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ÐïíôéáêÝò åêöñÜóåéò
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

• Τη κωσσούς τα πουλία, μοθωπορί μετρούν ατα (=της κλώσ-
σας τα πουλιά το φθινόπωρο τα μετρούν), για περιπτώσεις 
που η ικανότητα του ανθρώπου πρέπει να εκτιμάται όχι 
στην αρχή του έργου αλλά στο τέλος του.

• Όντας κι νουνίεις όπου κάθεσαι, θαμάεσαι όντας σκούσε 
(=όταν δεν σκέφτεσαι που κάθεσαι θαυμάζεις ή απορείς 
όταν σηκώνεσαι)-( για άνθρωπο όχι νουνεχή).

• Το ψωμίν τρώγνατο με το μελ και όχι με το ξίδ΄ (=το ψωμί το 
τρώνε με το μέλι και όχι με το ξίδι), με τον καλό και γλυκό 
λόγο πετυχαίνεις το σκοπό σου, ενώ με την άρνηση όχι το 
πρεπούμενο.

• Όποιος κάεται ασό γάλαν φυσά και το ξίγαλαν (=όποιος καεί 
από το γάλα φυσάει και το γιαούρτι), για άνθρωπο όπου έχει 
δεινοπαθήσει απρόσμενα και ανεπιφύλακτα με συνέπεια να 
προσέχει πιο επισταμένα το μέλλον του.

• Το γυαλίν όντας τσακούται άλλο κι κολλίεται (=το γυαλί όταν 
ραγίσει άλλο δεν κολλάει), για άνθρωπο που έχουμε κακο-
καρδίσει δεν επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση.

• Τον άρρωστον πρωτού αποθάν να κλαίσ’ατον(=τον άρρωστο 
πρωτού πεθάνει να τον κλάψεις), εννοείται η πρόληψη είναι 
ο καλύτερος σύμβουλος πρωτού έρθει το μοιραίον.

ÁÍÅÊÄÏÔÏ
Πριν κάμποσα χρόνα είνας γεωπόνος ασό Κιλκίς επήεν σο 

κάθεν το χωρίον να εκτιμά τα ζεμίας ντο εγένταν σα χωράφα 
‘τουν ασά παγωνίας. Αρ’ έκατσεν σο καφενείον και οι χωρέτ’ 

απ’είνας είνας επέναν σο γεωπόνον κι εδήλωναν τα ζεμίας 
ατούν. Τελευταίος επήεν ο Γιάννες ο Τραπεζουντέον. Εδώκεν 
ατόν γνωριμίαν (του συστήθηκε) κ’ επεκεί εκέρασεν’ ατον λε-
μονάδαν για να καλοπιάν’ ατον κι’ ερχίνεσεν να λέει: εγώ κύριε 
γεωπόνε επολέμεσα σο Γράμμον και σο Βίτσι. Ση χούνταν η 
αστυνομία είσεμεν πολλά έμπιστον και ότι εθέλνεν εμέν ερώ-
τανε. Με τον στρατηγόν πα είχα καλά γνωριμίας. Ο γεωπόνον 
έκουεν ατόν και τσογάπ’(απάντηση) κ’εδίνεν. Σα τρία μήνας 
απάν έρθαν τα αποζημιώσεις. Ούλ οι χωρέτ ολίγον πολλά κάτ 
επαίραν άμα ο καημένον ο Γιάννες τηδέν κ’επέρεν. Γουρζούλ 
να ίνεται (χαράμι του) η λεμονάδα ντ’επότσατον. Αν έρται μίαν 
κι άλλο σο χωρίον εμούν θα κρούω και τσακώνω τα γνάθατ’. 
Ντο εποίκα κι εμέν εχώρτσεν; (εμένα μου εξαίρεσε). Οτι ζεμί-
αν έπαθατε εσείς έπαθα και εγώ. Εσύ με το κιφάλ’ ντο κουβα-
λείς, είπεν ατόν ο Κώστης, τη Σιαπκαλάντων, ντο αποζεμίωσην 
εθέλνες να επαίρνες; Ντο έταν εκείνα τα εύκαιρέσα (τα ασυ-
νάρτητα) ντο είπες ατόν; Ντο Γράμμον και Βίτσι ετάραξες και 
είπες ατόν; Κι’είδες τον Ριζοσπάστην ντο εκράτνεν σα χέρατ’; 
Κι επέρες χαπάρ ντο έτον κομουνιστής; Ο Γιάννες ελάγγεψεν 
ους εκειπάν και είπεν τον Κώστην: και γιατί εσείς κι είπετεμε 
τιδέν; (τίποτα), κι’ εγώ πα κομουνιστής είμαι αέτς αν εν.   (γναθί-
α= σιαγόνια, σε παραφθορά του αρχ. Γνάθος)

---------------------------
Ο Μαθέον και η Πηνή (Πηνελόπη) επήγαν σο παζάρ με την 

αραπάν να αγοράζνε τα χρειαζούμενα τι σπιτί. Άμαν η χέρα 
η Πηνήκα τσίπ πολλά χοβαρτού έτονε (χοβαρτού-ερωτιάρα). 
Ση στράταν η Πηνήκα λέει τον Μαθέον, σο χάν που θα πάν να 
κοιμούνταν, να παίρνε ένα κρεβάτ ν’ έρτεατς κι άλλο αφτενόν. 
Κι αέτς πα έντον, άμα ο Μαθέον εγάνεψεν ντο εθέλνεν η χέρα 
η Πηνή. Επήεν αγόρασεν ένα σανίδ δύο μέτρα μακρήν και 20 
σαντημέτρ ύψος. Σο βραδίν απάν ο Μαθέον λέει την Πηνήκαν: 
Πηνή θα βάλομε το σανίδ ση μέσην τη κρεβατί να κοιμού-
μες άμον αδέλφια; Ντο να επίνεν η χέρα η Πηνή εδέχθενα. Το 
πουρνό εχπάσταν να παν σο παζάρ. Ση στράταν σήτα επέγναν 
ένα χάπαραν φυσά έναν δυνατόν ανεμοκαλίτσα και πέρ το 
τσίληνδον ασό κιφάλ’νατ και σύρ’ατο οπίς σ’έναν περβόλ δύο 
μέτρα ψιλόν. Ο Μαθέον αμέσως τρεσ’ να πέρ το καπέλον ατ και 
επολέμανεν να τσαντζαρεύ σο δίμετρον περβόλ κιάν. Ατότε η 
Πηνή λέατον: νέπε αφορισμένε Μαθέο, εσύ το βράδον κ’ επό-
ρεσες να λαγγεύς έναν σανίδ είκοσ’ σαντημέτρ και πολεμάς να 
λαγγεύς δύο μέτρα περβόλ;  Χάσον ατό, εγώ θα αγοράζωσεν 
άλλο καπέλον.

(ανεμοκαλίτσα = ανεμοστρόβιλος, σαντιμετρ = εκατοστό-
μετρο, περβόλ = τοίχος, τσαντζαρεύω = αναριχέμαι, χάν = 
πανδοχείο, εγάνεψεν = εννόησε)

Ôñáãïýäéá êáé Ýèéìá 
ôïõ ãÜìïõ óôïí Ðüíôï 
(ðåñéï÷Þ ÁðÝò Í. ÓåâÜóôåéáò)

Του Γεώργιου Συμεωνίδη

Νυφόπαρπαν
Όταν ο γαμπρός έρθει στο σπίτι της νύφης την ημέρα του 
γάμου (νυφόπαρμαν) οι συγγενείς της νύφης έλεγαν το εξής 
τετράστοιχο:

Σήμερον μαύρος ουρανός, 
Σήμερον μαύρη μέρα, πάει να ξημερώσει

Σήμερ’ αποχωρίουνταν,
Μάνα και θαγατέρα, πάει να ξημερώσει
Οι συγγενείς του γαμπρού απαντούσαν:

 Σήμερον λαμπρός ουρανός,
Σήμερον λαμπρή μέρα, πάει να ξημερώσει

Σήμερον στεφανούντανε,
Αϊτέντς και περιστέρα, πάει να ξημερώσει

Επίσης την ώρα που ήταν να βγει η νύφη, οι συγγενείς του 
γαμπρού τραγουδούσαν:

Φορείστε την, σκεπάστε την και εμείς αλληγορούμε, 
το σπιτ’ νατς εν΄στενάχωρον απ΄εσ΄πα κ΄εχωρούμε. 

Μετά είχαμε το αχπαστικόν (ξεκίνημα για τη στέψη). 

Αποκαμάρωμαν
Μετά τη στέψη όταν πια πάνε στο σπίτι του γαμπρού, η 

νύφη για να χορέψει πρέπει πρώτα να γίνει το αποκαμάρω-
μαν. Το αποκαμάρωμαν γινόταν κατά τη διάρκεια του τελε-
τουργικού, που διαρκούσε εφτά κλειστούς κύκλους και στο 
οποίο έπαιρναν μέρος κυρίως συγγενείς των νεόνυμφων. Τα 
ζευγάρια ήταν νεαρά στην ηλικία, εφτά στον αριθμό και ένα 
άτομο μόνο (εφτά ζευγάρε και το τέκ). Κατά τη διάρκεια του 

τελετουργικού αυτού το πέπλο της νύφης ανέβαινε και κα-
τέβαινε ώσπου στον τελευταίο κύκλο έβγαινε οριστικά. Στο 
αποκαμάρωμαν έπαιζε μόνο ένας λυράρης και δίπλα του 
ήταν ένας συγγενείς ο οποίος κρατούσε ένα πιάτο μέσα στο 
οποίο ρίχνανε το φιλοδώρημα του λυράρη. Πάνω στο χορό 
τραγουδούσαν τα εξής δίστιχα:

Εφτά ζευγάρε και το τέκ 
κρατούνε τα λαμπάδας

η νύφε εσέβεν σο χορόν
με τα παρανυφάδας.

Νύφε τίμα τον πεθερόσ΄
Ασόν κύρησ΄ καλλίον

Νύφε τίμα την πεθεράσ΄
Ασήν μάνασ΄ καλλίον.

Νύφε τίμα τα αντράδελφεσ΄
Ασά αδέλφιασ΄καλλίον.

Και άλλα δίστιχα που αυτοσχεδιάζονταν τη στιγμή εκείνη. 
Μετά το τέλος του τελετουργικού, έπαιρναν τα χρήματα από 
το πιάτο και στη συνέχεια το έσπαγαν στη μέση του κύκλου. 
Μόλις έσπαγε το πιάτο, στο χορό μπορούσαν να μπουν όλοι 
οι προσκεκλημένοι, προσπαθώντας να χωρίσουν τα εφτά 
ζευγάρια, τα οποία  αντιστέκονταν στο να τους χωρίσουν και 
γινόντουσαν πειράγματα μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή δι-
αρκούσε ένα δυο λεπτά.

ÁÝñôò óïí Ðüíôïí
Της Ελένης Πιπερίδου

Σον Πόντον, πολλά ετίμαναν τον Αέρ. Ατόσον και τρανόν 
έξεργον είχαν α, τα δουλείας πα και τα φαϊα, όλα αποβραδίς 
εποίναν ατά. Έλεγαν πως τ ‘ Αεργί την ημέραν το μελεσσίδ’πα 
κι καμ’! Δηλασή η μέλισσα πα κι δουλεύ’.

Το μαναστήρ’ τ’Αέρ τη Ζαντού έτονε χτισμένον εξ’ας ση 
Σίσια –το χωρίον τη παππού μ Περικλή Γεωργιάδη καν εί-
κοσ’χιλιόμετρα, ανάμεσα σα τρία χωρία Μασούρα, Παλλα-
δάντων και Αγρίδ, σην περιφέρειαν τ’ Αργυρούπολης. Κ’ έναν 
ημέραν η θεία μ’ η Ελένε είπε με πως πρωτού εμπαίντ’ σ σο 
χωρίον Λωρία, σ’ έναν ανέφορον, απάν σε κάποιον λιθάρ’ φαίν’ 
ταν τα πατημασέας ατ’και τα σίχνας ας σα γόνατα τα’ αλόγου 
ατ’π’εγονάτσεν…

Είχεν δημοτικόν σχολείον με εκατόν παιδία που εδέβαζαν 
ατά δυ’ δασκάλ’. Είχεν  καμαρ-ι –α για τοι μουσαφίρτς. Δώδε-
κα καλογραιάδες κ’έναν γουμέντσαν και κάθαν Κερεκήν ελει-
τρούγανεν.

Επέγνεν μίαν ο εις και μίαν ο άλλος ο ποπάς ας σα τρία τα 
παραπάν’ χωρία κ’εποίνεν την ποπαδικήν ατ’. 

Οι καλογραιάδες πα εψέλναν, ύφαιναν κ’εμάειρευαν αγνά 
και νόστιμα φαϊα και σα είκοσ’τρία τ’ Απρίλ’εφίλεναν όλον τον 
κ΄σομον φασυλένεν συρβάν με κρίθινον κορκότον.

Εκοβάλναν σ’όνομαν ατ’όσοι έσαν ταγμέν’ τενεκιάδας 
ελάδ’, τεκίρα αγνόν κερίν κ’έναν ζώον…

Επροσκύναναν, εδώριζαν, έτρωγαν,έπιναν κ’εχόρευαν 
αδερφωμέν’ους τον πουρτνόν.

Το ζώον που έτον για σπάξιμον έπρεπεν τρία φοράς να 
κλώθ’α ‘ολόερα σην εκκλησίαν και να κόφτ’νε ολίγον τ’ ωτίν ατ’ 
για α σταζ’ εκεκά γαίμαν, να ίνεται η θυσία. Υστερνά έβγαλναν 
α’ ση δημοπρασίν.

«Αέρημ’με τα’άσπρον τ’άλογο σ, πρόφτασον!»
Χριστιανοί και Τουρκάντ είχαν ατόν τα’εκεινέτερον τον 

άγιον, το θαυματουργόν! Επίστευαν, εφοούσαν, εθάμαζαν 
κ’ετρόμαζαν ατόν! Για τα’ατό εκόλτσαν ατόν Ζαντόν =τρελόν, 
ικανόν για όλα…

Σ΄ ατό το μαναστήρ, έτον κ’έναν μικρίκον, μαλαματένιον 
κουνόπον, με τον Χριστόν απέσ’ρεφούλ’, απάν’σ’ έναν ασημέ-
νιον δίσκον. Όσοι έσαν άκληροι, έδιναν έναν δύο παρόπα σοι 
καλογραιάδες κ’ερώταναν το κουνίν αν θα εφτάγνε παιδίν…Αν 
ελάϊσκουτον, έτον καλόν σημάδ’. Αν κ’ελαϊσκουτον κακόν.

Το κουνίν ατό έλεγαν α’ «τ’ Αεργί το κουνίν»/
Ελάτεν ατώρα ας πάμε σ΄ έναν θάμαν τ’Αέρ’τη Ζαντού, που 

εξιστόρτσε με κάποτε η γιάγιαμ’η Πελαϊα…
Ίνας Τούρκος μίαν έκλεψεν ας σο μαναστήρ’ τ’ Αργί έναν 

δύλαβον χαλκόν. Εφορτώθεν α’σ’ωμίν και χαρεμένςο ίσα έσυ-
ρεν σ’οσπίτ’ όντες εσέβεν σην αυλήυν, εγιάντσεν σ’έναν το μέ-
ρος για να κατηβάζει α άμα κ’επόρεσεν.

Επολέμεσεν μίαν, επολέμεσεν δύο, επολέμεσεν τρία τιδέν 
κ’έεντον! Άμαν εκούιξεν αχπαραγμένος τ’ανθρωπ’σ ατ. Έρ-
θαν κ΄εκείν, έσυραν, έσυραν με όσον δύναμιν είχαν, ξαν’τιδέν 
κ’έεντον.

Εκουμουλιά εν εκεί όλιον το χωρίον θαμαγμένον! Με τα 
πολλά εγροίκ’σαν πως κατ’έεντον. Κατ’έν! Και είπαν ατόν: «Ντο 
εποίκες! Ντο εποίκες! Πε μας!»

Εσύ κατ’εποίκες για να μη ρουζ’ αποπάνι ‘σ το χαλκόν! 
Νααα…είπεν ο Τούρκον, κ’εμάσεσεν τα λόγια τ’…το και το.

Όλ’ετσιάϊξαν ατόν. Κ’εξέρτς΄ατόν;είπαν. Κλωστ αγλήγορα  
οπός!`Εντροπιαγμένον ο Τούρκον εκλώστεν σο μαναστήρ’κι 
όντες εσουμωσεν εκεκά, αμάν επεκολλίεν το χαλκόν από 
παν’ατ!...

Τρανόν η χάρη ατ’.
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Νέα Υόρκη
του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Με την παρουσίαση του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Στα χνά-
ρια των Αργοναυτών» που έγινε στο Μουσείο Moving Image 
της Αστόριας ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 93η 
επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, από την 
Παμποντιακή Ομοσπονδία, τους Συλλόγους «Κομνηνοί» Νέας 

Υόρκης και Νόρνουοκ Κονέκτικατ και το Ίδρυμα «Παναγία 
Σουμελά», που παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Παμποντιακής, Δη-
μήτρης Μολοχίδης, ευχαριστώντας τους συλλόγους οι οποίοι 
συμμετείχαν στην εκδήλωση. Αναφέρθηκε επίσης στο ντοκι-
μαντέρ, για το οποίο η Παμποντιακή συνεισέφερε οικονομικά 
και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις  μνήμης που διοργανώνει ο ορ-
γανισμός για την επέτειο.

Το ντοκιμαντέρ είναι μία εμπεριστατωμένη επιστη-
μονική δουλειά του του Δρ Θεοδόση Κυριακίδη, ο οποίος 
συντόνισε μία  έρευνα που κράτησε δύο χρόνια και για τις 
ανάγκες της οποίας οι συντελεστές του επισκέφθηκαν τον 
Πόντο, είδαν το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, του Πε-
ριστερεώτα και του Βαζελώνα και μίλησαν με ιστορικούς 
και άλλους ειδικούς, οι  οποίοι συνέβαλαν στην προβολή 
της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού ανά τους αιώνες 
και τη γενοκτονία. Αφηγητής  είναι ο ηθοποιός Κώστας 
Αρζόγλου. Ο δρ. Κυριακίδης είπε πως οι Ελληνες δημιούρ-
γησαν στον Πόντο έναν μεγάλο πολιτισμό που διήρκεσε 
3.000 χρόνια, που  καταστράφηκε με τη γενοκτονία. Το 
ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα χνάρια των Αργοναυτών, από 
τις πρώτες αποικίες της 

Μαύρης Θάλασσας, τα Βυζαντινά Χρόνια, την χρυσή 
περίοδο της ακμής του πόντου με την Αυτοκρατορία των 
Κομνηνών. «Είναι ανάγκη οι Πόντιοι να γνωρίζουν την 
ιστορία τους και ταυτόχρονα να είμαστε σε θέση να πε-
ράσουμε παντού τα 

μηνύματα και να ενημερώσουμε την διεθνή κοινότη-
τα για τη Γενοκτονία. Μιλώντας για τη δουλειά που έγινε, 
ο Δρ. Θεοδόσης Κυριακής είπε ότι συνέλαβε την ιδέα που 
όταν σπούδαζε στο Χάρβαρντ το 2008 και συμμετείχε σε 
πρόγραμμα διδασκαλίας νέων Ποντίων για τον πολιτισμό 
και τη ιστορία τους.

«Ο κύριος λόγος που δημιουργήσαμε το ντοκιμαντέρ 
ήταν αυτά τα παιδιά, που έχουν δικαίωμα να διδαχθούν 
την ιστορία και την κουλτούρα τους. Είναι αναγκαίο για 
τον απλό Έλληνα ποντιακής καταγωγής να μπορέσει να 
το διδαχθεί με εκλαϊκευμένο και συνοπτικό τρόπο».

Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη σε όλους 
όσους συνέβαλαν στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, που 

αντιμετώπισε προβλήματα, αλλά πάντοτε βρισκόντουσαν άν-
θρωποι οι οποίο βοηθούσαν στο ξεπέρασμά τους.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους της ελληνικής 
πολιτείας, ο πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ευάγγελος 
Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στο τριπλό νόημα της εκδήλω-
σης μνήμης. Να αποτίσουμε φόρο τιμής στα 353.000 θύματα 
της τουρκικής αθλιότητας, να εκφράσουμε την εκτίμησή μας 
στον Ποντιακό Ελληνισμό και να διατρανώσουμε ότι η Ελλάδα 
ενώ εργάζεται για ειρήνη, φιλία και συνεργασία στην περιοχή, 
αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνά και απεμπολεί τα ιστορικά γεγονό-
τα. Τέλος εξήρε το έργο που επιτελούν οι Πόντιοι της Αμερικής 
διατηρώντας την ιστορική μνήμη και διδάσκοντας την ιστορία 
και την κουλτούρα τους στις επόμενες γενιές.

Χαιρετισμό απηύθυνε κι ο Λεωνίδας Ραπτάκης, ο οποίος 
ως πολιτειακός γερουσιαστής Ροντ Αϊλαντ είχε πετύχει την 
υιοθέτηση ψηφίσματος υπέρ της αναγνώρισης της Ποντιακής 
Γενοκτονίας. Στις μνήμες και τα συναισθήματα συγκίνησης 
που του ξύπνησαν βλέποντας το ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και τέως πρόεδρος της 

Παμποντιακής, Ηλίας Τσεκερίδης.
Πέραν της προβολής του ντοκιμαντέρ, το πρόγραμμα 

περιλάμβανε την εκτέλεση του τραγουδιού «Καραντενίζ» 
(Μαύρη Θάλασσα) από χορωδία και μουσικούς και αφηγήσεις 
κειμένων με θέμα τη Γενοκτονία, της Θέα Χάλο και άλλων.

Την επιμέλεια είχε η Βασιλική Τσανακτσίδου, που διαβά-
ζοντας ένα συγκινητικό κείμενο έδωσε όλη τη διάσταση του 
αγώνα που καταβάλλουν οι Πόντιοι της Αμερικής να κρατή-
σουν άσβεστες τις μνήμες για μια πατρίδα στην οποία δεν γεν-
νήθηκαν. «Γενοκτονία είναι να τιμούν τις γενοκτονίες άλλων 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας αλλά όχι τη δική μας», είπε 
σε ένα σημείο.

Το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε στο Bowling 
Green του νοτίου Μανχάταν η καθιερωμένη τελετή έπαρσης 
σημαίας, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας Γεώρ-
γιου Ηλιόπουλου, του πρώην πολιτειακού γερουσιαστή Ρόντ 
Αϊλαντ Λεωνίδα Ραπτάκη, της ηγεσίας της Παμποντιακής κ.α.

Πηγή: e-pontos
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Οι Πόντιοι της Αμερικής κρατούν άσβεστη τη μνήμη της Γενοκτονίας

Άγκυρα: «Δεν υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων» 
Την πάγια θέση της Τουρκίας σύμφωνα με την οποία δεν υπήρ-

ξε η γενοκτονία των Ποντίων, με  αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για 
την ημέρα ανά τον ελληνισμό, επανέλαβε μέσα από ανακοίνωσή  του 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται και φέτος στην Ελλάδας με  
αφορμή την “δήθεν” ημέρα μνήμης των Ποντίων, στηρίζονται σε ισχυ-
ρισμούς που δε συμβαδίζουν με την ιστορική πραγματικότητα και σε 
ηθικώς προβληματική στάση που στερείται επιστημονικής βάσης». 

«Καταδικάζουμε και αρνούμαστε την αντίληψη αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία 
καταλήγει: «Τέτοιες πρωτοβουλίες, προκαλούν βλάβη στις προσπάθειες για την ανάπτυξη των 
σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού». Άμεση ήταν η 
αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών μέσω του εκπροσώπου του, Γρηγόρη Δε-
λαβέκουρα, ο οποίος τόνισε πως: «στις 19 Μαΐου οι Έλληνες τιμούν τη μνήμη των αδελφών 
τους, που μαρτύρησαν στον Πόντο. Η ιστορία δεν παραγράφεται, ούτε ξαναγράφεται με ανα-
κοινώσεις. Απαιτεί σεβασμό, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μέλλον ειρήνης».

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
www.epikairanews.gr

Με την καθολική αποδοκιμασία των 
ενεργειών του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

Γιάννη Μπουτάρη από το πλήθος χιλιάδων 
μελών και φίλων της Π.Ο.Ε. αλλά και απλών 
πολιτών που κατέκλυσαν κάθε γωνιά της Πλα-
τείας Αγίας Σοφίας (σας επισυνάπτουμε και 
σχετικό φωτογραφικό υλικό) κορυφώθηκαν 
οι εκδηλώσεις Μνήμης για την γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο 19 Μαΐου 
2012 σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
 

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. Γιώργος Παρχαρίδης στο χαιρετι-
σμό του τόνισε ότι δεν κατανοεί τους πραγματικούς λόγους της 
απόφασης του Δημάρχου Θεσσαλονίκης να προσπαθήσει να 
απαγορέψει την παλλαϊκή εκδήλωση μνήμης της Π.Ο.Ε., τόνισε 
ότι λυπάται για το γεγονός αυτό και κατέληξε ότι την απάντηση 
στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης έδωσε η κατάμεστη Πλατεία με 
τους χιλιάδες Ποντίους από όλη την Ελλάδα που τίμησαν για 
μια ακόμη χρονιά ενωτικά και συλλογικά την Ιερή Ημέρα Μνή-
μης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. αναφέρθηκε στους 
αγώνες και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας για την διεθνοποίη-
ση της Γενοκτονίας με πρώτο θετικό βήμα το ομόφωνο ψήφι-
σμα από την Περιφέρεια Αττικής μεγαλύτερη και πολυπληθέ-
στερη περιφέρεια της χώρας που ύστερα από σχετικό αίτημα 
της Π.Ο.Ε. απέστειλε ψήφισμα στην Ελληνική Πολιτεία να προ-
χωρήσει με συγκεκριμένες ενέργειες στην διεθνοποίηση του 
ζητήματος.

 Ο κεντρικός ομιλητής Βουλευτής Νew Hampshire Θωμάς 
Κατσιαντώνης κατά την διάρκεια της ομιλίας του τόνισε τις 
ενέργειες των ομογενών Γερουσιαστών και Βουλευτών στις 
Η.Π.Α. για την συνεχιζόμενη προσπάθεια αναγνώρισης της γε-
νοκτονίας σε περισσότερες από τις ήδη που έχουν πράξει Πο-
λιτείες της Αμερικής.

 Ο κ. Κατσιαντώνης αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο της 
παρουσίας των Ελλήνων στον Πόντο την μεγάλη προσφορά τους 
στο Έθνος και στην πατρίδα, την σημαντική συμμετοχή τους 
στα δρώμενα του απόδημου ελληνισμού όπου γης, τονίζοντας 
ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο απο-
τελεί υποχρέωση όλων των πολιτισμένων κρατών και κοινωνι-
ών. Προ των ομιλιών εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
Γενοκτονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατατέθηκε στεφάνι 

από τον Πρόε-
δρο της Π.Ο.Ε. 
Γιώργο Παρχα-
ρίδη και τηρή-
θηκε ενός λε-
πτού σιγή για 
την μνήμη των 
θυμάτων.

Χ α ι ρ ε τ ι -
σμούς  σχετι-

κούς με το νόημα και τον συμβολισμό της ημέρας απέστειλαν 
οι: Αντώνης Σαμαράς Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αλέ-
ξης Τσίπρας πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Βενιζέλος Πρόε-
δρος ΠΑΣΟΚ, Πάνος Καμμένος Πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλή-
νων και Αλέκα Παπαρήγα Γ.Γ ΚΚΕ. Αμέσως μετά το πέρας των 
χαιρετισμών και των ομιλιών ακολούθησε ειρηνική πορεία στο 
Τουρκικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη όπου και επιδόθηκε 
το ψήφισμα που σας επισυνάπτουμε.

 Με μεγάλη επιτυχία επίσης ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώ-
σεις της Π.Ο.Ε. στην Πλατεία Συντάγματος και στο μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτου με ευθύνη του Σ.Πο.Σ Νότιας Ελλάδος 
και Νήσων της Π.Ο.Ε. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ρίγη συγκί-
νησης σκόρπησαν οι Εύζωνοι της Προεδρικής φρουράς ενδε-

δυμένοι την φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη κατά την διάρκεια 
αλλαγής φρουράς, όπως επίσης και για  πρώτη φορά η  υπο-
στολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από άγημα 
ενδεδυμένο την αντάρτικη ποντιακή φορεσιά.

 Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος  του Σ.Πο.Σ. Νότιας 
Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. Γιώργος Βαρυθυμιάδης εκ μέ-
ρους του Δ.Σ της Π.Ο.Ε, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο στρα-
τηγικός σύμβουλος Νίκος Λυγερός. Αμέσως μετά ακολούθησε 
ειρηνική πορεία προς την τουρκική πρεσβεία όπου επιδόθηκε 
ψήφισμα. Επίσης η Π.Ο.Ε. κατέθεσε ανάλογο ψήφισμα προς 
την Βουλή των Ελλήνων που αφορά τα αιτήματά της για την 
Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας, ψήφισμα που ανέγνωσε εντός 
της αιθούσης ο πρόεδρος του σώματος κ. Βύρων Πολύδωρας 
ο οποίος μάλιστα ζήτησε και την τήρηση 1΄σιγή από τους παρι-
στάμενους Βουλευτές.

 Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Π.Ο.Ε.  
διοργάνωσε ποδηλατοπορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 
τον τίτλο «Τρέχω για την ζωή-Τρέχω για την μνήμη».
 

Mε τιμή
Ο Πρόεδρος,

Γεώργιος Παρχαρίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης – 19 Μαΐου 2012
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Ομιλία του Κ.Ασλάνογλου για την επέτειο μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

«Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, συλλογικής μνήμης 
που απαιτείται να διαθέτει το κάθε Έθνος για να πορεύεται 
στο μέλλον με τη γνώση της ιστορικής διαδρομής του.

Στη σύγχρονη Ελληνική ιστορία υπάρχουν πολλές στιγ-
μές που έχουμε την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να 
θυμόμαστε για να παραδειγματιστούμε αλλά και κάποιες 
άλλες που πληγώνουν και αναζητούν τη δικαίωση τους 
στο όνομα της Δικαιοσύνης και του Ανθρωπισμού.

Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, το άγνωστο 
– Παγκοσμίως – ελληνικό ολοκαύτωμα με τους 353.000 νε-
κρούς αποτελεί μια ανοικτή πληγή για το Έθνος.

Μπορεί το Αθηνοκεντρικό κράτος μας να αναγνώρισε 
επίσημα το 1994 τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα Μνήμης 
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο 
την περίοδο 1916-1923, με τεράστια χρονική καθυστέ-
ρηση, δεν τόλμησε όμως να ζητήσει και να επιβάλλει ως 
όφειλε τη διεθνή αναγνώριση του Ελληνικού Ολοκαυτώ-
ματος.

Η εσωτερική ηθική δικαίωση του Ποντιακού Ελληνι-
σμού και η σύνδεση της ιστορικής μνήμης με το σύγχρονο 
Ελληνισμό δεν μπορεί παρά να είναι η αφετηρία για την 
κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος σε παγκόσμια κλίμα-
κα.

Κάθε χρόνο, αυτήν την ημέρα και δυστυχώς μόνο αυτή 
την ημέρα σκαλίζουμε την ιστορική μνήμη για να θυμη-
θούμε και γρήγορα να ξεχάσουμε πάλι, τους αγώνες και τις 
θυσίες των προγόνων μας, να θυμηθούμε τα θύματα και 
τους θύτες, να διδαχθούμε από τα λάθη και τις αβλεψίες.

Η κρίσιμη περίοδος που διανύει η Πατρίδα μας είναι 
ίσως η αφορμή να μη σταθούμε μόνο στο επιβεβλημένο 
μνημόσυνο των χιλιάδων νεκρών μας. Η γνώση της ιστορί-
ας μας και η επίγνωση των δικών μας λαθών είναι το μονα-
δικό εργαλείο για να υπερασπίσουμε το μέλλον μας.

Το ελληνικό ολοκαύτωμα, η γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού ξεκινάει συστηματικά μετά την επικράτηση 
των Νεότουρκων το 1908.

Ο όρος γενοκτονία διαμορφώθηκε μετά τη δίκη της 
Νυρεμβέργης το 1945 όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζι-
στών εγκλημάτων πολέμου.

Ο όρος γενοκτονία σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευ-
ση, ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτι-
κής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το 
οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις.

Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που 
έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλή-
νων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί.

Η βασική κατεύθυνση του Τουρκικού εθνικισμού, με 
επίσημους συμβούλους τους Γερμανούς, ήταν η Εθνοκά-
θαρση. Οι Γερμανοί δίδαξαν στους Τούρκους εθνικιστές ότι 
μονάχα με την εξαφάνιση των Ελλήνων και των Αρμενίων 
θα έκαναν πατρίδα τους την Μ. Ασία. Οι διάφορες μορφές 
βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν τον νεοτουρκισμό.

Η απόφαση για την εξόντωση τους πάρθηκε από τους 
Νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε από τον Μου-
σταφά Κεμάλ την περίοδο 1919-1923.

Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο ιδρύθηκε το 1889. Στο συ-
νέδριο τους, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1911 πάρθηκε η απόφαση ότι η Μικρά Ασία πρέπει να 
γίνει Μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε 
θάνατο διάφορες εθνότητες.

Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση 
όλων από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους σε Τάγ-
ματα Εργασίας. Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα 
των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλματά τους 
και επί πλέον απαγόρευσαν στους μουσουλμάνους να ερ-
γάζονται επαγγελματικά με τους Έλληνες με την ποινή της 
τιμωρίας από τις Στρατιωτικές Αρχές.

Στην αρχή οι άτακτες ορδές των Τούρκων επιτίθονταν 
στα απομονωμένα ελληνικά χωριά κλέβοντας, φονεύο-
ντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, κακοποιώντας και καίγο-
ντάς τα.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες 
Έλληνες των παραλίων της Μικρασίας να εγκαταλείψουν 
τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν με πολυή-
μερες εξοντωτικές πορείες.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας, με 
ημερομηνία τον Ιούνιο του 1915 είναι γραμμένα τα εξής: 

«Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα 
να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί 
και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, δερνόμενοι και 
υβριζόμενοι, όσοι δεν εφονεύοντο οδηγούντο στα όρη 
από τους δημίους τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς πέθαι-
ναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του 
ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι 
βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, τους παρελάμβαναν για 
να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα . . .».

Σκοπός των Τούρκων ήταν, με τους εκτοπισμούς, τις 
πυρπολήσεις των χωριών, τις λεηλασίες, να επιτύχουν την 
αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών πε-
ριοχών και να καταφέρουν ευκολότερα τον εκτουρκισμό 
εκείνων που θα απέμεναν.

Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των Ελλήνων από 
το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι απάνθρωπος 
από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η 
χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνισμό.

Στις 19 Μαΐου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ 
στη Σαμψούντα, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση 
της Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη βοήθεια μελών του Νε-
οτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη 
Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων 
και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του πο-
ντιακού ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε το σουλτανικό 
καθεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησης 
του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ, εξόντωσε τον 
ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας.

Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρε-
μάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφο-
νίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα 
βουνά οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του 
αμάχου πληθυσμού. Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν 
πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικό και ακατάβλη-
το ποντιακό αντάρτικο.

Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζο-
νται με μεγαλύτερη ένταση. Στήνονται στις πόλεις του 
Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, 
που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού 
ελληνισμού. Το τέλος του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λι-
γοστεύουν.

Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το 
αποτέλεσμα της απόφασης των Τούρκων εθνικιστών για 
επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτή-
των. 

Και αυτό έγινε με ένα εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο: με 

τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρ-
μενίων, με την υποχρεωτική έξοδο όσων επιβίωσαν και με 
τη βίαιη τουρκοποίηση των μουσουλμανικών εθνοτήτων, 
όπως οι Κούρδοι, που συνέχισαν να παραμένουν στην 
τουρκική, πλέον, επικράτεια.

Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα 
την παραμονή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το τέ-
λος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτομα.

Υπάρχουν ατελείωτες μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, 
αλλά και ιστορικά ντοκουμέντα για τη μεγάλη ανθρωπο-
σφαγή. Να μου αποφύγει να αποφύγω την αναφορά τους 
που μόνο πόνο και οργή προκαλούν.

Νομίζω ότι περισσότερη αξία έχει σήμερα να σταθού-
με στα καθήκοντα που έχει η ελληνική πολιτεία για την 
αναγνώριση αυτής της Γενοκτονίας διεθνώς!

Πριν από όλα βεβαίως οφείλουμε να διεκδικήσουμε 
ώστε αυτή η σελίδα της ιστορίας να διδάσκεται στα σχο-
λεία μας. Να μάθουμε, να γνωρίζουμε.

Αυτό σε συνδυασμό με το αίτημα της διεθνούς ανα-
γνώρισης της γενοκτονίας θα είναι η δικαίωση της μνήμης 
των προγόνων μας.

Η Τουρκία διατηρεί ως τώρα μια επίσημη πολιτική 
άρνησης την οποία αποκαλούν ως «μέτρα εθνικής ασφά-
λειας». Ισχυρίζονται ότι το Ολοκαύτωμα ήταν «μία μετακί-
νηση ανθρώπων από πολεμικές ζώνες» και «μια συνέπεια 
του πολέμου με την Τσαρική Ρωσία». Και όλα αυτά όταν 
ντοκουμέντα Άγγλων, Αμερικανών και Γερμανών επιβε-
βαιώνουν την εκ των προτέρων προγραμματισμένη φύση 
του Ολοκαυτώματος από τους Οθωμανούς και τους Κεμα-
λιστές Τούρκους.

Είναι καθήκον λοιπόν της ελληνικής πολιτείας να υπε-
ρασπισθεί διεθνώς το ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης 
Μελετητών Γενοκτονιών που αναγνώρισε επίσημα τη γε-
νοκτονία των Ελλήνων, μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυ-
ρίων. 

Το ψήφισμα αυτό εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 
και αναφέρει:

Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνω-
ρίζεται παγκοίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας που 
εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενο-
κτονίας και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις 
μελλοντικές γενοκτονίες εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γε-
νοκτονία εναντίον του μειονοτικού πληθυσμού κατά τη δι-
άρκεια και μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, παρουσιάζεται 
συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με 
λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών, 
εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας.

Αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένω-
σης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική Εκ-
στρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της 
Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν 
γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων 
και Ελλήνων της Ανατολίας.

Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την Κυβέρνη-
ση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον 
αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγνώμη και 
να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την απο-
κατάσταση (μη επανάληψη).

Σεβασμιότατε, Κυρίες και Κύριοι
Στην κρίσιμη ιστορική καμπή που διέρχεται η Πατρίδα 

επιβάλλει τη Μνήμη και τη Γνώση.
Οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμάμε τους νεκρούς 

μας, όχι για να καλλιεργήσουμε τη μισαλλοδοξία αλλά για 
να προστατεύσουμε τις αξίες της Ειρήνης και της αξιοπρέ-
πειας που παραμένουν ισχυρές στο μυαλό και την ψυχή 
μας.

Οφείλουμε παράλληλα να γνωρίζουμε την Ιστορία μας. 
Να διδαχθούμε από λάθη και παραλείψεις. Για να μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις προκλήσεις του 
παρόντος και του μέλλοντός μας.

Η ιστορική γνώση διδάσκει ότι το Έθνος των Ελλήνων 
τιμά τους νεκρούς του. Τώρα είναι ίσως η στιγμή που πρέ-
πει να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε και την ιστορία μας 
ώστε να μην καταδικαστούμε να την ξαναζήσουμε ως 
ακόμη μία τραγωδία.

Σας ευχαριστώ»
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Με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας στον Πόντο
Από 21 µέχρι  31 Ιουλίου

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΑΓΚΥΡΑ - ΑΓΚΝΤΑΓΑΜΑΝΤΕΝ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΡΣ)

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
 

Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Εθνική Αντιπροσωπεία τιμώντας τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου.

Ο  Πρόεδρος της Βουλής κ. Βύρων Πολύδωρας, αμέσως μετά την ομιλία που απηύθυνε στο Σώμα των βουλευτών με την 
ευκαιρία της εκλογής του, αναφερόμενος στην ημέρα 

εθνικής μνήμης είπε:«Πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση έχουμε μια ηθική και πολιτική εκκρεμότητα: τη 19η Μαΐου, το Ολο-
καύτωμα των Ποντίων αδελφών μας, τη Γενοκτονία των Ποντίων. Όπως γνωρίζετε, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε με ομόφωνη 
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1994 ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων που συντελέστηκε από το 1916 
ως το 1923 από τους επελαύνοντες Τούρκους, ιδιαίτερα με απόβαση συστηματική στον Πόντο και τις πόλεις Σαμψούντα, Τρα-
πεζούντα, Αμάσεια και άλλες της μακρινής κοιτίδας του Ελληνισμού από τα χρόνια του Ιάσωνα. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία 
Ελλάδας κατέθεσε ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων με το οποίο καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τις διπλωματικές μας 
αντιπροσωπείες στο εξωτερικό να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των ποντιακών οργανώσεων να ενημερώσουν τη δι-
εθνή κοινή γνώμη και τους οργανισμούς για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το ψήφισμα κατατίθεται στα Πρακτικά 
της σημερινής συνεδρίασης».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ: 
ΒΕΡΟΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Ώρα 06. 00 αναχωρηση από τα γραφεια μας. Σταση εξω από 
την Ξανθη Για καφε και κατοπιν κατευθυνση για συνορια-
κο 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 στα-
σεις για καφέ και ξεκούραση Αφιξη το απόγευμα στην Πρω-
τεύουσα του Τουρκικού κράτους. Χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η ΗΜΕΡΑ: 
ΑΓΚΥΡΑ - ΑΚΝΤΑΓΜΑΤΕΝ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
Μετα το προγευμα 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 δι-
ανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: 
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Ξεκιναμε την περιηγηση στην πολη της Σεβάστειας μετά το 
πρωινό και στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αργυρούπο-
λη. Μετά από μια στάση και εκεί, θα καταλήξουμε στη Μη-
τρόπολη του Πόντου, την Τραπεζούντα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Προγευμα και αναχωρηση για το ονομαστο μοναστηρι της 
Ματσουκας, Παναγια Σουμελα . Αφου προσκυνήσουμε και 
ξεναγηθούμε στη Μονή θα κατηφορλίσουμε προς τα Πλά-
τανα, επίνιο της Τραπεζούντας Χρόνος ελεύθερος για φαγη-
τό. Στη συνεχεια επίσκεψη στο Σόουκ Σου, στην περίφημη 
βίλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη. Επιστροφη στην Τραπε-
ζουντα. Δειπνο, διανυκτερευση. 

6η ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Προγευμα και περιηγηση στην πολη της Τραπεζουντας. Θα 
δούμε το μουσειο της Αγ. Σοφιας, τον Αγ. Ευγενιο, την Πα-
ναγια Χρυσοκεφαλο, τα κομνηνια τειχη, στο μουσειο Τρα-
πεζουντας 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. 

7η ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)
Πρωινο και ελεύθερη μέρη για όσους θέλουν να επισκε-
φθούν 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. 

8η ΗΜΕΡΑ: 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ
 Πρωινο και αναχωρηση για την περιοχη Οφεως ποταμου. 
Θα επισκευθουμε την μαγευτικης ομορφιας λιμνη Ουζουν-
γκιολ καθως και την παραλιακη πολη των Σουρμενων. Επι-
στροφη στην Τραπεζουντα. Δειπνο - Διανυκτερευση. 

9η ΗΜΕΡΑ: 
TΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ
 Μετάτο 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 διανυ-
κτέρευση. 

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 βασιλισσα των πολεων την Κων/πολη. Τακτοποιηση 
στο ξενοδοχειο και για οσους εχουν διαθεση μια πρωτη νυ-
κτερινη βολτα στο πολυβουο πεζοδρομο του Περαν, καφε
Ζαχαροπλαστεια παραδοσιακα εστιατορια περιμενουν 
τους.  Διανυκτέρευση. 

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΒΕΡΟΙΑ (620 ΧΛΜ)
Με τις αποσκευες γεματες εικονες και αρωματα, φευγουμε 
μετα το πρωινο για την Ελλαδααφού επισκεφθούμε το Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία του Μπαλουκλί. 
Στη συνέχεια, περνωντας τα ελληνοτουρκικα συνορα Κη-
πων μετα τις απαραιτητες διατυπωσεις φτανουμε το βραδυ 
στην πολη μας. 
 

Τιµή συµµετοχής 750Ε

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
1) Μεταφορα-μετακινησεις με υπερυψωμενα λεωφορεια 
2) Τις 10 διανυκτερευσεις σε επιλεγμενα ξενοδοχεια 3 και 4 

αστερων. 
3) Τα 10 προγευματα και 7δειπνα. 
4) Αρχηγο-ξεναγο
5) Τοπικο ξεναγο οπου απαιτειται. 
6) Ξεναγησεις, περιηγησεις που αναφερονται στο προγραμμα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Εισοδους μουσειων και αρχαιολογικων χωρων, διασκεδα-
σεις, ποτα, φιλοδωρηματα και ότι αναφερεται στο προγραμ-
μα ως προαιρετικο. 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή αποτελούν ένα 
γκρουπ και σαν γκρουπ θα συμμετέχουν στο προκαθορι-
μένο πρόγραμμα. Θα υπάρχει ο υπεύθυνος της εκδρομής ο 
οποίος θα ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα στη διάρ-
κεια της. Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση από το πρόγραμ-
μα 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 συ-
ντονίζει όλες τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν όλοι οι 
συμμετέχοντες να ακολοθούν τις αποφάσεις του αρχηγού 
της αποστολής. 

Πληροφορίες
• Γραμματεία της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας άπο 10-2μμ στο 
τηλέφωνο 2331072060
• κ. Σαρημιχαηλίδη Παύλο 6973370581
• κ. Φωτιάδη Φιλοκτήμων 6942701788
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

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

ΧΟΡΗΓΟΣΧΟΡΗΓΟΣ

Εκδηλώσεις μνήμης από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Ολοκληρώθηκαν και φέτος 

οι εκδηλώσεις μνήμης για 
την Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, με το καθιερωμένο μνη-
μόσυνο της Κυριακής 20 Μαίου 
2012 στον Ι. Ν. του Αγίου Αντωνί-
ου στην Βέροια. 

Μετά την εκφώνηση της αξιόλογης 
ομιλίας εντός του Ναού, του εκδότη και 
διευθυντή της εφημερίδας της Ημαθίας 
«Μακεδονική», κ. Κωνσταντίνου Ασλάνο-
γλου, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
και οι καταθέσεις στεφάνων από φορείς και  
οργανώσεις στο μνημείο του Ποντιακού 
Ελληνισμού στην πλατεία Καπετανίδη, στη 

μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η συμ-

βολική κατάθεση χρηματικού ποσού αντί 
στεφάνου, με σκοπό την ενίσχυση του Ει-
δικού Λογαριασμού για την προώθηση της 
διεθνούς Αναγνώρισης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου, 
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, την Εύξει-
νο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, τον Σύλλογο 
Μικρασιατών Ημαθίας και τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή του ΛΑΟΣ Ημαθίας.

Στη συνέχεια κατέθεσαν στεφάνια, ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Κ. Καραπαναγιωτί-
δης, ο υποστράτηγος του Β΄ΣΣ, η Δήμαρχος 
κ. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, ο Διευθυ-
ντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας 
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής, η Ν. Ε. ΠΑ-

ΣΟΚ Ημαθίας. το μέλος της διοίκησης της 
Παμποντιακής Ομοσπονίας Ελλάδος (και 
Περιφερειακή Σύμβουλος) κ. Δώρα Μπαλ-
τατζίδου και εκπρόσωποι πολιτιστικών 
Συλλόγων και οργανώσεων.

Τέλος σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε 
ο πρόεδρος της Ε.Λ.Β. κ. Χαράλαμπος Κα-
πουρτίδης και ακολούθησε δεξίωση όπου 
προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους 
ποντιακά εδέσματα.

Ευχαριστήριο
Με αφορμή την 14η Ιουνίου ως ημέρα εθελοντή αιμοδότη 
η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ και ο υπεύθυνος αιμοδοσίας 
Γεωργαδάκης Δημήτριος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαρι-
στήσουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετεί-
χαν στην πρόσφατη αιμοδοσία που έγινε στα πλαίσια της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου της 19ης Μαϊου.
Συγκεκριμένα τους εθελοντές αιμοδότες:

Αναστασιάδης Αναστάσιος
Ζευγαρόπουλος Λάζαρος
Καραγεωργίου Χρήστος

Κοσμίδης Ευστάθιος
Νίκου Κων/νος

Σπανίδου Αφροδίτη
Τριανταφυλλίδου Κυριακή

Τσανασίδης Μιχαήλ
Τσιουβελεκίδης Ιωάννης

Φωστηρόπουλος Δημήτριος
 Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους προσήλθαν για αιμο-
δοσία αλλά τελικώς κρίθηκε σκόπιμο να μην προβούν σε 
αυτή. Τέλος ευχόμαστε η αιμοδοσία, ως πράξη ανθρωπιάς 
και αγάπης, να βρει στο μέλλον και άλλους μιμητές ώστε 
να πληθύνουν τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας, που το 
περίσσευμά μας αποτελεί ζωτική ανάγκη γι’ αυτούς.   

Ο υπεύθυνος αιμοδοσίας 
Γεωργαδάκης Δημήτριος

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας αι-
σθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας, το Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας 
και το γραφείο Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ. του Ν. Ημαθίας για την 
κατάθεση  χρηματικού ποσού, αντί στεφάνου καθώς και 
τον κ. Χρήστο Πιστοφίδη  για την κατάθεση χρηματικού 
ποσού, στον ειδικό λογαριασμό για την προώθηση της 
αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
να πληθύνουν τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας, που το 
περίσσευμά μας αποτελεί ζωτική ανάγκη γι’ αυτούς.   

«Μια ρίζα για τη ρίζα μας» 
 

Την Κυριακή 13 Μαίου 2012 πραγματοποιήθηκε η δενδροφύτευση από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. Με το σύνθημα «Φυτεύ-
ουμε μια ρίζα για τη ρίζα μας» ξεκίνησαν και φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.                                  

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου του Δήμου Βέροιας και με την συμμετοχή το-
πικών φορέων οι οποίοι έδωσαν και το παρόν, όπως το Δασαρχείο με τον εκπρόσωπο του κ. Ιωάννη Αθανασιάδη, τον κ. Αγγελή 
Βασίλη από το ΣΧΟ Βέροιας και τον κ. Λάζαρο Κουμπουλίδη από το Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας, φύτεψαν τα νέα δεντράκια 
φροντίζοντας ταυτόχρονα και αυτά των προηγούμενων ετών.

Αξίζει να σημειώσουμε την αθρόα προσέλευση των παιδιών του Τμήματος Νέων της Λέσχης, τα οποία εμφανώς ικανοποιημέ-
να συμμετείχαν σε μια πρωτοβουλία που συμβάλει από τη μια στην διάσωση και ανανέωση του γερασμένου Άλσους Παπάγου και 
από την άλλη στην προστασία του περιβάλλοντος.



7ος χρόνος ΚΛΗΔΟΝΑΣ... σο Κουμανίτς μερέα
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
οι εκδηλώσεις της αναβίωσης του εθίμου 

του Κλήδονα από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. 
Στην πλατεία Κομνηνίου το Σάββατο 23 Ιουνί-
ου 2012, δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο από 
πλευράς συμμετοχής του κόσμου στην εκδή-
λωση της αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα. 

 Η αθρόα συμμετοχή των μελών και φίλων της Λέσχης 
σε συνδυασμό με την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων 
ετών, επιβεβαίωσε την καθιέρωση ενός σημαντικού πολιτιστι-
κού θεσμού της ευρύτερης περιοχής μας.

 Αμέσως μετά το παραδοσιακό «άναμα της φωτιάς», η πα-
ρουσιάστρια της εκδήλωσης κα Χριστίνα Καλαϊτζίδου, αφού 
καλωσόρισε τον κόσμο, προσκάλεσε την πρόεδρο του Τμή-
ματος Νέων κα Ηρώ Φωστηροπούλου η οποία αναφέρθηκε 
στην διοργάνωση του 4ου Τουρνουά Τάβλι “Φιλία 2012”. 

 Κατόπιν με την βοήθεια των μελών της Οργανωτικής Επι-
τροπής του Τουρνουά, Χαράλαμπου Αθανασιάδη, Παναγιώτη 
Χαραλαμπίδη και Χρήστου Καραγεωργίου, έγινε η απονομή 
των βραβείων με την ακόλουθη σειρά, 1ος νικητής ο Σάββας 
Πασχαλίδης, 2ος νικητής ο Λάζαρος Ζευγαρόπουλος και 3ος 
νικητής ο Μέρκος Δεληφώτης.

 Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα χορευτικά τμήματα της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, τα οποία με την καθοδήγηση του 
χοροδιδάσκαλου Βασίλη Ασβεστά εντυπωσίασαν τους πα-
ρευρισκόμενους.

 Μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα η Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας τίμησε δύο από τα ιδρυτικά μέλη της. Ο πρό-
εδρος της Λέσχης κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης ανέφερε για 
τους δύο φοιτητές τον Αριστοτέλη Λαχανόπουλο και τον 
Ορέστη Σιδηρόπουλο, όπου το 1955 πήραν τη πρωτοβουλία 
ίδρυσης της Ε.Λ.Β. και ενημέρωσε τον κόσμο για την απόφα-
ση του Δ.Σ. με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη των δύο 
πρωτεργατών σε επίτιμα μέλη της Λέσχης στην επόμενη Τα-
κτική Γενική Συνέλευση του Γενάρη του 2013. 

 Έπειτα ο Έφορος Δ. Σχέσεων κ. Λάζαρος Ζευγαρόπουλος 
εκ μέρους του Δ. Σ. απένειμε στον κ. Ορέστη Σιδηρόπουλο 
το αναμνηστικό του Κλήδονα και το λάβαρο της Λέσχης. Από 
την εκδήλωση απουσίαζε λόγω προβλημάτων υγείας ο κ. Αρι-
στοτέλης Λαχανόπουλος 

Ο κ. Σιδηρόπουλος παίρνοντας το λόγο, αφού ευχαρίστη-
σε για την σημαντικότατη τιμή, φανερά συγκινημένος ανα-
φέρθηκε για την προ 60 ετών ιδέα των δύο νεαρών φοιτητών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που έβα-
λαν τα θεμέλια της ίδρυσης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και 
που από την πρώτη στιγμή για την επίτευξη της προσπάθειας, 
πλαισιώθηκαν από τους κ. Αθανάσιο Πυρινό και κ. Αργύρη 
Τσαχουρίδη. 

 Στη συνέχεια ακολούθησε ποντιακό γλέντι όπου όλοι 
οι καλλιτέχνες δημιούργησαν μια καταπληκτική παραδοσι-
ακή ατμόσφαιρα. Το κοινό διασκέδασε μέχρι “ανατολής του 
Ήλιου”, με τους Γιώργο Σοφιανίδη, Χρήστο Καλιοντζίδη και 
Λευτέρη Παπαδόπουλο στο τραγούδι, Γιάννη Τσανασίδη, 
Γιώργο Νικηφορίδη, Γιώργο Ιωσηφίδη και Σωκράτη Μουρα-
τίδη στη λύρα, Μιχάλη Τσανασίδη στο χειλιαύλιν –αγγείο, Δη-
μήτρη Ουσταμπασίδη στο νταούλι και Γιάννη Γκαντίδη στα 
πλήκτρα. Αξίζει να σημειώσουμε τη συμμετοχή του Γιάννη 
Κουρτίδη, ο οποίος αφιλοκερδώς συνέβαλε με την παρουσία 
του, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια κατα-
πληκτική ποντιακή βραδιά. 

 Μια επίσης ευχάριστη έκπληξη ήταν η εμφάνιση των με-
λών του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Τετράλοφου 
Κοζάνης, τους οποίους με χαρά υποδέχτηκε η διοίκηση της 
Λέσχης. Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν μια επιπλέον παραδοσια-
κή νότα και εντυπωσίασαν με το πηγαίο τους ταλέντο και την 
αγάπη τους στην ποντιακή παράδοση. 

 Στο χώρο των εκδηλώσεων όπως κάθε χρόνο, λειτούργη-

σε περίπτερο με διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα και άλλα 
παραδοσιακά προϊόντα. 

 Εντύπωση προκάλεσε και φέτος η αξιέπαινη πρωτοβου-
λία των μικρών μελών της Λέσχης, οι οποίοι απέσπασαν θε-
τικότατους σχολιασμούς περιφερόμενοι ανάμεσα στα τρα-
πέζια συλλέγοντας απορρίμματα για ανακύκλωση, με ειδικά 
μεταλλικά καροτσάκια αναδεικνύοντας την οικολογική τους 
ευαισθησία. 

 Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Κώστας Γιοβαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Κώστας 
Καραπαναγιωτίδης, η Δήμαρχος κ. Χαρούλα Ουλσουτζόγλου-
Γεωργιάδη, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Ημαθίας κ. Διονύσης 
Συντίλας, η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της 
Π.Ο.Ε. κ. Δώρα Μπαλτατζίδου, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Γεωργια-
νών κ. Ηρακλή Σοφιανίδη, ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε. κ. Γιώργος 
Παρχαρίδης, ο πρόεδρος του Σ. ΠΟ. Σ. Νότιας Ελλάδας και Νή-
σων κ. Γιώργος Βαρυθυμιάδης, η γραμματέας του Σ. ΠΟ. Σ. της 
Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας και κ. Νόπη Παπαδοπούλου, ο 
διαχειριστής της ιστοσελίδας e – Pontos και μέλος του Δ.Σ. 
της Π.Ο.Ε. κ. Θεόφιλος Κοτσίδης, οι εκπρόσωποι των πολιτι-
στικών και κοινωνικών φορέων, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς», τον Τ. Ο. Καστανιάς, τον Σύλλογο του 
Προμηθέα, την Ένωση Ποντίων Σπουδαστών ΤΕΙ Καβάλας, το 
ΑΝΔΥ Βέροιας.

 Το Δ. Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευ-

χαριστήσει όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν για την 
προετοιμασία και την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 
αρχίζοντας από τα μέλη αλλά και τους πάρα πολλούς φίλους 
και καταλήγοντας στους σημαντικότατους υποστηρικτές και 
χορηγούς, όπως, την Τ. Κ. Τριποτάμου και τον πρόεδρο κ. Χρή-
στο Τσανασίδη, την Δ. Κ. Μακροχωρίου και τον πρόεδρο Σάκη 
Κουλουριώτη, την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανά-
πτυξης του Δήμου Βέροιας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή της 
κ. Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος είχε συμβάλλει στην οργάνωση 
του φακέλου υποβολής της αίτησης προς την Αναπτυξιακή 
Ημαθίας το 2006, την EUROPE 1 TV, το Ράδιο Ακρίτες 102,3FM, 
το Ράδιο Ημαθία 97,3FM, το Ράδιο Αλεξάνδρεια 97,8FM, το 
Ράδιο Αιχμή 102,8FM, την εφημερίδα Μακεδονική, την εφη-
μερίδα Ημερήσια, την εφημερίδα Επίκαιρα, το e – Pontos, 
την κ. Δέσποινα Μαυρίδου, την εκκλησιαστική επιτροπή του 
Αγίου Γεωργίου και όλους τους κατοίκους του Κομνηνίου, το 
Ι. ΚΤΕΟ Α. Μαυρίδης – Α. Ψαρράς Ο.Ε., την εμπορία ελαστι-
κών του Σπύρου Θεοδωρίδη, το γραφείο γενικού τουρισμού 
«Αχιλλέα Αλατσίδη», την εταιρεία «Expert» Γ. Ιωαννίδη – Δ. 
Τσανασίδη και Σια ΟΕ., το ξενοδοχείο «Λοζίτσι», το βιβλιοπω-
λείο Περίγραμμα, την επιχείρηση «κοτόπουλα Μελικιώτης», 
την επιχείρηση «Τσυφλίδης security», την επιχείρηση ηχητι-
κών συστημάτων Ντόβας, την εταιρεία εμπορίας κρεάτων Δ. 
Χατζημασούρα & ΣΙΑ Ο.Ε., το χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβε-
στά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Τάκη Τσιαβό καθώς και 
τα μέλη των χορευτικών τμημάτων της Λέσχης, τα μέλη και 
τους φίλους της Ε. Λ. Β. που συνέβαλαν τα μέγιστα στην προε-
τοιμασία και πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Για το Δ.Σ.
Έφορος Δ. Σχέσεων

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος

 Χορευτικά τµήµατα της Λέσχης

Οι νικητές του Τουρνουά Τάβλι µαζί µε την Οργανωτική 
Επιτροπή, την Πρόεδρο των Νέων 

και την παρουσιάστρια της Εκδήλωσης

Παιδιά του παιδικού και εφηβικού χορευτικού κατά τη διάρκεια 
αποκοµιδής κουτιών προς ανακύκλωση.

Κατά τη διάρκεια του γλεντιού. Διακρίνονται στα δεξιά της 
φωτογραφίας ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε. κ. Γιώργος Παρχαρίδης, 
ο Εφ. Δηµ. Σχέσεων της Ε.Λ.Β. κ. Λάζαρος Ζευγαρόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Σ.ΠΟ.Σ. Νότιας Ελλάδας και Νήσων κ. Γιώργος 
Βαρυθυµιάδης, καθώς και στα αριστερά της φωτογραφίας η 

Γραµµατέας του Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
κα. Νόπη Παπαδοπούλου και το µέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. και 
διαχειριστής της ιστοσελίδας e-Pontos κ. Θεόφιλος Κοτσίδης.

Οι τραγουδιστές της βραδιάς όπως φαίνονται από αριστερά 
προς τα δεξιά, Γιάννης Κουρτίδης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, 

Χρήστος Καλιοντζίδης και Γιώργος Σοφιανίδης.



Κατόπιν της διεξαγωγής των ημιτελικών 
αγώνων και του τελικού, οι 3 πρώτοι 

νικητές του 4ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ “ΦΙΛΙΑ 
2012” του τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β. είναι οι 
παρακάτω:

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σάββας - 1ο βραβείο, Κύπελο «ΦΙΛΙΑ 
2012» + 4ήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (προσφορά 
του γραφείου Γεν. Τουρισμού ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔΗ)

2. ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος - 2ο βραβείο, Αναμνηστικό 
Λάβαρo Ε.Λ.Β. + Τάβλι προσφορά του καταστήματος εκκλη-
σιαστικών και αναμνηστικών ειδών του κου Καγκελίδη Πέ-
τρου στην Καστανιά Ημαθίας)

3. ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ Μέρκος - 3ο βραβείο, Αναμνηστικό Λαβα-
ράκι Ε.Λ.Β. + Αναμνηστικό Ε.Λ.Β.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην εκ-

δήλωση του “ΚΛΗΔΟΝΑ”, το Σάββατο 23/6 στο Κομνήνιο 
Βέροιας.

Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και το Δ.Σ. του τμήματος 
Νέων συγχαίρουν και ευχαριστούν όλους τους συμμετέχο-
ντες, δίνοντας ραντεβού για την διοργάνωση του επόμενου 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ “ΦΙΛΙΑ 2013”.
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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

Συγχαρητήριο
Το Δ.Σ. και ιδιαίτερα το τμήμα Νέων της Ευξείνου Λέσχης 
Βέροιας συγχαίρει το μέλος της, την αθλήτρια του Φιλίππου 
Βέροιας Σοφία Υφαντίδου του Στυλιανού, η οποία εξασφά-
λισε τη συμμετοχή της στο αγώνισμα του επτάθλου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του  Λονδίνου του 2012. 

Η Σοφία Υφαντίδου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ τμήματος 
Νέων Ε.Λ.Β. «ΦΙΛΙΑ 2012»

Η Συγγραφέας Τριανταφυλλιά Κωνσταντινίδου 
στα εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης 
της Βιβλιοθήκης της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας

Την Πέμπτη 28 
Ιουνίου 2012 επισκέ-
φθηκε τα εργαστή-
ρια Δημιουργικής 
Απασχόλησης της 
Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας η συγγρα-
φέας κ. Τριανταφυλ-
λιά Κωνσταντινίδου 
και παρουσίασε το 
παραμύθι « Η Γερα-
κίνα και ο Κύκνος» 
εκδόσεων Μαλλιά-
ρης Παιδεία.

Το βιβλίο έχει 
τιμηθεί με το 
Α΄Βραβείο σε πανελ-
λήνιο λογοτεχνικό 
διαγωνισμό.

Είναι ένα αλληγο-
ρικό παραμύθι που 
αναφέρεται στην 
διαφορετικότητα 
σε μία σχέση και τις 
προκαταλήψεις που 
υπάρχουν στον κό-
σμο.

Με παραστατικό τρόπο ή συγγραφέας μίλησε 
στα παιδιά για τις προκαταλήψεις και τα στερεό-
τυπα που υπάρχουν στον κόσμο που δυστυχώς 
παίζουν καταλυτικό ρόλο στις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις.

Έτσι και η μικρή γερακίνα  Αράγια ανυπομο-
νούσε να γίνει όμορφη και να κατακτήσει τον Ζε-
ούντο, τον ολόλευκο κύκνο . Ήταν έτοιμη να κάνει 
οποιαδήποτε θυσία, αρκεί να πραγματοποιούσε 
το όνειρό της. Τη συμβουλή της μητέρας της να 
μείνει αυθεντική , την είχε εντελώς ξεχάσει.

Η μικρή γερακίνα είχε αποδυθεί σ ένα αγώνα 
ομορφιάς που γινόταν ολοένα και πιο επίπονος 
και πιο χρονοβόρος. Για χάρη του Ζεούντο, υπέ-
μενε καρτερικά το μαρτύριό της, γιατί είχε παρη-
γοριά και ελπίδα τη σκέψη ότι σύντομα θα κέρδιζε 
μια θέση στην καρδιά του και θα γινόταν έτσι απο-
δεκτή στο δικό του « ανώτερο» κόσμο.

Ένα ανατρεπτικό παραμύθι που άγγιξε τις καρ-
διές των μικρών μαθητών των εργαστηρίων της 
Δημιουργικής Απασχόλησης της Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας. 

Αποτελέσµατα 
λαχειοφόρου 

αγοράς
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2012» της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας που πραγματοποιήθηκε στις 
23/6, οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 
1.    5230 - Μια ποντιακή φορεσιά προσφορά από το Ιδιωτι-
κό Κ.Τ.Ε.Ο., Α. Μαυρίδης - Α. Ψαρράς Ο.Ε.
2.    3120 - Μια ποντιακή λύρα προσφορά από την Εμπορία 
& Service Ελαστικών, “VREDESTEIN” του  Σ. Θεοδωρίδης.   
3.    0668 - Ένα 4ήμερο ταξίδι στην Κων/πολη για 2 άτομα 
προσφορά από το Γ. Γ. Τουρισμού Α. Αλατσίδη.   
4.    2074 - Ένα 4ήμερο ταξίδι στην Κων/πολη για 1 άτομο 
προσφορά από την  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.
5.    0963 - Μία τηλεόραση πλάσμα 32¨ προσφορά από τα 
“EXPERT”, Γ. Ιωαννίδης - Δ. Τσανασίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
6.    2188 -Μία διανυκτέρευση για 2 άτομα προσφορά από 
το ξενοδοχείο «Λοζίτσι»

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χαράλαμπου 
Καρυπίδη και του Νικόλαου Παπαδημητρίου, που τόσο 
άδικα έφυγε από κοντά μας.
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(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο )       

Με το τέλος του Α΄ Μιθριδατι-
κού πολέμου και τη συνθή-

κη της Δαρδάνου σε ισχύ (85 π.Χ.), 
ο Μιθριδάτης αποσύρεται στο 
πατρικό του βασίλειο. Ο Σύλλας 
αναχωρεί για τη Ρώμη, αφήνει 
στη θέση του τον ύπατο Λούκιο 
Λικίνιο Μουρήνα (Lucius Licinius 
Murena) και τον διορίζει κυβερνή-
τη της επαρχίας της Ασίας. 

Β΄ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
(83 π.Χ. - 81 π.Χ.)

Με την επιστροφή του στον Πόντο, ο Μι-
θριδάτης αντιμετώπισε πόλεμο τόσο στον 
Κιμμέριο Βόσπορο όσο και στην Κολχίδα, 
εξαιτίας του ξεσηκωμού των φυλών που 

κατοικούσαν 
κοντά στις πε-
ριοχές αυτές. 
Εναντίον του 
Κιμμερίου Βο-
σπόρου ετοί-
μασε γρήγορα 
ισχυρό στόλο 
και συγκέντρω-
σε μεγάλες 
στρατιωτικές 
δυνάμεις.

Οι Ρωμαίοι, 
οι οποίοι παρα-
κολουθούσαν 

τις κινήσεις του Μιθριδάτη, υποψιάστηκαν 
ότι οι προετοιμασίες γίνονται για πόλεμο 
εναντίον τους. Την ίδια περίοδο ο Μιθρι-
δάτης υποψιάστηκε ότι ο στρατηγός του, ο 
Αρχέλαος, είχε μυστικές επαφές με το Σύλ-
λα. Ο Αρχέλαος, που έμαθε ότι έπεσε στη 
δυσμένεια του Μιθριδάτη, φοβήθηκε και 
βρήκε καταφύγιο στο Μουρήνα. Ο φιλό-
δοξος Μουρήνας επεδίωκε τον πόλεμο με 
το Μιθριδάτη για να δοξαστεί και να κάνει 
θρίαμβο στη Ρώμη. Ο Αρχέλαος αναφέρει 
στο Μουρίνα ότι ο Μιθριδάτης προετοιμά-
ζεται για πόλεμο εναντίον του και τον πείθει 
να προλάβει το Μιθριδάτη και να χτυπήσει 
αυτός πρώτος. 

Έτσι, ενώ ο Μιθριδάτης είχε αρχίσει τον 
πόλεμο στον Κιμμέριο  Βόσπορο, ο Μουρή-
νας το 83 π.Χ.  εισβάλει στην περιοχή του Πό-
ντου και καταλαμβάνει τα Κόμανα, την ιερή 
πόλη με το πιο σεβαστό ιερό 
για όλους τους λαούς της πε-
ριοχής, αλλά και για τον ίδιο 
το Μιθριδάτη. Ο Μιθριδάτης 
εξοργισμένος έστειλε πρε-
σβεία και διαμαρτυρήθηκε 
ότι παραβίασε τη συνθήκη. 
Ο Μουρήνας τους απάντη-
σε ότι δεν υφίσταται καμία 
συνθήκη. Ο Σύλλας είχε 
δεχθεί απλά τις προτάσεις 
του Μιθριδάτη, αλλά δεν τις 
υπέγραψε. 

Έτσι λοιπόν ο Μουρή-
νας συνέχισε την εισβολή, 
λεηλάτησε την περιοχή και 
ύστερα αποσύρθηκε στην 
Καππαδοκία για να αναδιορ-
γανωθεί. Ο Μιθριδάτης τότε 
έστειλε πρεσβεία στη  Ρώμη, 
για να παραπονεθεί τόσο 
στη Σύγκλητο όσο και στον 
ίδιο το Σύλλα για την κατα-
πάτηση των συμφωνιών από 
το Μουρήνα. Ταυτόχρονα 
ξεκίνησε τις προετοιμασίες 
για να αντιμετωπίσει τους 
Ρωμαίους. Αυτή τη φορά με 
μεγάλη σύνεση και προσο-

χή αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος 
που του στοίχησαν την ήττα. Εν το μεταξύ ο 
Μουρήνας, αδιαφορώντας για τις κινήσεις 
του Μιθριδάτη, την άνοιξη του 82 π.Χ. πέρασε 
τον Άλυ ποταμό λεηλατώντας περίπου τετρα-
κόσια χωριά. 

Η Σύγκλητος τελικά απέρριψε την προ-
σφυγή του Μιθριδάτη. Αυτός τότε θεώρησε 
ότι οι Ρωμαίοι του έχουν κηρύξει ανοιχτά 
τον πόλεμο και έδωσε διαταγή στον πιστό 
στρατηγό του Γόρδιο να ξεκινήσει την επί-
θεση. Ο Γόρδιος προχώρησε και πήρε τελικά  
θέση απέναντι στο Μουρήνα, στην αντίπερα 
όχθη του Άλυος ποταμού. Δεν άρχισε όμως 
τη μάχη και περίμενε το Μιθριδάτη, ο οποίος 
έφτασε με πολύ στρατό. Οι δυνάμεις του Μι-
θριδάτη σάρωσαν κυριολεκτικά το Μουρή-
να, ο οποίος αποσύρθηκε σε οχυρό λόφο και 
από εκεί προέβαλε αντίσταση. Αφού όμως 
έχασε πολλούς άντρες, αποσύρθηκε στην 
ορεινή Φρυγία μέσα από ένα στενό μονοπά-
τι, στο οποίο είχε και πάλι πολλές απώλειες.

Η εντυπωσιακή νίκη του Μιθριδάτη προ-
κάλεσε τεράστιο αντίκτυπο και πολλές πόλεις 
πέρασαν και πάλι στο πλευρό του. Ο Μιθρι-
δάτης έδιωξε τις Ρωμαϊκές φρουρές από την 
Καππαδοκία και κατέλαβε ένα μέρος της. Με 
τη μεσολάβηση του Σύλλα αποκαθίσταται η 
ειρήνη. Ο Μιθριδάτης συμφιλιώνεται με το 
βασιλιά της Καππαδοκίας Αριοβαρζάνη και 
τον αρραβωνιάζει με μία κόρη του. Επίσης, 
διατηρεί στην κυριαρχία του το τμήμα της 
Καππαδοκίας που είχαν καταλάβει οι δυνά-
μεις του. Με τον τρόπο αυτό έληξε υπέρ του 
Μιθριδάτη ο Β΄ Μιθριδατικός πόλεμος.   

ΜΕΤΑΞΥ Β΄ ΚΑΙ Γ΄
ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  
Ο Μιθριδάτης, απαλλαγμένος πλέον από 

την πίεση των Ρωμαίων, συγκέντρωσε ισχυ-
ρό στρατό και στράφηκε προς τον  Κιμμέριο 
Βόσπορο. Τελικά κατάφερε και υπέταξε τα 
εξεγερμένα φύλα, και το 80 π.Χ. τοποθέτησε 
το γιο του Μαχάρη αντιβασιλέα του Κιμμερί-
ου Βοσπόρου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για 
να επιτεθούν στο Μιθριδάτη. Το ίδιο έκανε 
και ο Μιθριδάτης. Όμως η κατάσταση στη 
Ρώμη έχει αλλάξει, κάτι που δεν επέτρεψε 
στους Ρωμαίους να πραγματοποιήσουν τα 
σχέδια τους. Το 78 π.Χ. πέθανε ο Σύλλας. Οι 
δημοκρατικοί κινήθηκαν για να ανατρέψουν 
το ολιγαρχικό καθεστώς του Σύλλα. Ένας 
νέος κύκλος εμφυλίου πολέμου ξεκίνησε 
στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια αυτού του πο-

λέμου αναδείχτηκε ο νέος ηγέτης της δημο-
κρατικής παράταξης. Ο Κόϊντος Σερτώριος 
(Quintus Sertorius). 

Ο Σερτώριος εγκαθίσταται στην Ισπανία 
όπου συγκρότησε Σύγκλητο αποτελούμενη 
από τριακόσια μέλη. Γύρω του συγκεντρώ-
θηκε ολόκληρη η δημοκρατική παράταξη. 
Όμως ο πόλεμος με τη Ρώμη δεν πήγαινε 
καλά. Έτσι αναγκάστηκε να συνάψει συμ-
φωνία με το Μιθριδάτη. Το 76 π.Χ. στέλνει 
αντιπροσωπεία και του προτείνει συμμαχία. 
Ο Μιθριδάτης δέχτηκε και έστειλε πρεσβεία 
με συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας. 
Με βάση αυτές τις προτάσεις του υποσχόταν 
ότι θα του εξασφαλίσει χρήματα και πλοία 
για τον πόλεμο με αντάλλαγμα να τον ανα-
γνωρίσει κυρίαρχο της  Ασίας. 

Ο Σερτώριος παρουσίασε στη Σύγκλη-
το τις προτάσεις του Μιθριδάτη. Η Σύγκλη-
τος δέχτηκε τις  προτάσεις του  Μιθριδάτη 
και πρότεινε στο Σερτώριο να αναγνω-
ρίσουν την κυριαρχία του στην Ασία. Ο 
Σερτώριος δεν δέχτηκε, λέγοντας ότι με 
κανένα τρόπο δεν μπορεί να παραδώσει 
στο Μιθριδάτη αυτά που με τόσο κόπο η 
Ρώμη είχε κατακτήσει.

Ύστερα από αμοιβαίες υποχωρήσεις ο 
Μιθριδάτης και ο Σερτώριος  κατέληξαν σε 
συμφωνία, η οποία προέβλεπε ότι ο Μιθρι-
δάτης θα καταλάμβανε τη Βιθυνία και την 
Καππαδοκία. Ο Σερτώριος θα του έστελνε 
στρατό και ο Μιθριδάτης θα του έδινε τρεις 
χιλιάδες τάλαντα και σαράντα τριήρεις. Ο 
Μιθριδάτης ενισχυμένος από το στρατό που 
του έστειλε ο Σερτώριος καταλαμβάνει τη 
Βιθυνία και την Καππαδοκία.

Την ίδια περίοδο, εξαιτίας της φιλικής 
τακτικής που κρατούσε ο Σερτώριος ένα-
ντι των Ισπανών, δημιουργήθηκε έντονη 
δυσαρέσκεια σε μερίδα αξιωματικών του. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έντονη αμ-
φισβήτησή του. Τελικά κάποιοι αξιωματικοί 
του, κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, τον 
δολοφόνησαν.

Γ΄ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
(74 π.Χ. - 63 π.Χ.)         

Περί τα τέλη του 74 π.Χ. πέθανε ο Νικο-
μήδης Δ΄. Με τη διαθήκη του κληροδότησε 
το βασίλειο του στο Ρωμαϊκό λαό. Όμως η 
διαθήκη του δεν ήταν νόμιμη γιατί είχε και 
γυναίκα ζωντανή και δυο παιδιά: μια κόρη, 
τη Νύσα, και ένα γιο, το Νικομήδη. Ανεξάρ-
τητα από τη νομιμότητα ή μη της διαθήκης 
η Ρώμη έσπευσε να προσαρτήσει τη Βιθυ-
νία. Η προσάρτηση έγινε από τον κυβερ-

νήτη της επαρχίας της Ασίας Μάρκο Ιούνιο 
(Marcus Junius).

Η προσάρτηση της Βιθυνίας στη Ρώμη 
παραβίαζε την συνθήκη της Δαρδάνου και 
ουσιαστικά σήμαινε την κήρυξη πολέμου 
κατά του Μιθριδάτη. Η Ρώμη γινόταν γείτο-
νας του Μιθριδάτη και ο Ρωμαϊκός στόλος 
μπορούσε να μπαίνει στον Εύξεινο Πόντο. 
Αν ο Μιθριδάτης δεχόταν αυτή την κατάστα-
ση θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. 

Οι Ρωμαίοι ήδη ετοιμάζουν στρατό και 
με επικεφαλής το Λούκιο Λικίνιο Λούκουλ-
λο (Lucius Licinius Lucullus) ξεκινούν για τη 
Μικρά Ασία. Ο Μιθριδάτης με τη σειρά του 
προχωράει προς τη Βιθυνία και αντιμετω-
πίζει το Ρωμαϊκό στρατό στη Χαλκηδόνα. 
Ταυτόχρονα, είχε στείλει το στρατηγό του 
Διόφαντο του Μιθάρου να καταλάβει την 
Καππαδοκία και να εμποδίσει με αυτό τον 
τρόπο τις δυνάμεις των Ρωμαίων που ήταν 
στην Κιλικία να κατευθυνθούν προς τη Βι-
θυνία. Ο Μιθριδάτης πετυχαίνει μεγάλη νίκη 
και καταλαμβάνει τη Βιθυνία. Παράλληλα, ο 
Ρωμαϊκός στόλος ηττάται από το στόλο του 
Μιθριδάτη. 

Εν τω μεταξύ ο Λούκουλλος, με μεγά-
λες δυνάμεις, φτάνει το 73 π.Χ. στη Μικρά 
Ασία. Αντιμετωπίζει το Μιθριδάτη και πετυ-
χαίνει αλλεπάλληλες νίκες. Ο Μιθριδάτης 
αναγκάζεται να υποχωρήσει και το 71 π.Χ. 
καταφεύγει στο σύμμαχο και γαμπρό του, 
βασιλιά της Αρμενίας, Τιγράνη (παντρεύτηκε 
την κόρη του Μιθριδάτη Κλεοπάτρα). Παρά 
τις δύο νικηφόρες μάχες του Λούκουλλου 
στα Τιγρανοκέρατα (69 π.Χ.) και στην Αρ-
τάξατα (68 π.Χ.), η Ρωμαϊκή σύγκλητος το 
67 π.Χ. τον ανακάλεσε στη Ρώμη γιατί προ-

κλήθηκε ανταρσία στο στράτευμα. Ο 
Τιγράνης επωφελείται από τη σύγχυση 
των Ρωμαίων και ανακτά τα εδάφη του. 
Παράλληλα, ο Μιθριδάτης επαναφέρει 
στην κυριαρχία του τις πόλεις και τις πε-
ριοχές του βασιλείου του.

Μετά την αναχώρηση του Λού-
κουλλου το 66 π.Χ., τη διοίκηση των 
Ρωμαϊκών στρατευμάτων αναλαμβά-
νει ο Γνάϊος Πομπήιος Μάγνος, (Gnaeus 
Pompeius Magnus). Ο Τιγράνης, εγκα-
ταλείπει το Μιθριδάτη και συνθηκολο-
γεί με τους Ρωμαίους. Ο βασιλιάς των 
Πάρθων, Φραόρτης, συμμαχεί με τους 
Ρωμαίους και προσφέρει σημαντική 
βοήθεια στον Πομπήιο. Ο Μιθριδάτης 
υποχωρεί στο εσωτερικό του Πόντου, 
όπου τον πολιορκεί ο Πομπήιος. Τελι-
κά καταφέρνει να διαφύγει και κατα-
φεύγει στο Παντικάπαιο της Ταυρικής 
Χερσονήσου. 

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

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

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΣΤ  ́Ο ΕΥΠΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Γράφει ο 
Γιώργος Κλοκίδης *
gklokidis@gmail.com



Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πα-
τρίδας Ημαθίας «Ευστάθιος Χωραφάς», 

πιστός και φέτος στο ραντεβού του, διοργανώ-
νει ενόψει της πανήγυρης της πολιούχου Αγίας 
Παρασκευής, Εξαήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώ-
σεων από το Σάββατο 21 έως και την Πέμπτη 
26 Ιουλίου στο γήπεδο της Πατρίδας με συμμε-
τοχή πολλών και σπουδαίων καλλιτεχνών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήμα-
τα του Συλλόγου
Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Δημήτρης Καρασαβίδης, Ελένη Σαμανίδου 
Λύρα: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Οδυσσέας Σαμανίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Κώστας Θεοδοσιάδης
Λύρα: Μακούλης Τσαχουρίδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
Κρητικό γλέντι με το μοναδικό Νίκο Ζωιδάκη και την πεντα-
μελή ορχήστρα του

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Βαγγέλης Ιντζεβίδης, Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης
Λύρα: Δαμιανός Ακριτίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Γιώργος Ιωαννίδης, Βασίλης Τοπαλίδης
Λύρα: Λάζος Ιωαννίδης, Θόδωρος Τοπαλίδης

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
Ποντιακό γλέντι
Τραγούδι: Αλέξης Παρχαρίδης
Λύρα: Μακούλης Τσαχουρίδης

Τους παραπάνω καλλιτέχνες θα πλαισιώνουν και οι τοπικοί 
καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ζιώγας, Κώστας Ιωσηφίδης, Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νίκος Σιδηρό-
πουλος, Γιάννης Χωραφαϊδης και Δαμιανός Χωραφαϊδης.

Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 9: 30 μ. μ.
Ο Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς» σας καλεί να διασκεδάσετε 
και σας υπόσχεται αξέχαστες ποντιακές βραδιές 
με πολύ χορό και γλέντι μέχρι το πρωί. (Στο γή-
πεδο της Πατρίδας Ημαθίας, από το Σάββατο 21 
Ιουλίου έως και την Πέμπτη 26 Ιουλίου).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ                     Μάιος - Ιούνιος 2012 
2-5-2012 Έκδοση και κυκλοφορία της ετή-
σιας οικονομικής ενίσχυσης της Ε.Λ.Β., σε 
μορφή λαχείου με κλήρωση την 23η Ιουνίου 
(Κλήδονας 2012).

3-5-2012 Αποστολή ενημερωτικού υλικού 
στη Μητρόπολη Βέροιας με σκοπό την ενημέ-
ρωση της επετείου της Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού στο εκκλησίασμα.

3-5-2012 Αποστολή ενημερωτικού υλικού 
στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση με 
σκοπό την ενημέρωση της επετείου της Γε-
νοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στα 
σχολεία.

5-5-2012 Παρακάθ’ από το Τμήμα Νέων στο 
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέσχης 
στο Πανόραμα.

9-5-2012  Δημοσίευση συγχαρητήριας επι-
στολής για το μέλος της Λέσχης, την αθλήτρια 
του Φιλίππου Βέροιας, την Σοφία Υφαντίδου 
για την πρόκριση της με το αγώνισμα του 
επτάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2012 στο Λονδίνο.

10-5-2012 Έγκριση της καταβολής του κό-
στους επιδιόρθωσης του φορητού Η/Υ.

13-5-2012  Συμμετοχή μελών με την παραδο-
σιακή ποντιακή φορεσιά στην τελετή υποδο-
χής της Ολυμπιακής Φλόγας. 

13-5-2012 «Μια ρίζα για τη ρίζα μας». Δεν-
δροφύτευση στο Άλσος Παπάγου σε συνερ-
γασία με την Αντιδημαρχία Πρασίνου του 
Δήμου Βέροιας στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου. 

13-5-2012 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
του Συλλόγου Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας.

13-5-2012 Λήψη απόφασης έκδοσης του 
Ημερολογίου της Ε.Λ.Β. για το 2013 με θέμα 
την προβολή των εθίμων που παρουσιάστη-
καν στην εκδήλωση «4 – εποχές».

13-5-2012 Έγκριση χορηγού επικοινωνίας 
της Λέσχης της Εφημερίδας «Ημερήσια» και 
του «Ράδιο Αιχμή».

13-5-2012  Ενημερωτική εκδήλωση για τη Γε-
νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Π.Π.Κ. 
της Λέσχης στο Πανόραμα με ομιλήτρια την κ 
Σοφία Χιονίδου. 

16-5-2012 Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
του Εράσμου για την Εθελοντική Αιμοδοσία 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας.

17-5-2012 Έκδοση του 3ου φύλλου της εφη-
μερίδας «Αργοναύτης» και προώθηση του 
στο Ταχυδρομείο.

19-5-2012 «Δώσε αίμα για το αίμα που χάθη-
κε». Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γ. Νομαρ-
χιακό Νοσοκομείο Βέροιας στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. 

19-5-2012 Περίπτερο ενημέρωσης στα πλαί-
σια των εκδηλώσεων μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Πλατεία Δη-
μαρχείου Βέροιας.

19-5-2012 Συμμετοχή στις κεντρικές εκδη-
λώσεις της επετείου της Γενοκτονίας του Πο-
ντιακού Ελληνισμού της Π.Ο.Ε. στην Πλατεία 
Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.

20-5-2012 Τέλεση μνημόσυνου στον Ι. Ναό 
του Αγίου Αντωνίου και ομιλία του εκδότη 
– διευθυντή της εφημερίδας «Μακεδονική» κ. 
Κ. Ασλάνογλου.

20-5-2012  Επιμνημόσυνη δέηση στην πλα-
τεία Καπετανίδη και κατάθεση στεφάνων.
Αντί στεφάνου το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. ενέκρινε 
(13-5-2012), τη συμβολική καταβολή ενός 
χρηματικού ποσού με σκοπό την οικονομική 
ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού για την 
προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γε-
νοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Να σημειώσουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της 
Λέσχης (10/1-4-2009), προτάθηκε στην Π.Ο.Ε. 
η δημιουργία ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για την προώ-
θηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου. 

20-5-2012 2η Συνάντηση μελών με σκοπό 
την μέριμνα για το «Αύριο» της Διοίκησης της 
ΕΛΒ.. 

25-5 έως 23-6-2012  Πραγματοποίηση του 
4ου Τουρνουά Τάβλι που διοργάνωσε το Τμή-
μα Νέων της Λέσχης.

26-5-2012 Εκπροσώπηση στην μουσικοχο-
ρευτική παράσταση «Με το φως των αστε-
ριών», που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας στο Δημοτικό Θέατρο Νά-
ουσας.

27-5-2012  Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την 
προετοιμασία του 7ου χρόνου των εκδηλώ-
σεων της αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα 
την 23η Ιουνίου 2012.

27-5-2012  Τελετή λήξης των τμημάτων της 
Λέσχης στο Π.Π.Κ. στο Πανόραμα.

29-5-2012  Εκπροσώπηση στην εκδήλωση 
ιστορικής μνήμης για την Μάχη της Κρήτης 
από το Σύλλογο Κρητικών Ν. Ημαθίας.

30-5-2012 Επιστροφή των κειμηλίων της ΕΛΒ 
από την Μητρόπολη.

 1-6-2012   Έναρξη συνεργασίας για την δω-
ρεάν φύλαξη του Π.Π.Κ. της Λέσχης με την 
εταιρεία Tsiflidis security.
 
4-6-2012 Υποδοχή και ξενάγηση στο Π.Π.Κ. 
του χορηγού της Λέσχης κ. Ν. Πετρίδη.

8-6-2012 Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων 
στο καλοκαιρινό χορό της Ένωσης Ποντίων 
Σπουδαστών ΤΕΙ Καβάλας.

9-6-2012 Εκπροσώπηση στην θεατρική πα-
ράσταση «Ο Πειρασμός», του ΠΓΣ «Προμηθέ-
ας», στη Αντωνιάδειο Στέγη.

12-6-2012  Καταγραφή των τεχνικών εργασι-
ών παρουσία των Μηχανικών του Δήμου Βέ-
ροιας για τη σύνταξη συμπληρωματικής μελέ-
της στεγανοποίησης του Π.Π.Κ. της Λέσχης.

23-6-2012  Αναβίωση του εθίμου του Κλήδο-
να στο Κομνήνιο Βέροιας.

23-6-2012   Απονομή τιμής στα ιδρυτικά μέλη 
της Ε.Λ.Β. τον κ. Αριστοτέλη Λαχανόπουλο και 
τον κ. Ορέστη Σιδηρόπουλο. 

23-6-2012
Κλήρωση του ετήσιου λαχείου της Ε.Λ.Β. κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης της αναβίωσης 
του εθίμου του Κλήδονα στο Κομνήνιο Βέροι-
ας.

23-6-2012  Απονομή βραβείων του 4ου Τουρ-
νουά Τάβλι «Φιλία 2012», που διοργάνωσε το 
Τμήμα Νέων της Λέσχης.

27-6-2012 Έγκριση απόφασης για την τρίμη-
νη έκδοση της εφημερίδας Αργοναύτης.
 

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΠΟ 21 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

Η δημιουργία της στήλης είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία δίδεται η δυνα-
τότητα στα ενεργά μέλη να προβληθούν και να ενημερώσουν όλα τα μέλη της Λέσχης για την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, ενισχύοντας 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 Επαγγελ-
ματικού 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)

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

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ- ΜΑΣΕΖ) Μ. ΑΣΙΑΣ 22 ΚΙΝ. 6976507326

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

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

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, ΤΗΛ. 2331061388

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

• ΓΙΑΤΡΟΙ
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

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

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

• ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 ΤΗΛ.2331028291 ΦΑΞ: 2331021788

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

• ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703

 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

 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

• 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

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 EXPERT- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. - ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ Δ. Ο.Ε. - ΤΕΡΜΑ ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2331070770 & ΦΑΞ: 2331027617

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 59, ΠΙΕΡΙΩΝ 124 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 104 

 ΤΗΛ. 2331070946- 2331026205-2331028052 ΦΑΞ:2331076205

• ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ 
 GREENLAND ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 6937416505

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

• ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑ
 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

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

• 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

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 ΜΗΤΣΙΟΥ - «στο χέρι NO DIRTY hand car wash» 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 242 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331044131 & WU: 6986291588

• ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 ΜΗΤΣΙΟΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331077044 - ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΛ. 2331077442

 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

• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TOYOTA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 148 
 ΤΗΛ. 2331027187 ΦΑΞ: 2331062825 E-mail: a_georgiadis@otenet.gr - www.toyota.gr/georgiadis 

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ
 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

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
 HOME ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ - Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2331062006

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



ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΡΝΙΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

Στις 10 Ιουνίου 2012 στο πάρκο της Αγίας Αναστα-
σίας  στην Άρνισσα ο  Σύλλογος Ποντίων και Μι-
κρασιατών Άρνισσας «ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ»  πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία την τελετή αποκαλυπτηρίων 
του μνημείου Γενοκτονίας που αποτελούσε το με-
γάλο μας όνειρο.Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε από 
τον διακεκριμένο γλύπτη κ. Θάνο Γεώργιο. Στην 
τελετή έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Έδεσσας κ.Γιάν-
νου Δημήτριος, ο αντιπεριφερειάρχης    Ν. Πέλλας 
κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.Ε. κ. Γεωργιάδης Γεώργιος, ο Πρόεδρος 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Π.Ο.Ε. κ Σαρβανίδης Λεωνίδας οι 
οποίοι απεύθηναν  και τον δικό τους χαιρετισμό .Το πρόγραμμα επίσης συμπεριλάμβανε ομι-
λία από την Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μεταξά Παναγιώτα όπου έγινε αναφορά στην αναγκαι-
ότητα ανέγερσης του Μνημείου με σκοπό την διατήρηση της μνήμης στις χιλιάδες ψυχές που 
χαθήκαν στις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου και της Μικρας Ασίας.Στην συνέχεια πήρε 
τον λόγο ο περιηγητής ανά τον Πόντο κ. Ασλανίδης Παναγιώτης με θέμα την «Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου» .Ο κύκλος των ομιλιών έκλεισε από τον διαννοούμενο καθηγητή κ. 
Λυγερό Νικόλαο .Η επιμνημόσυνη δέηση έγινε από τον Πατέρα Νικόλαο καθώς και παρουσία 
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Παρακάθ’
από το Τμήμα Νέων της ΕΛΒ

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το 
παραδοσιακό παρακάθ 
του τμήματος Νέων της 
Ευξείνου  Λέσχης Βέροιας 
το Σάββατο 5 Μαϊου 2012 
στο Πνευματικό Πολιτιστι-
κό Κέντρο της Ε.Λ.Β.

Οι Νέοι και οι φίλοι της 
Λέσχης συγκεντρώθηκαν 
σε μια μεγάλη παρέα με 
σκοπό να διασκεδάσουν, 
να γελάσουν, να παίξουν, 
να χορέψουν και να τρα-
γουδήσουν. Η διασκέδαση συμπεριλάμβανε επίσης και δύο πρωτότυπες ιδέες τις οποίες 
ασπάστηκε το τμήμα Νέων της Ε.Λ.Β. από την 7η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας 
στον Κάλαμο Αττικής. Γνωρίζοντας ότι η ποντιακή διάλεκτος αποτελεί μία από τις παλαιότε-
ρες διαλέκτους της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, το Δ.Σ. Νέων αποφάσισε να δώσει ένα ξεχω-
ριστό τόνο στο παρακάθ, προετοιμάζοντας γνωστό εκπαιδευτικό παιχνίδι με λέξεις στην πο-
ντιακή διάλεκτο, καθώς και τραγούδια, σε πρόγραμμα καραόκε. Τα παιχνίδια δημιούργησαν 
μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και «μιλώντας» στο υποσυνείδητό  των παιδιών προκάλεσαν την 
χρήση λέξεων, τις οποίες είτε δεν γνώριζαν είτε ακόμα και ντρέπονταν να προφέρουν. Επίσης 
διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη της επαφής της νεολαίας με την παράδοση και δόθηκε η 
υπόσχεση να διοργανωθεί αντίστοιχη εκδήλωση και από άλλο σύλλογο. 

Οι δυσκολίες που βιώνει σήμερα  ο τόπος λόγω της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
κρίσης, δημιουργούν μεν αβεβαιότητα και ανασφάλεια, η δύναμη και το κουράγιο όμως που 
αντλούν οι νέοι μας από τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν πάρει από τους γονείς και τους 
παππούδες τους, δίδουν την ευκαιρία να ατενίζουμε με ελπίδα, αισιοδοξία και αξιοπρέπεια 
το αύριο.

Το Δ.Σ. Νέων νιώθει την 
ανάγκη να ευχαριστήσει 
από καρδιάς την κα. Ολίνα 
Ιντζεβίδου (αρτοποιείο) 
καθώς και τους κυρίους 
Ανδρέα Λαζαρίδη (ξενο-
δοχείο «Λοζίτσι»), Γιώργο 
Μελικιώτη (κοτόπουλα 
«Μελικιώτη»), Ιωάννη Νι-
κολαϊδη (οπωροπωλείο), 
Ιωάννη Πράπα (κάβα πο-
τών) καθώς και το Δ.Σ. της 
Ε.Λ.Β. για την αμέριστη συ-
μπαράσταση και την πο-
λύτιμη βοήθειά τους.

Για το Τμήμα Νέων
Η Πρόεδρος

Ηρακλεία Φωστηροπούλου
Η Γ. Γραμματέας
Ελένη Ιντζεβίδου

εκπροσώπου της Μητρό-
πολης Έδεσσας.Στην συνέ-
χεια υπήρξε μουσική πα-
ρέμβαση με τραγούδι από 
τον Ακριτίδη Χρήστο,στην 
λύρα Τσιτιρίδης Αβραάμ 
και  φλογέρα ο Σιδεράς 
Γρηγόρης .Ακολούθησε ο 
χορός Σέρρα,ανάκρουση 
Εθνικού ύμνου,τήρηση 
ενός λεπτού σιγή και κα-
τάθεση στεφάνων.Αξίζει 
να σημειωθεί ότι υπήρχε 
η παρουσία των εξής Συλ-
λόγων με τα λάβαρα τους:
Άρνισσα,Παναγίτσα,Περ
αία,Έδεσσα,Ποντοκώμη,Γ
ιαννιτσά,Μαυροδέντρι.Η 
τελετη έλαβε τέλος με δε-
ξίωση όλων των προσκε-
κλημένων.


