβερά.
Σύμφωνά με τον Αρριανό, οι Δρίλες είναι οι
σύγχρονοί του Σάννοι.
4. Εκεχειριείς: Κατοικούσαν στο χώρο μεταξύ των Βεχείρων και Βυζήρων.
5. Κερκίτες: Κατοικούσαν στη νοτιότερη
των Σκυθινών περιοχή. Στα χρόνια του
Στράβωνα λέγονταν Ασπαΐτες.
6. Κίσσιοι: Κατοικούσαν μεταξύ του ποταμού Πρύτανη και των εκβολών του Κίσσα.
7. Κόλχοι ή Λαζοί: Είναι η κυρίαρχη πολεμι-

κή ομάδα στην Κολχίδα. Ο Ηρόδοτος και ο
Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρουν ότι οι
Κόλχοι είναι ένα τμήμα του στρατού του
Αιγυπτίου Φαραώ Σέσωστρι Α’, που είχε
κατακτήσει όλη τη Μέση Ανατολή και είχε
φτάσει ως τα όρια της Κολχίδος.
8. Λευκόσυροι: Είναι πολεμική ομάδα που
είχε κυριαρχήσει στην Καππαδοκία. Ένα
τμήμα της προωθήθηκε στον Πόντο, στις
δυτικές περιοχές, μεταξύ του Άλυος και του
Ίριδος ποταμού.
9. Μάκρωνες ή Μακροκέφαλοι: Κατοικούσαν στα μέρη νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας, στις πλαγιές του όρους Παρυάδρη.
10. Μοσύνοικοι: Κατοικούσαν πάνω από
την Κερασούντα μέχρι και την Τρίπολη.
Το όνομα τους προέρχεται από τα ξύλινα
πυργοειδή σπίτια όπου κατοικούσαν και τα
οποία λέγονταν μόσυνοι.
11. Σάσπειρες: Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο
κατοικούσαν στη χώρα μεταξύ των Κόλχων
και των Μήδων. Η χώρα τους λεγόταν Σασπειρίτιδα ή Υσπιρίτιδα.
12. Σκυθινοί: Κατοικούσαν στις πλαγιές του
όρους Σκυδίσκου.
13. Ταόχοι: Κατοικούσαν στην περιοχή νοτιοανατολικά των Κερκιτών, κοντά στον
ποταμό Άκαμψη και στην περιοχή του Όλτι,
ανάμεσα στους Καρδούχους και τους Χαλδαίους.
14. Τιβαρηνοί ή Τιβαράνοι ή Τίβρανοι: Κατοικούσαν σε εδάφη ανατολικά του Ίριδος
ποταμού και του κόλπου της Αμισού μέχρι
τα Κοτύωρα και νοτίως έφταναν ως την κεντρική Μικρά Ασία.
15. Φασιανοί: Κατοικούσαν στο εσωτερικό
του Ανατολικού Πόντου, κοντά στο Φάση
ποταμό και στην περιοχή του σημερινού
Καρς και Ερζερούμ.
16. Χάλυβες ή Χάλυβοι: Αρχικά κατοικού-

ψε σε επαρχία και όχι σε αυτόνομο κράτος.
Είχε τους δικούς του αυτόνομους ηγεμόνες
που αναγνώριζαν το Μιθριδάτη. Η Κολχίδα
κλεινόταν από τα δυσκολοπάτητα βουνά
του Καυκάσου και του Παρυάδρη, όπου
ζούσαν λαοί σε πρωτόγονη κατάσταση και
οι οποίοι ποτέ δεν υποτάχτηκαν. Στις ανατολικές και βορειοανατολικές ακτές του
Πόντου υπήρχαν ήδη από παλαιότερα Ελληνικές πόλεις που είχαν οχυρωθεί, όπως η
Πιτυούσα και η Διοσκουριάδα.
Γ) Κιμμέριος Βόσπορος: Η γνωστή Κριμαία, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά αυτόνομο κράτος. Ο Μιθριδάτης κυβερνούσε
τις περιοχές αυτές με αντιβασιλέα. Στον
Κιμμέριο Βόσπορο οι Ελληνικές πόλεις με
το δημοκρατικό πολίτευμα τους δεν μπόρεσαν να εξελληνίσουν τους βαρβαρικούς
λαούς που τις περιέβαλλαν, παρόλο που ο
Ελληνικός πολιτισμός έγινε στοιχείο ζωής
των τοπικών φυλών, ιδιαίτερα των Σκυθών.
Τα διάφορα φύλα είχαν τη δική τους αυτόνομη διοίκηση, με τους τοπικούς βασιλιάδες τους, τους αρχηγούς τους κλπ. Πολλές
φορές οι τοπικοί βασιλιάδες (αρχηγοί των
φύλων) έρχονταν σε σύγκρουση με τον
αντιβασιλέα ή τους αντιπροσώπους του
και εξεγείρονταν. Οι Ελληνικές πόλεις έμεναν πάντα πιστές στο Μιθριδάτη. Γι’ αυτό
το λόγο ο Μιθριδάτης έπρεπε πάντα να
έχει έτοιμες τις δυνάμεις που θα κατέστειλαν αυτές τις εξεγέρσεις.
Τα ίδια συνέβαιναν και στην Κολχίδα,
όπου το Ελληνικό στοιχείο δεν ήταν τόσο
δυνατό, όπως στον Πόντο και στην Κριμαία.
Εδώ τα βαρβαρικά φύλα ήταν ακόμα πιο
άγρια, και δύσκολα υποτάσσονταν. Όμως,
και τα δύο αυτά τμήματα του βασιλείου του
Μιθριδάτη ήταν ζωτικής σημασίας για την
εξουσία του και προπάντων για τα σχέδια

σαν μεταξύ των Κοτυώρων και της Κερασούντος, αλλά αργότερα επεκτάθηκαν
προς τα δυτικά των Κοτυώρων ως την Οινόη, στην πλούσια σε μεταλλεύματα χώρα
των Τιβαρηνών, και νότια επεκτάθηκαν ως
τη Μικρή Αρμενία.
Στον κυρίως Πόντο, ο Μιθριδάτης προσέθεσε μεγάλο τμήμα τις Παφλαγονίας ως
την πόλη Άμαστρι και για μεγάλο χρονικό
διάστημα επέκτεινε τα σύνορα του ως τα
όρια της Ηράκλειας της Ποντικής. Στα ανατολικά προσάρτησε τη Μικρή Αρμενία.
Β) Κολχίδα: Ο Μιθριδάτης τη μετέτρε-

που ετοίμαζε εναντίον της Ρώμης. Ήταν
πλούσιες παραγωγικά περιοχές, όχι μόνο
σε γεωργικά προϊόντα αλλά και σε ορυκτό
πλούτο, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζαν και
στρατεύσιμους. Οι μισθοφόροι του Μιθριδάτη αντλούνταν απ’ αυτά τα φύλα και
από τα αντίστοιχα φύλα στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας. Ο πληθυσμός του Κιμμερίου
Βοσπόρου αποτελούνταν από Ταυρίους, οι
Σκύθες ήταν στην Κριμαία και οι Μαιώτες
προς το Ασιατικό μέρος. Φυσικά υπήρχαν και οι Έλληνες των αποικιών. Τα φύλα
αυτά διέφεραν μεταξύ τους, και στην κατα-

γωγή και στον τρόπο ζωής.
Την εποχή της κατάκτησης του Μιθριδάτη οι Ταύριοι ήταν πειρατές και άγριοι ληστές. Ήταν ο τρόμος των Ελληνικών
αποικιών. Οι Σκύθες της Κριμαίας είχαν
εγκαταλείψει το νομαδικό βίο και είχαν
συγκροτήσει μόνιμες εγκαταστάσεις. Με
το όνομα Μαιώτες αποκαλείται μια σειρά
από διαφορετικά φύλα. Τα βορειότερα από
τα φύλα αυτά ζούσαν ακόμα από το ψάρεμα. Τα νοτιότερα από τα φύλα αυτά είχαν
εκπολιτιστεί από τις Ελληνικές αποικίες.
Άλλα φύλα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε
τίποτα συγκεκριμένο, είναι οι Σινδοί, οι
Δανδάριοι, οι Τορεάτες, οι Άγροι, οι Αρρηχοί, οι Τάρπητες, οι Οβιδιακηνοί, οι Σιτακινοί οι Ασπουργιανοί κ.ά. Όλα ζούσαν σε
πρωτόγονη κατάσταση. Η κατάκτηση της
περιοχής από το Μιθριδάτη έσωσε τον Ελληνικό πολιτισμό που κινδύνευε
να καταστραφεί από τις επιθέσεις
των βαρβάρων και βοήθησε στον
εκπολιτισμό τους.
Ο Μιθριδάτης απέκτησε πολύ
μεγάλη οικονομική δύναμη. Εκτός
από τα δημητριακά και τα ψάρια,
ο πιο μεγάλος πλούτος του Πόντου ήταν τα μέταλλα του. Στο
όρος Παρυάδρης υπήρχε άφθονος άργυρος, χαλκός και σίδηρος.
Ο άργυρος βρισκόταν στη μορφή
αργυρούχου μολύβδου και εξορυσσόταν από τα πανάρχαια χρόνια, έτσι που την εποχή αυτή ήταν
σχεδόν εξαντλημένος. Αντίθετα, τα
μεταλλεία χαλκού στα Κάβειρα και
τα μεταλλεία σιδήρου στη Φαρνάκεια ήταν πάντα πλούσια.
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Μιθριδάτη ήταν ότι
κατάφερε και έμαθε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους που μιλούσαν οι
λαοί του βασιλείου του. Έτσι πλέον,
χωρίς μεταφραστή, μπορούσε να
επικοινωνεί ο ίδιος στη γλώσσα
τους, κάτι που τον διευκόλυνε πάρα
πολύ έτσι ώστε να μπορεί να έχει
άμεση αντίληψη για όλα τα θέματα που απασχολούσαν το βασίλειο
του. Ο Μιθριδάτης αποτέλεσε ένα
μοναδικό παράδειγμα πολυγλωσσίας. Γι’ αυτό το λόγο θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως πρόδρομος
των διερμηνέων. Ο μεγάλος Ρωμαίος ρήτορας και ρητοδιδάσκαλος Μάρκος Φάβιος
Κοϊντιλιανός (Marcus Fabius Quintilianus)
για τη γλωσσομάθειά του αυτή θα τον παρουσιάσει ως παράδειγμα φυσικής ευφυΐας
και μελετηρότητας!
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».
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Επίσκεψη σχολείου
στην Εύξεινο Λέσχη
Το μεσημέρι της
Κυριακής
29-42012 η πολιτιστική
ομάδα του1ου Γυμνάσιου Παιανίας
επισκέφθηκε
το
Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο της
Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «ΙΣΤΟΡΙΑ
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του Ποντιακού Ελληνισμού».
Η διευθύντρια κ. Μαρία Σπυροπούλου και οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους και ενημερώθηκαν από τον Γ. Γραμματέα
κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη για την πλούσια πολιτιστική δράση της
Λέσχης. Στην υποδοχή και τη φιλοξενία από πλευράς της διοίκησης έδωσαν το παρόν ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Παύλος Σαρημιχαηλίδης και η Έφορος Κ – Α Περιουσίας κ. Αντωνία Μωυσίδου.
Οι επισκέπτες κατενθουσιασμένοι από το μέγεθος της οργάνωσης, της τάξης και της δουλειάς που πραγματοποιείται μέσα
από τα τμήματα που λειτουργούν στην Λέσχη, μαγεύτηκαν από
τις εγκαταστάσεις και την τοποθεσία του κτιρίου και εντυπωσιάστηκαν από την Ιματιοθήκη, το Αρχείο και την Βιβλιοθήκη.
Εμφανώς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της επίσκεψης,
αποχαιρέτησαν υποσχόμενοι να επαναλάβουν την επίσκεψη
με την πρώτη ευκαιρία.

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας

«ΝΕΠΕ ΧΑΜΠΟ Η ΤΡΟΪΚΑ ΤΙΝΟΣ
ΘΑΓΑΤΕΡΑ ΕΝ»

Μ

ια καταπληκτική παράσταση με άφθονο
γέλιο, πολύ κέφι και διάθεση
από τους ηθοποιούς της Θεατρικής Ομάδας της Ευξείνου
Λέσχης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
7 Απριλίου 2012 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας , από
την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων
Νάουσας.
Ήταν μια παράσταση όπου παίχτηκαν διάφορα κομμάτια από όλες τις
θεατρικές δουλειές του Γιώργου Σιδηρόπουλου, σκηνοθέτη και δημιουργού
του βιβλίου «Έτσι είναι η ζωή» ο οποίος μάλιστα είχε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο.
Η λαχτάρα, η επιθυμία και το άγ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
3-3-2012 Εκπροσώπηση στον χορό του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκαδίων «Τα
Ανθέμια», στο κοσμικό κέντρο ΑΚΡΙΤΑΣ
ΠΑΛΑΣ.
4-3-2012 Απομαγνητοφώνηση και υπογραφή των πρακτικών της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. της 15 Ιανουαρίου του 2012.
8-3-2012 Απολύμανση θερινού εξαμήνου
στους κοινόχρηστους χώρους και στις τουαλέτες του Π. Π. Κέντρου της Λέσχης.
12-3-2012 Έκδοση του 2ου φύλλου της
εφημερίδας «Αργοναύτης» και προώθηση
του στο Ταχυδρομείο.
18-3-2012 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της κ. Β. Χαραλαμπίδου, «Ιερά Βασιλική Πατριαρχική
& Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Σουμελά Πόντου», που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου
Λέσχης Ποντίων Νάουσας.
21-3-2012 Παραχώρηση της αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων του Π.Π.Κ. της Λέσχης για την πραγματοποίηση εμπορικού
σεμιναρίου.
24-3-2012 Εκπροσώπηση στα εγκαίνια
της Πασχαλινής έκθεσης χειροτεχνημάτων
του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας, στον
ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας.
24-3-2012 Εκπροσώπηση στα εγκαίνια
της έκθεσης φωτογραφίας του βιβλίου
«Πόλη, Νοσταλγία μου», που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, στο
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο.
25-3-2012 Συμμετοχή στην παρέλαση της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και
παρουσία των εκπροσώπων της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στους δείκτες
της εξέδρας των τιμωμένων (Τσολιάς, Κρητικός και Πόντιος), με την συνεργασία του
Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας και του
Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, κατά την
διάρκεια του πολιτικού μέρους της παρέλασης της 25ης Μαρτίου.

26-3-2012 Συνάντηση μελών του Δ.Σ. με
την Δήμαρχο Βέροιας κα Χαρούλα Ουλσουτζόγλου – Γεωργιάδη και τον Αντιδήμαρχο κ. Άρη Λαζαρίδη με σκοπό την συνεργασία και την ενημέρωση.
28-3-2012 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Δήμο Βέροιας.
31-3-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών
Βόλου.
1-4-2012 Συνάντηση των ποντιακών αλλά
και όσων Σωματείων εμπεριέχει η δράση
τους και θέματα της ποντιακής παράδοσης, μέσω του Σ. ΠΟ. Σ. της Κ. Μακεδονίας & Θεσσαλίας της Π. Ο. Ε., στο Π. Π. Κ.
της Λέσχης στο Πανόραμα, με σκοπό την
ανάπτυξη των σχέσεων, την συνεργασία
και την προετοιμασία των Εκδηλώσεων
Μνήμης.
1-4-2012 Ορισμός αντιπροσωπευτικής
επιτροπής προέδρων για τη συνάντηση
με την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου του Νομού Ημαθίας.
5-4-2012 Συνάντηση αντιπροσωπείας
προέδρων της Λέσχης με την Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Ημαθίας
με σκοπό την ενημέρωση και την διευκρίνιση ζητημάτων που προκύπτουν από την
εφαρμογή των όρων του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας με τον Δήμο Βέροιας.
7-4-2012 Εκπροσώπηση στην παράσταση της Θεατρικής Ομάδας της Ευξείνου
Λέσχης Θεσσαλονίκης «ΝΕΠΑΙ ΧΑΜΠΟ Η
ΤΡΟΊΚΑ ΤΙΝΟΣ ΘΑΓΑΤΕΡΑ ΕΝ;» που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας με την
αιγίδα του ΚΕΠΑΠ Νάουσας στο Δημοτικό
Θέατρο Νάουσας.
8-4-2012 Παρουσία μετά από πρόσκληση,
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του κ. Γ. Ορφανίδη, με σκοπό την συζήτηση της απόφασης
της Γ.Σ. για την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας.

χος του σκηνοθέτη έντονο καθώς
μετά από την πάροδο τόσο ετών ανέβαζε την παράσταση αυτή στην αγαπημένη του πατρίδα την Νάουσα. Ο
κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας από

τον Καλλικρατικό Δήμο και την περιφέρεια αποκομίζοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις μια και το γέλιο πλημμύριζε καυτηριάζοντας παράλληλα θέματα της επικαιρότητας με τον μοναδικό
σατυρικό τρόπο του Γιώργου Σιδηρόπουλου και των συνεργατών του.

Μάρτιος - Απρίλιος 2012
8-4-2012 Παρουσία μετά από πρόσκληση, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του μέλους
της Διοίκησης της ΠΟΕ κ. Δώρας Μπαλτατζίδου, με σκοπό την ενημέρωση θεμάτων
για την προετοιμασία των εκδηλώσεων
μνήμης και για το υπό ίδρυση Λαογραφικό
Μουσείο.
8-4-2012 Ανάθεση εργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος των φετινών
Εκδηλώσεων Μνήμης (Κυριακή 13-5-11,
Σάββατο 19-5-11, Κυριακή 20-5-11).
11-4-2012 Συνάντηση με την Δήμαρχο
Βέροιας κα Χαρούλα Ουλσουτζόγλου – Γεωργιάδη με σκοπό την ενημέρωση των
αποτελεσμάτων της συνάντησης με την
αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Ημαθίας.
12-4-2012 Επίσκεψη του τμήματος Νέων
στο Γηροκομείο Βέροιας για ανταλλαγή
ευχών με τους ηλικιωμένους του Ιδρύματος.
18-4-2012 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού καθαριότητας της Ε.Λ.Β..
19-4-2012 Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κ. Καραπαναγιωτίδη και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Δ.
Μπαλτατζίδου με σκοπό την ενημέρωση
και την συνεργασία επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της Λέσχης.
20-4-2012 Αποστολή έγγραφων αιτημάτων σε μέλη της Ε. Λ. Β., στα πλαίσια της
Συνεργασίας Μελών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των αναφορών της
Ιστοσελίδας της Λέσχης στα τμήματα της.
22-4-2012 Εκδρομή των τμημάτων της
Λέσχης στο Νομό Σερρών.
23-4-2012 Συνάντηση του Εφόρου Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων κ. Λάζαρου Ζευγαρόπουλου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
και πρόεδρο της επιτροπής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας κ. Άρη Λαζαρίδη, με
σκοπό την συνεργασία και την ενημέρωση
για την άμεση σύνταξη συμπληρωματικής

μελέτης της στεγανοποίησης του Π.Π.Κ.
της Λέσχης.
25-4-2012 Ολοκλήρωση του 1ου τμήματος των εργασιών της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης της Εξερχόμενης Αλληλογραφίας παρελθόντων ετών (1961 – 1988), από
την Γ. Γραμματέα του τμήματος Νέων κ.
Ελένη Ιντζεβίδου.
26-4-2012 Υποδοχή της υποψήφιας βουλευτή του Νομού Ημαθίας κ. Δ. Μπαλτατζίδου κατά την διάρκεια της έκτακτης
συνεδρίασης του Δ.Σ. και ενημέρωση της
με κατάθεση δέσμης αιτημάτων και προτάσεων της Λέσχης.
26-4-2012 Υπογραφή του Συμφωνητικού
Εθελοντικής Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας με το μέλος της Λέσχης που αναλαμβάνει τον ανάλογο τομέα ευθύνης.
28-4-2012 Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας «Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως»,
στην αίθουσα δεξιώσεων «Παρθενώνας».
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών
Θες/νίκης, στην Κάτω Φοιτητική Λέσχη
του Α.Π.Θ.
29-4-2012 Συμμετοχή του χορευτικού
τμήματος εφήβων της Λέσχης στο Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που
διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας
(κινηματογράφος ΣΤΑΡ).
29-4-2012Υποδοχή και ξενάγηση του 1ου
Γυμνάσιου Παιανίας στο Π.Π.Κ. της Λέσχης
στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του Ποντιακού Ελληνισμού»
29-4-2012 Υπογραφή του Συμφωνητικού
Εθελοντικής Παροχής Υπηρεσιών Ιματιοθήκης με το μέλος της Λέσχης που αναλαμβάνει την θέση του Ιματιοφύλακα.

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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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 δυνατότητα στα ενεργά μέλη να προβληθούν και να ενημερώσουν όλα τα μέλη της Λέσχης για την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, ενισχύοντας με την συνδρομή τους, ως συμμετέχοντες στη λίστα του Επαγγελματικού Καταλόγου
Υποστηρικτών με το ποσό των 25 ευρώ ετησίως, το δύσκολο και επίπονο έργο της Ε.Λ.Βέροιας. Σε περίπτωση που
το ενδιαφέρον για τη 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 Επαγγελματικού Καταλόγου Υποστηρικτών γίνεται από τη 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)

•

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



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



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



ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ - ΕΡΜΟΥ 44 ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ.2332042000, 52832 & ΦΑΞ: 2332052831

•

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

•

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



«ΑΡΤΟΣ ΗΜΩΝ» ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΛ. 2331021821



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

•

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

•

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ



ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, ΤΗΛ. 2331061388



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

•

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ



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



ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΙΝ. 6946464522

•

ΓΙΑΤΡΟΙ

•

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



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

ΠΡ. ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945442579 E-MAIL: dcapostolidis@gmail.com

•

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ



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



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

•

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ



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



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331026723

•

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



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



ΜΗΤΣΙΟΥ - «στο χέρι NO DIRTY hand car wash»

•

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ - 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 - ΤΗΛ.: 2331072103



ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909

•

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2331020481, 20480 & ΦΑΞ: 2331020482 email: mpaltatz@otenet.gr

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΛ. 6979808353 & 2331021776

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 242 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331044131 & WU: 6986291588

•

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



PNP SOLUTIONS ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333



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

•

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



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

•

ΤΖΑΚΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΕΤΡΕΣ



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

•

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ



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



ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΨΑΛΟΣ ΤΗΛ. 2384065204 & ΚΙΝ. 6945953518 ή 6946464522



FREGOTHERM - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. - ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΙΟΝ. ΚΙΝ.6977483165 (ΝΙΚΟΣ) & 6972592018 (ΔΙΟΝΥΣΗΣ)

•

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ



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

•

ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ



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

•

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ



ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «ΛΕΞΙΣ», Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14 ΤΗΛ. 73777

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



ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΑΝΤΙΑ» ΡΩΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ΚΙΝ. 6937121120

•

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

•

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΤΗΛ. 2331024344



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

12

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Για ακόμη μια χρονιά εντυπωσίασε η συμμετοχή της
Ε.Λ.Β. στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2012, κερδίζοντας
τα κολακευτικά σχόλια των θεατών.
Καταχειροκροτήθηκαν και φέτος οι δείκτες της παρέλασης της εξέδρας των τιμωμένων – προσκεκλημένων και των
εκπροσώπων των αρχών, οι οποίοι για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά, έκαναν αισθητή την παρουσία τους με την εμφάνιση των φορεσιών κατά το πρότυπο της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς, του Τσολιά του Κρητικού και του Πόντιου.
Η ενέργεια αυτή, είναι μια πρωτοβουλία της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας και καθιερώθηκε στα πλαίσια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου με σκοπό να φωτίσει μια ακόμη σκοτεινή σελίδα της νεότερης
ιστορίας μας, της καθοριστικής δηλαδή συμβολής των Ελλήνων του Πόντου στην
Επανάσταση του 1821 και στην απελευθέρωση της πατρίδας μας (πρωτοστάτης και
αρχηγός της επανάστασης ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με καταγωγή από το χωριό
Υψηλή του Όφη).
Να θυμίσουμε ότι η εμφάνιση των εκπρόσωπων της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς, ως δείκτες στην εξέδρα των επισήμων καθιερώθηκε κατά την διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου, με προσπάθεια που ξεκίνησε το 2007, οι οποία εντάθηκε
την επόμενη χρονιά (2008) και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πανελλήνιο
το 2009, με τη συνεργασία του τότε Νομάρχη και νυν Αντιπεριφεριάρχη κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη.
Στα πλαίσια της ενιαίας εμφάνισης του ποντιακού στοιχείου της
πόλης μας συμμετείχε με
το λάβαρο του και ο Σύλλογος του Προμηθέα.
Την
παράσταση
έκλεψε η ενός μόλις
έτους Αλεξάνδρα, ντυμένη με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά,
η οποία παρήλασε στην
αγκαλιά του πατέρα της
Λάζαρου Ζευγαρόπουλου προκαλώντας με
την παρουσία της τον
ενθουσιασμό και στέλνοντας μηνύματα εθνικής υπερηφάνειας.
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Με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων
φίλων και μελών της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22
Απριλίου 2012, η εκδρομή τμημάτων της
Λέσχης στο νομό Σερρών.
Ξεκινώντας από την πλατεία της Ελιάς τα
δύο λεωφορεία με τους εκδρομείς, έφτασαν
στο
χωριό
Α λ ι σ τρ ά τ η ,
όπου βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο
γνωστό
σε
όλη την Ελλάδα και την
Ευρώπη για
τους σπάνιους σπηλαιοσχηματισμούς
των
σταλακτιτών
και σταλαγμιτών. Μπαίνοντας στο
κτήριο αλλά
και κάνοντας μια βόλτα με το τρενάκι των
επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του «πετρωτού» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται
από τους τοπικούς το Σπήλαιο, τα μέλη και
οι φίλοι της Λέσχης είχαν τη δυνατότητα να
ξεναγηθούν και να θαυμάσουν ένα καταπληκτικό αριστούργημα της φύσης.
Έπειτα σύμφωνα με το πρόγραμμα, σειρά είχε η επίσκεψη στην πόλη των Σερρών
και συγκεκριμένα στην περιοχή «Κοιλάδα»
όπου εκεί τα λεωφορεία με τον κόσμο της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, περίμεναν και
επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή τα μέλη
του Συλλόγου Ποντίων «Εύξεινος Λέσχη
Σερρών». Το γλέντι μετά το φαγητό δεν άργησε να ξεκινήσει ενώ τα μικρά παιδιά ευχα-

ριστήθηκαν το παιχνίδι δίπλα στο ποτάμι.
Τα μέλη των Δ.Σ. των δύο συλλόγων (Δελιορίδης Γιώργος, Κοχλιαρίδου Μαρία και
Παπαδοπούλου Νούλα από την Ε.Λ.Σερρών
και Σαρημιχαηλίδης Παύλος, Φωτιάδης Φιλοκτήμων, Μωυσίδου Αντωνία και Θεοδωρίδης Σπύρος, από την Ε.Λ.Βέροιας), αντάλλαξαν ευχές
και δώρα ενώ
αξίζει να σημειωθεί
ότι
στο χώρο παρευρέθηκε
και τοπικό κανάλι, μαγνητοσκοπώντας
τις
στιγμές
και κάνοντας
εκτενή αναφορά
στο
βραδινό του
δελτίο με ένα
όμορφο ρεπορτάζ.
Ο
χρόνος περνούσε τόσο ευχάριστα που δεν έγινε αντιληπτό το ότι έφτασε η ώρα αναχώρησης.
Φεύγοντας τα μέλη και οι φίλοι της
Ε.Λ.Βέροιας αποχαιρετώντας τα παιδιά της
Ε.Λ. Σερρών, ευχαρίστησαν θερμά για την
υπέροχη υποδοχή και φιλοξενία ευελπιστώντας σε μία μελλοντική συνάντηση στη
Βέροια.
Τέλος, το Δ.Σ. της Λέσχης ευχαριστεί ιδιαίτερα το τουριστικό πρακτορείο της κας.
Ελένης Αλατσίδου, τους υπεύθυνους τμημάτων καθώς και τους συνοδούς των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδρομή.
Καρυπίδου Ξανθούλα
Μέλος του χορευτικού
τμήματος της Ε.Λ.Β.

Τη Μ. Τρίτη (6/4), τα παιδιά του τμήματος νέων επισκεφτήκαν όπως κάθε Πάσχα το γηροκομείο της Βέροιας. Μετά
το κέρασμα από τους υπεύθυνους, η
λύρα και τα τραγούδι ξεκίνησαν για
να χαρίσουν χαμόγελα στους τρόφιμους του γηροκομείου. Ακολούθησαν
αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ τέλος
μοιράστηκαν λαμπάδες από τα παιδιά
του τμήματος Νέων για το βράδυ της
Ανάστασης, ανταλλάσοντας ευχές με
τους ηλικιωμένους τρόφιμους.
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