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ΑΝΕΚΔΟΤΟ
του Γιώργου Συμεωνίδη

Σ’ έναν χωρίον τη Τραπεζούντας έτον έναν ζευγάρ’ ο
Κυρέκον και η Σόνα, που επένεν σχεδόν σε όλε τα εκδηλώσεις το ίνουνταν σο χωρίον. Είχαν γειτόντς’ τον Συμεών
και την Σοφία. Η Σοφία έτον λίγον βαρέσα σα υποχρεώσεις και αραία αραία με τον Συμεών επέναν σε έναν γάμον,
βάφτισην και σε κανέναν κηδείαν, εξ’ και μακρά απ’ εμάς,
επειδή εφογούντουν τη αποθαμέντς’.
Έναν έξεργον ημέραν ο Συμεώντς’ επήεν σην δουλείαν
ασό πρωϊ και ους να ενύχτωσεν εδούλευεν. Εκλώστεν το
βράδον σο σπίτ’ και η μάρσα η Σοφία, εποίκεν έναν καλόν
χαβίτς’ χαρατσωμένον με το βούτορον τη χτηνή και εσέγκενα τον να τρώει. Ο άκλερον ο Συμεώντς’ έτον πολλά
πεινασμένος και λαχούρ-λουχούρ πόσον έφαεν κ’ εγροίκ’
σεν. Έπεν και έναν ποτήρ’ ταν, έπλυσεν τα ποδάρετ’ και
εντόκεν κα το κιφάλ. Εκοιμέθεν δύο τρία ώρας και ύστερα
ερχίνωσεν να γογκίζ’. Η Σοφία εσκώθεν, έψεν την λάμπαν
και ετέρεσεν το Συμεών σα κατσία απ’ έσ. Ους να έλεανα
τον κατ’ η ζαβαλούσα ο Συμεώντς’ ετελείωσεν. Τ’ άλλ’
την ημέραν, όπως ίνεται πάντα εποίναν την κηδείαν ατ. Ο
Κυρέκον εσκώθεν το πρωϊ και λέει την Σόναν, οσήμερον
δουλείαν κ’ εφτάω, α πάω σην κηδείαν τη Συμεών. Η Σόνα,
πριν καλά καλά τελών’ τον λόγον ατ ο άντρασατς’ εκλώστεν και είπεν ατόν. Νέπαι άφορισμενε, λες ατώρα να πας
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σην κηδείαν ατ’. Εσύ όταν αποθάντς’ ατός σ’ εσόν την κηδείαν α έρται ; Τη δόξασ’ κοιμισμέντσα, λέα τεν ο Κυρέκον,
οι αποθαμέν’ πάνε πουθενά;

Εννιά παροιμίες
και μία ευχή
της Ελένης Πιπερίδου Λαφαζάνη

1. Ο ουρανόν ντο κ’ εβρέξεν κι η γη κ’ εβάσταξεν = Ο
ουρανός τι δεν έβρεξε, τι δεν έριξε κι η γη δεν το απορρόφησε.
2. Μη πλουσιαίντς και χαίρεσαι κ’ εφτωχαίντς και κλαις
= Μη πλουταίνεις και χαίρεσαι και φτωχαίνεις και κλαις.
Όλα αλλάζουν. Ο εσωτερικός πλούτος στον άνθρωπο έχει
την πιο μεγάλη αξία.
3. Άντρας να καβαλεί με το κάρον κι η γαρή να ταουτεύ’
με τη βελονί το τρυπίν, αδειάζ τ’ οσπίτ’ και κανείς κ’ εγροικά το= Μέσα σε μία οικογένεια αν ο άνδρας κουβαλάει τα
αγαθά με το κάρο κι η γυναίκα τα σκορπάει λίγο λίγο με
την τρύπα της βελόνας, αδειάζει το σπίτι και κανείς δεν το
παίρνει είδηση. Μ’ άλλα λόγια η οικονομία εξαρτάται απ’
τα χέρια της γυναίκας.
4. Ση θάλασσαν πα να ευρίεσαι με το χουλιάρ’ θα χρέσκεσαι το νερόν = Και στη θάλασσα ακόμα όταν βρίσκεσαι, σ’ αυτόν τον τεράστιο υδάτινο όγκο, το νερό θα το
ξοδεύεις με το κουτάλι.
5. Καλαντάρτς και Νέον έτος, άμον πάντα και οφέτος =
Πρωτομηνιά, Πρωτοχρονιά όπως κάθε χρόνο έτσι θα πορέψουμε και φέτος.
6. Τρυγομηνάς; Εύκαιρον τ’ αμπάρτς πεινάς.. =Τον
Οκτώβρη αν έχεις άδειο τ’ αμπάρι σου, την κώχη, το κελάρι
σου, θα πεινάσεις.
7. Χριστοεννάρτς φερ’ τον κρύον, νασάν εκείνον που
εχ’ τον βίον = Ο Δεκέμβρης φέρνει τα κρύα, χαρά σ’ αυτόν
που έχει το βιος του.
8. Ο σκύλον εξέβεν σην άνοιξην, αμά ντο έσυρεν εκείνος εξέρ’ = Ο αδέσποτος σκύλος ξεχειμώνιασε, επέζησε ως
την άνοιξην μα τι τράβηξε αυτός ξέρει μονάχα.

9. Τα ξένα ξύλα κι άφτνε, κι αν άφτνε φως κι δίνε = Τα
ξένα ξύλα δεν ανάβουν, κι αν ανάψουν δεν βγάζουν φλόγα.
(Δεν πρέπει να περιμένουμε απ’ τους άλλους κάποια βοήθεια. Χρειάζόμαστε αυτονομία.
Εντελώς τυχαία, μα φανταστικά επίκαιρη η παροιμία
αυτή.
Εύχομαι σε όλους «υείαν κ’ ευλοΐαν και κατενόν καρδίαν» για το 2013. (υγεία, ευλογία, και καθαρή καρδιά)
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Του Χρόνη Μαυροκεφαλίδη

Ο δέσκαλον ο Κωνσταντίνον ένα χειμωγκονί ημέραν
έργησεν να πάει σο σχολείον. Τα παιδία όντες είδαν ο δέσκαλος ατούν έργησεν χαρεμένα επέραν τα τσάντας ατούν
και ετοιμάγαν να πάνε σο σπίτια τουν. Άμαν η χαρά τουν
πολλά, πολλά πα κ’ εκράτεσεν, εκείν’ την ώραν έρθεν ο δέσκαλον ατούν. Που ετοιμάουστουν να πάτε; Ερώτεσεν ατά.
Κύριε δέσκαλε, είπαν ατόν είδαμε έργησες και εχιόντσεν
πα είπαμε κι θα έρχεσαι και για τατό ετοιμάγαμ να φεύουμε. Σκύλπαια είπενατς εκείνος. Ας έφευετεν κι άλλο εμπροστά και μ’ ευρήκα σας αδά. Ατώρα αφού έρθα θα εφτάμε
το μάθεμαν. Ατότε τα παιδία εμαυροκατσίασαν (κακομουτσουνιασαν) κι εκάτσαν σ’ ωβά τουν (και παρέμηναν).

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Ήντια θρύφτς σο τσανάκις θα έρται σο χουλιάρις (= ό,τι
θρύβεις ή θρυμματίζεις στο πιάτο σου θα έρθει στο κουτάλι
σου). Ό,τι κάνεις θα το βρεις μπροστά σου.
Θα δί τ’ όρος φωτίαν (=θα δώσει το βουνό φωτιά ή θα
το πυρπολύσει). Για άνθρωπο που δεν μπορεί να κρατάει
μυστικό.
Ήντιαν συρ’ η ψυς (=ό,τι τραβάει η ψυχή σου) ό,τι θέλεις, ό,τι σ’ αρέσει ή και επιθυμείς, θα το έχεις.
Κάθουμαι τούλα ή κάθκα τούλα (=κάθουμαι ήσυχα, ή
κάτσε ήσυχα ή και φρόνημα)
Παραγουλέας κ’ είμαι, παραπονέας είμαι (=λαίμαργος
δεν είμαι παραπονιάρης είμαι). Παράπονο παραγκωνιζομένου
Άμον εμέν εφτάγωσεν άμον εσέν κ’ είνουμαι (=σαν εμένα σε κάνω, σαν εσένα δεν γίνομαι). Για άνθρωπο κακότροπο που παντιοτρόπο θέλει να να επιβληθεί τον αξιοπρεπή
και καθ’ όλα σωστό γείτονα του ή και συνάνθρωπό του.

Η Ε.Λ.Β. κυκλοφόρησε το νέο πολυσέλιδο
Ημερολόγιο για το 2013
Για 6η συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται η καλαίσθητη έκδοση του
Ημερολογίου από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.
Το κεντρικό θέμα είναι τα ήθη και έθιμα στον Πόντο, όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που παρουσίασαν τα τμήματα της
Ε.Λ.Β., με τίτλο «Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα»,
στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας.
Αν και η επιθυμία όλων ήταν και η φετινή έκδοση να διανεμηθεί
δωρεάν, όπως άλλωστε ισχύει τα τελευταία χρόνια, το Δ.Σ. της Λέσχης αποφάσισε να προβεί στην πώληση του με τη συμβολική τιμή
του ενός ευρώ ανά τεμάχιο (μια τιμή που δεν καλύπτει ούτε καν το
κόστος του τυπογραφείου).
Μια απόφαση που πάρθηκε με στόχο την οικονομική στήριξη
του ταμείου της Λέσχης και με συγκεκριμένο σκοπό την κατασκευή
της σκεπής στις αίθουσες του δώματος του κτιρίου στο Πανόραμα.
Μετά το ναυάγιο όλων των προσπαθειών για την έγκαιρη κατασκευή του σκέπαστρου στο δώμα και ενόψει του φετινού χειμώνα,
το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να ενεργήσει άμεσα, ως προς την στεγανοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο του κτιρίου, για να αποφύγει
περαιτέρω ζημιές από την έλλειψη υγροπροστασίας, αλλά και νέες
φθορές των φορεσιών της Ιματιοθήκης.
Το Δ.Σ. επίσης, θέλει να ευχαριστήσει όσους συνεργάστηκαν για την προετοιμασία και
όσους στήριξαν τη νέα έκδοση, η οποία κέρδισε όπως κάθε χρόνο άριστες κριτικές.
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Με τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους... πιστούς
Α

κόμα και στα καφενεία συζητείται η κατάντια από τις ενέργειες της διοίκησης του
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά σχετικά με την
εικονογράφηση των υποδίκων πολιτικών ως
δωρητές του Ιδρύματος. Οι σχολιασμοί και οι
έντονοι διάλογοι ξεκινούν από την ειρωνεία
και τον χλευασμό των διοικούντων και φθάνουν έως την απαξίωση του ίδιου του Ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά.
Σε σχετική επιστολή του κ. Γιάννη Καρατσιόλη, που είδε
το φως της δημοσιότητας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012,
αναφέρεται ότι κατά την επίσκεψη των συνέδρων του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Εφέδρων Αξιωματικών του ΝΑΤΟ
και της Κύπρου, στην Παναγία Σουμελά και συγκεκριμένα
κατά την διάρκεια της ξενάγησης στο ναό διαβάστηκαν τα
ονόματα δύο μόνο πολιτικών ως δωρητών, τα οποία βρίσκονται εν είδει ευχαριστίας, ακριβώς πάνω από την ιστορική εικόνα της Παναγίας στη βόρεια πλευρά του ναού και
μάλιστα στα πλαίσια υπερμεγέθους εικονογράφησης.
Τους δύο πολιτικούς, που σήμερα κατηγορούνται για
κατάχρηση και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και που
με προκλητικό τρόπο αποδίδει τιμές το Ίδρυμα, -για δωρεές προερχόμενες άραγε από ποιανού τσέπη;- είναι ο πρώην Υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος και ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, που κατ’
επιλογή της διοίκησης του Ιδρύματος παρίστατο επί σειρά
ετών στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου ως ο
«επιχώριος» Δήμαρχος, αφού έδρα του Ιδρύματος έχουν

ορίσει τη Θες/νίκη και όχι την Καστανιά Βεροίας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και το προσκύνημα της Παναγίας.
Πώς θα μπορούσε να γνωρίζει η διοίκηση Τανιμανίδη τα
περί διάπραξης κακουργημάτων από τους δύο τιμηθέντες,
θα αναρωτιόταν κανείς. Τυχαίο; Δεν νομίζω… θα μπορούσε
να είναι η απάντηση, ειδικά απέναντι στον Γ. Τανιμανίδη που
επί σειρά ετών χρημάτισε και δημοτικός σύμβουλος Θες/νίκης, έχοντας άμεση πληροφόρηση εκ των έσω…
Τυχαία άλλωστε δεν είναι ούτε η παράνομη διοίκηση
του Ιδρύματος, τόσο από την οικογένεια Τανιμανίδη όσο
τώρα και από τον Μητροπολίτη Βεροίας, ο οποίος επιχειρεί
να καλύψει την παράνομη ανάληψη της προεδρίας και κατ΄
ουσίαν στήριξης του καθεστώτος Τανιμανίδη, κάτω από τα
Επισκοπικά του άμφια, τα οποία όμως δεν φτάνουν να σκεπάσουν και την Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει ήδη επικυρωθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και αναφέρεται στην απροκάλυπτη
παράνομη λειτουργία του Ιδρύματος.
Θα περιμέναμε λοιπόν μια πιο προσεκτική επιλογή, σχετικά με την πολυπόθητη ολοκλήρωση της εικονογράφησης
του ναού και φυσικά με την απεικόνιση αναγνωρισμένων
Αγίων της Εκκλησίας μας και όχι «κατασκευασμένων» που
τυγχάνει να προέρχονται μέχρι και από την πολυδιαφημιζόμενη οικογενειοκρατία.
Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η παράνομη διαφήμιση
πολιτικών στους χώρους του ναού, η οποία δεν τιμά καθόλου την ιστορία και την αξία του συμβόλου των Ποντίων και
της πίστης ολόκληρου του ελληνισμού. Με δυσκολία πλέον
προσπαθούν να υπερασπιστούν το «θεάρεστο» έργο της διοίκησης του Ιδρύματος οι λίγοι εναπομείναντες αλλά ισχυροί υποστηρικτές του 50χρονου καθεστώτος Τανιμανίδη.
Με μεγαλύτερη φυσικά δυσκολία προσπαθούν να πείσουν
και για την διαφάνεια και τη νομιμότητα του έργου αυτού.
Θα συμφωνήσουμε ότι βεβαίως και δεν ενδιαφέρει πολλούς, η λειτουργία και ο τρόπος διοίκησης ενός Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (βλέπε Σωματείο Παναγία
Σουμελά), αλλά όταν αυτός ο φορέας αντιπροσωπεύει την
εθνικοθρησκευτική υπόσταση μας ως Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (βλέπε Ίδρυμα Παναγία Σουμελά) και
αυτοπροβάλλεται ως ο βωμός εναπόθεσης της πίστης και
η καταλληλότερη διέξοδος προσμονής και εγκαρτέρησης,
κανείς εκπρόσωπος του, είτε νόμιμος είτε παράνομος δε δικαιούται να χρησιμοποιεί τη θρησκευτική αίγλη του συμβόλου για να προσδώσει μεγαλύτερο κύρος και μακροβιότητα
στη διοίκησή του.

Επιστολή παραίτησης από την Επιτροπή Χορού της Π.Ο.Ε.
Θεσσαλονίκη, 23/9/2012
Προς:
Τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Η σημερινή Επιτροπή Χορού συγκροτήθηκε σε διευρυμένη μορφή το 2007
(33μελής) και 11μελής από το 2010, σε μια
εποχή που η συζήτηση περί «αυθεντικότητας» και «παραποίησης» των ποντιακών χορών ήταν πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα μέλη της
Επιτροπής Χορού, χοροδιδάσκαλοι και ερευνητές, γνωρίζοντας τη σύγχυση που επικρατούσε, ξεκίνησαν σε νέα βάση την έρευνα
και ανάλυση της δομής και της παρουσίασης
των ποντιακών χορών. Μελετώντας την κάθε
περιοχή του Πόντου ξεχωριστά, μέσα από
ατελείωτες ώρες συζητήσεων, εντάσεων και
εν τέλει σύνθεσης απόψεων, καταθέτοντας
το κάθε μέλος της Επιτροπής το προσωπικό
του αρχείο από πολυετείς έρευνες, πραγματοποιήθηκε, ίσως για πρώτη φορά, μια
διασταύρωση στοιχείων αλλά και μεθοδική
επιστημονική ανάλυση (με τη συμμετοχή
ιστορικών, λαογράφων κ.ά.) από κορυφαίους ερευνητές-χοροδιδασκάλους των ποντιακών χορών.
Με το έως τώρα έργο της Επιτροπής
Χορού, υπάρχει μια σαφής εικόνα για την
χορευτική παράδοση των Ελλήνων της Νικόπολης (Γαράσαρης), του Ακ Νταγ Μαντέν, της
Αργυρούπολης, του Καρς, καθώς και ειδική
έρευνα για το Σέρρα χορόν και το δρώμενο
των Μωμό΄ερων. Τα αποτελέσματα της Επιτροπής έχουν παρουσιαστεί στις Ημερίδες
Χορού της Π.Ο.Ε. (Ριζό Σκύδρας 2008, Κιβωτός Γρεβενών 2010, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης 2012), στην 6η Πανελλήνια Συνάντηση
Ποντιακής Νεολαίας (Περαία Θεσσαλονίκης
2010), καθώς και στα Πρακτικά που τηρούνται σε όλες τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Σε ότι αφορά τα Φεστιβάλ Χορού της
Π.Ο.Ε., οι προτάσεις της Επιτροπής Χορού
(παρουσίαση μιας περιοχής του Πόντου από
κάθε Σ.Πο.Σ., παρουσίαση του δρώμενου
των Μωμό΄ερων στο 5ο και 6ο Φεστιβάλ,
επιμέλεια της ενδυμασίας του κάθε Σ.Πο.
Σ., ανάλογα με τη χορευτική περιοχή που

παρουσιάζεται) έδωσαν ένα διαφορετικό
χρώμα, τόσο στο εν γένει θέαμα, όσο και
στην παραδοσιακή παρουσίαση των χορών,
πάντα σε συνεργασία με την Επιτροπή Μουσικής.
Η Επιτροπή Χορού, με πρότασή της προς
το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., έδωσε λύση και σε ένα ακόμη ζήτημα προστριβών και εντάσεων, στο
θέμα των συντονιστών χοροδιδασκάλων
του κάθε Σ.Πο.Σ.. Η πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Π.Ο.Ε. υπ΄αριθ. 61 (15/1/2011), ήταν να
υπάρξουν τρεις συντονιστές σε κάθε Σ.Πο.Σ.,
ένας να επιλέγεται από την Επιτροπή Χορού
για να μεταφέρει σε κάθε περιφέρεια τα αποτελέσματα της Επιτροπής ως προς τη σωστή
απόδοση των χορών, ένας από το Συμβούλιο
του Σ.Πο.Σ. γνωρίζοντας τις κατά τόπο παραμέτρους και ο τρίτος να εκλέγεται με ψηφοφορία από τους χοροδιδασκάλους της κάθε
περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό, επετεύχθη
τόσο η σωστή παρουσίαση των χορών, όσο
και η συμμετοχή όλων των χοροδιδασκάλων,
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.
Για το 8ο Φεστιβάλ, η Επιτροπή Χορού
συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία της Π.Ο.Ε.
στις 24/8/2012, καθώς τότε εξασφαλίστηκαν
οι πόροι για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ. Γνωρίζοντας ότι είναι ήδη αργά, πριν

πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Επιτροπής, ο συντονιστής κ. Κώστας Αλεξανδρίδης
ζήτησε από τα πέντε Περιφερειακά Συμβούλια (Σ.Πο.Σ.) να προτείνουν δύο χορευτικές
περιοχές που θα επιθυμούσαν να παρουσιάσουν στο φετινό Φεστιβάλ. Αυτό έγινε για
να έχουν έναν ακόμη λόγο οι Περιφέρειες
για τους χορούς που θα παρουσιαστούν.
Κατόπιν, στη συνάντηση της Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που ήδη
παρουσίασε ο κάθε Σ.Πο.Σ. τις προηγούμενες χρονιές, επιλέχθηκε τί θα παρουσιάσει
η κάθε Περιφέρεια και ποιό μέλος της Επιτροπής, ανάλογα με την εξειδίκευση και τις
γνώσεις του, θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή
Χορού στο 8ο Φεστιβάλ. Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους Προέδρους των πέντε Σ.Πο.
Σ., οι οποίοι ευχαρίστησαν για την άμεση
ανταπόκριση, χωρίς να εκδηλώσουν την παραμικρή ένσταση.
Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε από
το Συντονιστή της Επιτροπής και Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Ε. ότι στο Δ.Σ. της 5ης Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. Νοτίου Ελλάδος και Νήσων, όπως χαρακτηριστικά είπε,
«η Αθήνα δε δέχεται συντονιστή εκτός Αθηνών», εκ μέρους της Επιτροπής! Μάλιστα,
επτά από τα μέλη του Δ.Σ. υπερψήφισαν την
πρότασή του, η οποία πλειοψήφησε. Λίγες

μέρες αργότερα, μαθαίνουμε από δελτίο τύπου του Σ.Πο.Σ. Νοτίου Ελλάδος και Νήσων
ότι μοναδικός συντονιστής στην Αθήνα διορίστηκε (χωρίς εκλογές χοροδιδασκάλων)
ένα πρόσωπο, με οκτώ βοηθούς (με ανοικτή
πρόσκληση σε όποιον άλλον επιθυμούσε να
γίνει κι αυτός βοηθός).
Δεν κρίνουμε καμία απόφαση του Δ.Σ.
της Π.Ο.Ε., ούτε του Σ.Πο.Σ. Νοτίου Ελλάδος
και Νήσων. Θεωρούμε, όμως, τη μεθόδευση
αυτή αντιθεσμική και αντιδεοντολογική και
εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για το σωστό
τρόπο απόδοσης των χορών της Νικόπολης
(ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε
επί ενάμισι χρόνο με τους χορούς της Νικόπολης). Τα μέλη της Επιτροπής Χορού, που
συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ίδια έξοδα, που έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους στην έρευνα του ποντιακού χορού,
θεωρούν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η
Επιτροπή δεν μπορεί πλέον να παράξει έργο.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ και θα βοηθήσουμε προς αυτήν την
κατεύθυνση όπου και εφόσον μας ζητηθεί,
ως άτομα. Θεωρούμε, όμως, ακυρωτικές και
προσβλητικές τις παραπάνω ενέργειες και
συμπεριφορές και για λόγους αξιοπρέπειας,
τιμής αλλά και συνέπειας στο μέχρι τώρα
έργο της Επιτροπής, σας υποβάλλουμε ομόφωνα την παραίτησή μας.
Ο Συντονιστής
Αλεξανδρίδης Κώστας
Τα Μέλη
Ασβεστάς Βασίλης
Κασαμπαλίδης Γιώργος
Μωυσίδης Κυριάκος
Νικολαΐδης Ιωάννης
Νικολαΐδης Κώστας
Πετρίδης Αμανάτιος
Πολατίδης Βασίλειος
Σαλακίδης Αναστάσιος
Υ.Γ. Ας σημειωθεί ότι την επιστολή παραίτησης αποφασίσαμε να την υποβάλλουμε στο
πρώτο Δ.Σ. μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
(23/9/2012), χωρίς να τη δημοσιοποιήσουμε
πριν το 8ο Φεστιβάλ Χορού. Σημειώνουμε ακόμη ότι το μέλος της Επιτροπής Θωμάς Βασιλειάδης επιφυλάχθηκε να ζητήσει εξηγήσεις από το
Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. μετά το 8ο Φεστιβάλ.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Τετάρτη 25.7.2012. Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί. Το
πρόγραμμα προέβλεπε προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, την Παναγία μας, 46 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα. Κατά την επιβίβαση στο λεωφορείο ο «τα πάντα
τακτοποιεί» Φιλοκτήμων μοίρασε στον καθένα μας από
ένα κεράκι για να το ανάψουμε στο χώρο του Ναού. Φτάνουμε, αλλά από εκεί όπου αποβιβασθήκαμε πρέπει να
διανύσουμε ανηφορικά ακόμη απόσταση μέχρι το Μοναστήρι δύο-τριών χιλιομέτρων με μικρό επιβατικό όχημα ή
να ακολουθήσουμε την άλλη συντομότερη διαδρομή από
το παλιό μονοπάτι αλλά με τα πόδια. Το τοπίο όντως θεϊκό. Για να περιγράψει κανείς αυτό που μπορούσε να παρατηρήσει εκεί έπρεπε να έχει το χάρισμα. Εγώ, πάντως,
αδυνατώ ακόμη και να μπω στον πειρασμό στο να το επιχειρήσω. Άλλωστε παρακάτω θα παραθέσω τις παραστατικές εντυπώσεις δύο προσώπων που αναφέρθηκαν στη
Σουμελά κατά τον προ προηγούμενο αιώνα.
Τόσο κατά την άνοδο, όσο και την κάθοδο των πεζοπόρων εκδρομέων δια μέσου του μονοπατιού από το σταθμό των λεωφορείων μέχρι την Παναγία, συναντηθήκαμε,
χαιρετηθήκαμε και μιλήσαμε στην ποντιακή διάλεκτο με
σημερινούς κατοίκους της γύρω περιοχής, που πιθανό και
αυτοί να είχαν τον ίδιο με μας σκοπό.
Το τάμα μας πραγματοποιείται. Εισερχόμαστε στο
χώρο της Σουμελά, μετά στο Ναό της Παναγίας. Είναι το
σώμα εκεί, η ψυχή στον ουρανό και οι σκέψεις μας εκτός
ορίων. Ανάβουμε όλοι ευλαβικά τα κεράκια μας στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, κάνουμε το σταυρό μας και καθένας
ψελλίζει μέσα του τη δική του προσευχή. Εξερευνούμε για
αρκετό χρόνο την περιοχή, εντός και εκτός του Ιερού Ναού.
Αργότερα ο λυράρης μας, ο νεαρός αλλά δεξιοτέχνης και
καλλίφωνος Χρήστος Καλλιοντζίδης, πήρε θέση στην κεντρική αυλή της Μονής. Ο Πρόεδρος έσυρε τον πρώτο
χορό. Χορεύαμε, τραγουδούσαμε, κλαίγαμε από χαρά και
λύπη όσο τα τραγούδια και οι χοροί διαδέχονταν το ένα το
άλλο. Μαζί μας και άλλοι, ξένοι, άγνωστοι.
Από κει δεν είναι να φύγεις. Όσο χρόνο και να σου δώσουν είναι λίγος, ελάχιστος. Όμως ήρθε η ώρα. «Θα ξαναρθούμε, αν μας αξιώσει η χάρη Της», ακουγόταν από τους
περισσότερους. Ξεκίνησε η κάθοδος. Στάση στη Ματσούκα, το γνωστό Δικαίσιμο, 16 χιλιόμετρα από τη Σουμελά και
30 από την Τραπεζούντα. Εκεί είχα την αίσθηση ότι ξαφνικά
βρέθηκα σε πολύ οικείο περιβάλλον. Έβλεπα χωριανούς
μου από τη Λεκάνη, όπου υπάρχουν πολλοί κάτοικοι καταγωγής περιοχής Ματσούκας. Μου ερχόταν να τους μιλήσω, να απευθυνθώ στον πρώτο, να τον χαιρετήσω και να
τον ρωτήσω. Σωκράτη καλημέρα. Τα παιδία πώς είναι. Ο
Γιωρίκας και η Ελένη ντο εφτάγνε, η γαρή σ’ η Μαρία. Ο
πάππος ο Αριστείδης ζει; Η μάνα σ’, η θεία η Δοξία, ακόμαν εφτάει εκείνα τα καταγνά χαψία ντο εποίνε μας όντας
έμνεσεν μικρά;
Επόμενη στάση στη γέφυρα του Δαφνοπόταμου, της
τρίχας το γεφύρι, και χορός ποιος άλλος από αυτόν που αρμόζει, ο ομώνυμος σε αργό διπάτ. Και καθώς βρισκόμασταν
δίπλα σε κεντρικό οδικό άξονα προκαλούσαμε πιστεύω ευχάριστο θέαμα στους διερχόμενους να βλέπουν 40 χορευτές να λικνίζονται και όλοι μαζί να τραγουδούν πάνω στην
παλιά ιστορική γέφυρα. Πολλοί σταματούσαν και παρακολουθούσαν. Ποιος ξέρει άραγε τους ξύπνησε κάτι από το

παρελθόν ή κοιτούσαν μόνο για την ώρα;
Αν στη Ματσούκα βρέθηκα σε οικείο περιβάλλον, τι να
πω για τις ανθρώπινες φυσιογνωμίες της Τραπεζούντας.
Πρόσωπα γλυκέα, εύκολα τα ξεχωρίζει ο μέσος παρατηρητής, σωματοδομή, περπατησιά, κινήσεις ίδιες με τις δικές
μας, όπως άλλωστε παρατηρούν και όλοι οι παλιοί τραπεζούντιοι συγγραφείς. Σπάνια έβλεπα «ξεντς». Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγεται εκεί ότι η Τραπεζούντα βγάζει τις πιο
ωραίες γυναίκες στη γείτονα χώρα.
Παραθέτω, τις εντυπώσεις από την Παναγία Σουμελά
δύο προσώπων που προανήγγειλα, όπως αυτές φέρονται
καταχωρημένες στο βιβλίο Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και
τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθου
Φιλιππίδη. Να σημειώσω ότι και οι δύο συγγραφείς των
εντυπώσεων δεν ήσαν πόντιοι, δεν ήσαν δηλαδή Έλληνες.
Α. Φαλμεράυερ, έτος 1840:
«Ουδείς έτερος τόπος εν τω κόσμω είναι τόσον προσφυής ίνα εμπνεύση εις την ψυχήν διάθεσιν προς προσευχήν και προσκύνησιν και θεωρίαν του θείου, όσον ο αειθαλής και άγριος ούτος τόπος του Κολχικού όρους Μελά» *
*Φαλμεράυερ, Fragmente σελ. 122 και Χρυσ. Φιλιππίδης, Εκκλησία της Τραπεζούντος σελ. 472
Β. Σιρρή πασάς, Γενικός Διοικητής Τραπεζούντος και λόγιος. 3 Ιουλίου 1880, κατά την εκεί επίσκεψή του σημείωσε
στο βιβλίο επισκεπτών της Μονής:
«… τούτο το σεμνόν Μοναστήριον αφιερωμένον εις την
Αγίαν Μαρίαν δύναμαι να είπω ότι είναι το όγδοον επί των
επτά θαυμάτων. Ως προς την ωραιότητα και την κομψότητα το εύρον τόσον ανώτερον αφ’ όσον το έχω ακούσει,
ώστε εγώ και οι σύντροφοί μου πρέπει να ομολογήσωμεν
ότι την τέρψιν και την ευχαρίστησιν, άς ησθάνθημεν εκ

της επισκέψεως ταύτης, δεν θα την εύρωμεν αλλού πλέον,
ειμή εις τον παράδεισον, όν τα άγια βιβλία υπόσχονται εις
τους καλούς ανθρώπους.» **
**Κυριακίδης Ε, Ιστ. Μονής Σουμελά σελ. 244-245. και
Χρυσ. Φιλιππίδης, Εκκλησία της Τραπεζούντος σελ. 652.

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
Τη μέρα που αποχωρίστηκα την Τραπεζούντα, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής, προσπαθούσα να τραγουδήσω ένα στίχο γνωστού ποντιακού τραγουδιού, μα δεν
το μπορούσα. Κόμπος έφραζε το λαιμό μου, τα μάτια μου
γέμιζαν, η φωνή μου κοβόταν, κάποιο βαρύ και απροσδιόριστο συναίσθημα με πλάκωνε. Προσπαθούσα ξανά και
ξανά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ήθελα πολύ να τον
ψάλλω αποχαιρετώντας τη Βασιλεύουσα του ανατολικού
Ελληνισμού και να γυρίσω νοερά πίσω στις ώρες του ξεριζωμού και να συμμετέχω στον πόνο όλων των προηγούμενων γενεών που εγκατέλειπαν εκείνα που επί τρεις χιλιάδες
χρόνια οικοδόμησαν. Ακόμη και σήμερα, δώδεκα μέρες
από την επιστροφή μου στη Μητροπολιτική Ελλάδα, δεν
είναι δυνατό. Είναι; Όταν εξακολουθούν να ορθώνονται
μπροστά στα μάτια σου τα καταπράσινα ρασία και τα τοπία της Ματσούκας, του Όφη, της Τόνιας, τα ιερά κτίσματα
ερειπωμένα ή μη, τα εντυπωσιακά κοινωφελή ποντιακά οικήματα κατεστραμμένα ή μή. Όταν συνεχίζεις ν’ ακούς τις
ποντιακές λαλιές των ανθρώπων τους να σου λένε, μεταξύ
πολλών άλλων, «Έναν χρόνον περιμένομε σας».
Αφού λοιπόν δεν πέτυχα να τον τραγουδήσω θα επιχειρήσω να τον γράψω. Είναι στίχος πολυειπωμένος, πολυτραγουδισμένος, πολυδακρυβρεγμένος.
«Εξέβαμ’ απάν σο παπόρ έσυραμ’ και την τένταν
εκλώστα πισ’ και τέρεσα τα μέρε μουν κι φαίνταν»

Κωνσταντίνος Ι. Παπαδόπουλος
ΚΑΒΑΛΑ 12.8.2012

Εκδρομή στον Πόντο - Καλοκαίρι 2013
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας διοργανώνει εκδρομή 11 ημέρες στον Πόντο σε συνεργασία με το γραφείο Γενικό Τουρισμού «Αχιλλέας Tours» από 25/7 – 4/8/2013.

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΙΝΩΠΗ-ΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ-ΟΥΖΟΥΝ ΓΚΙΟΛ-ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΜΑΣΕΙΑ.
Πληροφορίες στα τηλ. 2331072060, 2331028291 και 6942701788
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ο Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο
Κλειστό Γήπεδο του Ο.Α.Κ.Α., η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνωσε τη
μεγαλύτερη πολιτιστική παράσταση-εκδήλωση των τελευταίων 40 ετών, το 8ο Πανελλαδικό
Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών.
Στην αρχή της εκδήλωσης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ
της Ιστορίας του Πόντου, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά, ο
οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία όλης της βραδιάς.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες της Ποντιακής Μούσας με το μνημειώδες μουσικό έργο «ΠΟΝΤΟΣ»
του συνθέτη Χρήστου Κεμανετζίδη, περισσότεροι από 2.000

χορευτές, νέοι και νέες από 407 ποντιακούς συλλόγους απ’
όλη την Ελλάδα μπροστά στα μάτια 15.000 κόσμου που γέμισε το κλειστό στάδιο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων της
Αθήνας.
Σε έκτακτη εμφάνιση ο Γιώργος Νταλάρας και η Σοφία Παπάζογλου μαζί με τους παρουσιαστές της εκδήλωσης Ιεροκλή
Μιχαηλίδη, Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργο Γεωργιάδη δώσαν
άλλο χρώμα στην βραδυά.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Ποντιακό Ηγεμονικό
Οίκο των Γαβράδων, ο οποίος χάρισε στον Ελληνισμό διανοούμενους, καλλιτέχνες αλλά και τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά που
τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Και συνεχίζουμε από την ανακοίνωση της Π.Ο.Ε:
Το κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ «90 Χρόνια Πυρρίχιος

Η γενική συνέλευση προέδρων της ΠΟΕ
Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η τακτική συνέλευση προέδρων της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδος, με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων της δύναμης
της ΠΟΕ, όπου ανακοινώθηκε ότι στη
δύναμη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, έχουν εγγραφεί πλέον 408 ποντιακά σωματεία.
Στην αρχή της εκδήλωσης εκλέχθηκε
το προεδρείο της συνέλευσης με πρόεδρο τον Κώστα Αποστολίδη, πρόεδρο
της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και
γραμματέα την Δέσποινα Στεφανίδου
από τον ποντιακό σύλλογο Μεσημερίου Χαλκιδικής.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της ΠΟΕ Γιώργος Παρχαρίδης,
ο οποίος ανέφερε τις ενέργειες που
έγιναν από το διοικητικό συμβούλιο
της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, τονίζοντας πως η δύναμη της ΠΟΕ είναι οι
πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια
των σωματείων και των πέντε περιφερειών, που έκαναν την αποκέντρωση
πράξη, με τις εκδηλώσεις ιστορίας και
πολιτισμού σε όλη τη χώρα. Η επιτυχία
της ΠΟΕ οφείλεται πως στα εκάστοτε
διοικητικά συμβούλιο συνυπάρχουν
άνθρωποι, απ’ όλες τις ιδεολογικές και
πολιτικές παρατάξεις, αλλά κανείς δεν
λειτουργεί κομματικά, παρά μόνον για
το όφελος του ποντιακού ελληνισμού.
Στόχος μας είπε ο κ. Παρχαρίδης είναι
η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, να μπουν
περισσότερες σελίδες από την ιστορία
του ποντιακού ελληνισμού στα σχολικά
βιβλία, γιατί η ιστορία μας είναι η ιστορία όλου του ελληνισμού. Ο κ. Παρχαρίδης είπε ότι είναι επιτυχία της ΠΟΕ που
μετά από πιέσεις στην πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας, εισήχθη το
νέο βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ δημοτικού,
όπου αναγράφεται το δράμα και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Ένας άλλος στόχος της ΠΟΕ, είναι η
αποκατάσταση των Ελλήνων Προσφύγων ποντιακής καταγωγής που ήρθαν

Δρόμος» παραπέμπει στα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Γενοκτονία καθώς επίσης και στον «δρόμο
της φωτιάς» που αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν οι Πόντιοι
πρόσφυγες, με τεράστια προβλήματα, δυσκολίες, απώλειες,
και θυσίες.
Η προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Πόντου θα
στηριχτεί στον δυναμισμό της Ποντιακής νεολαίας και στόχο
έχει να περάσει μηνύματα αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας να αποτελέσει αντίδοτο στην «εθνική μας κατάθλιψη».
Όλοι οι καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές,
συμμετείχαν εθελοντικά στη διοργάνωση. Χορηγοί του Φεστιβάλ ήταν η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΤΕ, η ΕΚΟ, ο ΟΛΠ και η
AEGEAN.
Aυτό το άρθρο προέρχεται από το blog Πατρίδα μας είναι ο Πόντος.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕ Γιώργος Παρχαρίδης στο βήμα και δίπλα του η γραμματέας της συνέλευσης Δέσποινα Στεφανίδου και ο πρόεδρος της συνέλευσης Κώστας Αποστολίδης πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης
Την 11η Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας στην Ένωση Ποντίων Πιερίας. Αφού έγινε
ο απολογισμός των πεπραγμένων του έτους από τον πρόεδρο του Σ.ΠΟ.Σ. κ. Λεόντιο Σαρβανίδη, δόθηκε ο λόγος
στους αντιπροσώπους των σωματείων. Η Εύξεινος Λέσχη
Βέροιας κατέθεσε εκ νέου τις προτάσεις σχετικά με:
-την αιμοδοσία,
-την δενδροφύτευση και
- το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού για τη Γενοκτονία
Καθώς επίσης
- για τους τομείς δράσης που έχουν να κάνουν με τη νομική,
οικονομική, αντιπροσωπευτική, ιστορική και οργανωτική
υποστήριξη,
- για την ενεργοποίηση – αξιοποίηση της ιστοσελίδας
- για την διοργάνωση και των άλλων φεστιβάλ (παιδικών
χορών και θεάτρου) μέσω των ΣΠΟΣ.
- για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση της
έρευνας της επιτροπής χορού σχετικά με την εκμάθηση
των ποντιακών χορών.
Μερική άποψη από τους συμμετέχοντες στη συνέλευση προέδρων της ΠΟΕ

στην Ελλάδα από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και μετά από μεγάλες πιέσεις στην πολιτική ηγεσία και
στους βουλευτές ψηφίστηκε γενναία
μείωση των προστίμων στα κτίσματα
που έκτισαν για να στεγάσουν τις οικογένειές τους.
Τέλος ο κ. Παρχαρίδης χαρακτήρισε το
πρόσφατο φεστιβάλ ποντιακών χορών

που έγινε στην Αθήνα στο κλειστό στάδιο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων
ως πολύ επιτυχημένο, γιατί συμμετείχαν
περισσότεροι από 2.000 χορευτές, νέες
και νέοι, εκατοντάδες πόντιοι μουσικοί
και περισσότεροι από 16.000 θεατές,
οι οποίοι κατέκλυσαν το στάδιο για να
απολαύσουν ένα βράδυ με ποντιακή
μουσική μας παράδοση.

6

ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ - ΜΑΡΤΣ

ÅôÞóéá óõíÜíôçóç ìåëþí êáé ößëùí
ôçò Åõîåßíïõ ËÝó÷çò ÂÝñïéáò
Τ

ο Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών και
φίλων της Ε. Λ. Βέροιας, στο Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο (Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα).
Την εκδήλωση εκ μέρους του Δ. Σ. χαιρέτησε ο πρόεδρος
της Ε. Λ. Β. κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε την ανάγκη στήριξης των πολιτιστικών δράσεων και τόνισε την σημασία της ενασχόλησης με τα κοινά. Την
παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η κ. Δήμητρα Ανδρεάδου
η οποία εντυπωσίασε με την εξαιρετική άνεση και την ικανότητα της στον προφορικό λόγο.
Η αυλαία άνοιξε με το χορευτικό τμήμα όπου διαδοχικά εμφανίστηκαν όλοι οι χορευτές από τους μικρούς – μικρούς πόντιους έως τους έφηβους και τους ενήλικες. Ο χοροδιδάσκαλος κ.
Βασίλης Ασβεστάς με τους συνεργάτες του, Μαρία και Ελισάβετ
Γουλσουζιάδου, Μαρία Δεμερτζίδου, Βάσω Τσανακτσίδου και
Κωνσταντίνο Λαφτσίδη, οι οποίοι πλαισιώνονται από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Τάκη Τσαβό και τις υπευθύνους κα. Έφη
Αμοιρίδου – Πασχαλίδου και κα. Βάσω Τόκα, έχει εξασφαλίσει
μια οργανωμένη και πολλά υποσχόμενη λειτουργία στο τμήμα.
Τα χορευτικά συγκροτήματα εμφανίστηκαν με τις πανέμορφες παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές τις οποίες επιμελήθηκε
η υπεύθυνη της ιματιοθήκης κα. Νικολέττα Τοπίδου. Εντυπωσίασαν επίσης τα τραγούδια των μικρών χορευτών που ακουστήκαν εν χορώ. Μια αξιόλογη και σημαντικότατη δουλειά του
υπεύθυνου τραγουδιού κ. Νίκου Παπαδόπουλου, όπου οι χορευτές έρχονται σε επαφή με την ποντιακή διάλεκτο μέσα από
τους στίχους των τραγούδιων.
Εκπληκτική παρουσία είχε το τμήμα ταουλιού και η συνεργασία του με το τμήμα της λύρας της Λέσχης, όπου παρουσίασαν ένα κοινό πρόγραμμα μουσικής πανδαισίας. Το κοινό
χειροκρότησε τους νέους μουσικούς αποδίδοντας τα εύσημα
στον κ. Δημήτρη Ουσταμπασίδη και στον κ. Γιάννη Τσανασίδη, τους δασκάλους των δύο τμημάτων αντίστοιχα, αλλά και
συνεχάρει τον υπεύθυνο των τμημάτων και μέλος του Δ.Σ. της
Λέσχης, τον κ. Σπύρο Θεοδωρίδη.
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά στο τμήμα πληροφορικής με υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Παλασίδη, όπου η επισκεψιμότητα (περίπου 3.300.000), της ιστοσελίδας της Λέσχης αποδεικνύει με τον πιο ορθό τρόπο την αναγνωρισιμότητα και τη
δυναμική της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας σε παγκόσμιο επίπεδο,
η οποία υποστηρίζεται και με την εφημερίδα «Αργοναύτης».
Με μεγάλη ικανοποίηση των παρευρισκομένων, το παρόν δήλωσε και το τμήμα νέων της Λέσχης με την πρόεδρο κα. Ηρώ
Φωστηροπούλου.
Όπως κάθε χρόνο, με πρόταση του χορευτικού τμήματος,
τιμήθηκαν επίσης δύο χορευτές της Λέσχης για την προσφορά
τους και τη συμμετοχή τους στο χορευτικό τμήμα. Το Δ.Σ. απένειμε τα αναμνηστικά, στους, κα. Μαρία Ιορδανίδου και κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, δωρίζοντας στους τιμώμενους και από ένα βιβλίο, με τον τίτλο «Ούτε το όνομα μου», το οποίο φέρει και την
ιδιόχειρη υπογραφή της διάσημης συγγραφέως κα. Thea Halo.
Οι τιμώμενοι με τη σειρά τους απένειμαν επαίνους στα
μέλη των τμημάτων που έχουν διαπρέψει στην παιδεία και τον
αθλητισμό κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο. Η απονομή των επαίνων όπως συνηθίζεται προκάλεσε θαυμασμό και
συγκίνηση στο κοινό, το οποίο γεμάτο περηφάνια ευχήθηκε
στους νέους καλή πρόοδο και πολλές επιτυχίες.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι όπου
έπαιξαν και τραγούδησαν οι Πόλυς Εφραιμίδης, Παντελής
Κυρκενίδης, Δαμιανός Χωραφαϊδης, Γιάννης Τσανασίδης, Δημήτρης Ουσταμπασίδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Σπύρος Θεοδωρίδης, Τάκης Ανανιάδης, Γιώργος Νικηφορίδης, Γιώργος
Ιωσηφίδης, Σωκράτης Μουρατίδης, Ηλίας Αποστολίδης καθώς
και οι πολλά υποσχόμενοι νεαροί μουσικοί που ξεπήδησαν και
αυτοί μέσα από τα τμήματα της Λέσχης και συνεχίζουν με σταθερά και σωστά βήματα την ενασχόληση τους με την ποντιακή

ΧΟΡΗΓΟΣ

παραδοσιακή μουσική.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε πλήθος κόσμου και μεταξύ
των άλλων, η Δήμαρχος κα. Χαρούλα Ουλσουτζόγλου – Γεωργιάδη, η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας κα. Δώρα Μπαλτατζίδου, ο

Αντιδήμαρχος του Δ. Βέροιας κ. Νίκος Μωυσιάδης, ο πρόεδρος
της ΔΕΥΑΒ κ. Δημήτρης Δάσκαλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
του Δ. Βέροιας, κ. Μιχάλης Σουμελίδης, ο πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Γεωργιανών κ. Ηρακλής Σοφιανίδης, η πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου κα. Ιωάννα Λιάτσιου, καθώς και εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας
και Περιχώρων, τον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θες/νίκης και τον Σύλλογο Κιβωτιανών Βέροιας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν η «σπιτική κουζίνα»,
την οποία είχαν την ευκαιρία να γευτούν οι παρευρισκόμενοι.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr
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Την επιμέλεια του δείπνου ανέλαβαν
και ολοκλήρωσαν με ζηλευτή επιτυχία
οι κυρίες Θεοδωρίδου Κλεονίκη, Τόπη
Σοφία και Τριανταφυλλίδου Κυριακή. Το
ευχάριστο κλίμα και η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε
προκάλεσε θετικά σχόλια και απέδειξε
ότι η σημαντικότατη υποστήριξη όλων
των μελών και ιδιαίτερα των γονέων,
στην προσπάθεια των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων προκαλεί την διάθεση για δημιουργία και δίνει την ώθηση
και τη δύναμη που απαιτείται για την
αντιμετώπιση των δυσκολιών.
Τέλος το Δ.Σ. και οι υπεύθυνοι των τμημάτων ευχαριστούν επίσης όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, καθώς και τους χορηγούς, κα Παυλίδου Βαρβάρα (Κηροπλαστείο) και τους
κυρίους Καγκελίδη Χρήστο (Αρτοποιείο), Μιχάλη Τρανίδη (Κοσμήματα – Ωρολόγια), Τσιάρας Διονύσιος (Express Service).

ΧΟΡΗΓΟΣ

Αφιέρωμα στον αείμνηστο
Πόντιο καλλιτέχνη
Κωστίκα Τσακαλίδη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
αφιέρωμα στον αείμνηστο Πόντιο καλλιτέχνη Κωστίκα Τσακαλίδη την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012
στην αίθουσα θεάτρου του κέντρου πολιτισμού
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ « του Δήμου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
Την εκδήλωση διοργάνωσε το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ¨ και
την γενική επιμέλεια και ευθύνη είχε ο γνωστός
μουσικός και συνεργάτης του συλλόγου Γιώργος
Πουλαντζακλής.
Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο πρόεδρος
του συλλόγου Παύλος Γαλεγαλίδης προλογίζοντας
την εκδήλωση και στην συνέχεια το λόγο πήρε ο
πρόεδρος της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Χαράλαμπος Καπουρτίδης ο οποίος αφού αναφέρθηκε
στο πλούσιο βιογραφικό του Κωστίκα Τσακαλίδη
στη συνέχεια μετέφερε στους παραβρισκόμενους
σημαντικές στιγμές από τη σύντομη αλλά πολύ
δημιουργική ζωή του καλλιτέχνη.
Η συνέχεια της εκδήλωσης είχε να κάνει με το
μουσικό έργο του ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ όπου ο γνωστός
Πόντιος τραγουδοποιός Γιώργος Σιδηρόπουλος
με τη συνοδεία δωδεκαμελής παραδοσιακής ορχήστρας του μουσικού εργαστηρίου του συλλόγου, απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο κάποια από τα
πολύ γνωστά τραγούδια που καταξίωσαν στο πανελλήνιο τον αείμνηστο καλλιτέχνη.
Η εκδήλωση έκλεισε σε έντονο κλίμα συγκίνησης και απόλυτης ικανοποίησης συνεχίζοντας τον
κύκλο των αφιερωμάτων σε επιφανείς Έλληνες
Ποντιακής καταγωγής που ξεκίνησε πριν από τρία
χρόνια περίπου ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
τα παιδιά του
Κωστίκα Τσακαλίδη, Γιάννης (Πιτίκος) και Όλγα (Γιούλη), πολλοί επίσημοι
στελέχη του οργανωμένου Ποντιακού χώρου και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και πλήθος
κόσμου.

ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

ÅÑÌÇÓ
ÐÅÑÉÏ×Ç «66»
ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉ
ÇÌÁÈÉÁÓ
ÔÇË.& FAX:
2331042142
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Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε
τον πρόεδρο
του Συλλόγου
Ποντίων καθηγητών 2βάθμιας
Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης
κ. Νίκο Παλασίδη για τη δωρεά του βιβλίου
με τίτλο «Καρδίας λαλίαν» στη
βιβλιοθήκη της
Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας.
Το βιβλίο είναι
αφιερωμένο
στη μνήμη του
μεγάλου δεξιοτέχνη της λύρας Γεωργούλη
Κουγιουμτζίδη και η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε
στις 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Αρχαιρεσίες Σύλλογος
Ποντίων Καθηγητών
2βαθµιας Εκαπίδευσης
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 5-11-2012
Πρόεδρος: Παλασίδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Στυλιανίδης Γεώργιος
Γραμματέας: Αργυρού – Καρυπίδου Πολυξένη
Ειδ. Γραμματέας: Σαββίδης Ιωάννης
Ταμίας: Στυλίδης Αχιλλέας
Μέλος: Πετρίδης Σταύρος
Μέλος: Σαρηγιαννίδης Αλέξανδρος

Το «Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας»
παρέδωσε τα φάρμακα που συγκέντρωσε

Mετά την ολοκλήρωση της συλλογής φαρμάκων και
φαρμακευτικού υλικού που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
8 Δεκεμβρίου 2012 στο ισόγειο του Δημαρχείου από το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ με την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας, φορέων της πόλης μας και την ανταπόκριση πολλών συμπολιτών μας, ακολούθησε η ταξινόμηση από το Δημοτικό
Ιατρείο και μια σημαντική ποσότητα εξ αυτών παραδόθηκε
την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στην Αστυνομική Διεύθυνση
Ημαθίας για την κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων.
Μαζί με τα φάρμακα παραδόθηκαν με τη συνεργασία του
Τμήματος Αλληλεγγύης της ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκου Μαυροκεφαλίδη και ρούχα για τους κρατουμένους, πολλοί εκ των οποίων
κρατούνται ήδη για μήνες χωρίς να έχουν το στοιχειώδη ρουχισμό και υπόδηση.
Σε συνέχεια των συναντήσεων του ΑΝ ΔΥ με τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Μπαντουβάκη, δρομολογήθηκε στη συνάντηση αυτή με τον υποδιοικητή του Α.Τ. κ. Μοσχόπουλο η
συνεχής συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο με
το Δημοτικό Ιατρείο για ιατροφαρμακευτική κάλυψη (για λογαριασμό του οποίου παραβρέθηκε η κοινωνική λειτουργός
κα. Σοφία Γούτα), όσο και με το Κοινωνικό Ταμείο του Δήμου
για εφοδιασμό σε ένδυση και υπόδηση (για λογαριασμό του
οποίου παραβρέθηκε η κα Νόνα Θώμογλου). Μάλιστα ο Επίτιμος Πρόεδρος του Δημοτικού Ιατρείου κ. Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου μαζί με το συνεργάτη του κ. Τάσο Κοτρώνη που
συμμετείχαν στη συνάντηση, δήλωσαν πρόθυμοι να ανταποκριθούν μαζί με άλλους εθελοντές από τον Ιατρικό Σύλλογο
σε κάθε ανάγκη για επί τόπου εξέταση στα κρατητήρια και
χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων, ειδικά σε περιπτώσεις
εποχιακών μεταδοτικών ασθενειών, προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωσή τους και να αποφευχθεί η άσκοπη και δυσχερής μεταγωγή των ασθενών στα κατά τόπους Νοσοκομεία.
Μετά το τριπλό αυτό θετικό αποτέλεσμα σε φάρμακα, ιατρούς και ρούχα οι εκπρόσωποι του ΑΝ ΔΥ κκ. Κουμπουλίδης, Σαρημιχαηλίδης και Ιντζεβίδης δεσμεύτηκαν για επανάληψη της δράσης την επόμενη χρονιά.
ΠΗΓΗ: Πληροφοριοδότης

Η Ε.Λ.Β. στο Πανελλήνιο Πρωταθλημα Καράτε
Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου έλαβαν χώρα στο Φιλίππειο Κλειστό
Γυμναστήριο οι τελικοί του πανελλήνιου πρωταθλήματος καράτε
εφήβων-νεανίδων, ανδρών-γυναικών. Η πόλη της Βέροιας φιλοξένησε για μια ακόμη φορά μια μεγάλη διοργάνωση φέρνοντας στην
πόλη τους καλύτερους αθλητές (580) απ’ όλη την Ελλάδα οι οποίοι
διεκδίκησαν μετάλλια και θέσεις για στην Εθνική ομάδα. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Πανημαθιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε
ενώ στην έναρξη του πρωταθλήματος συμμετείχαν και πολλοί Γυμναστικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης, μεταξύ αυτών και
η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δίνοντας μία ευχάριστη νότα και υπενθυμίζοντας ότι μόνο μέσα από τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό
μπορεί να επιτευχθεί η καλλιέργεια της σκέψης των Νέων και η
αντιμετώπιση του όλου κοινωνικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Υλοποίηση εργαστηριακών συναντήσεων
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

στο πλαίσιο του Προγράµµατος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων»

Ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου» με χαρά ανακοινώνει την έναρξη των εργαστηριακών συναντήσεων (Workshops)
τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Υποστήριξης
Πρωτοβουλιών Νέων» με την έγκριση και επιχορήγηση του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Ο τίτλος του προγράμματος που υλοποιούν «οι Ακρίτες» είναι «JOB FOR ALL- Στήριξη της απασχόλησης και
καταπολέμηση διακρίσεων στον εργασιακό χώρο».
Τα εργαστηριακά μαθήματα παρακολουθούν τα νεαρά σε ηλικία μέλη
του Συλλόγου. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε εργασιακά θέματα από τον έμπειρο εκπαιδευτή κο Ιωάννη Κυνηγόπουλο
(Πτυχιούχος Νομικής Σχολής) και να εργαστούν και συνεργαστούν στα
αντίστοιχα θέματα του κάθε εργαστηρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα θέματα που πρόκειται να αναλυθούν στις εργαστηριακές
συναντήσεις: ανεργία & αναζήτηση θέσεων εργασίας, απασχόληση,
κοινωνικός αποκλεισμός στην εργασία και καταπολέμηση, επαγγέλματα σε ζήτηση/ επαγγέλματα που διαπιστώνεται κορεσμός,
κοινωνική εργασία, ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος των νέων, ορθή σύνταξη βιογραφικού, χρήση ευρωπαϊκού βιογραφικού, εργασιακές νομοθεσίες, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ορθή επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά εργαζομένου,
δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων τη σημερινή εποχή κ.ά.
Μέσω των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις
σε ότι αφορά την εργασία. Η ομάδα συμμετεχόντων ήδη έχει ενθουσιαστεί από την παρακολούθηση των πρώτων μαθημάτων και
αναγνωρίσει τη χρησιμότητά τους σε ότι αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων σε σχέση με την εργασία
και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά.

9

ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ - ΜΑΡΤΣ

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου

Στις 2-2-2012 αναβλήθηκε η εκδίκαση του αιτήματος
της Λέσχης, για την ακύρωση του Νέου Κανονισμού της
Ιεραρχίας που διέπει τον τρόπο διοίκησης του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, στο συμβούλιο της Επικρατείας
στην Αθήνα, για τις 30-9-2012 και λόγω απεργίας των
δικαστικών αναβλήθηκε εκ νέου με ημερομηνία νέας
δικάσιμου την 31-1-2013.

Η

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και
το Ερευνητικό Κέντρο του Σωματείου «Άγιος
Γεώργιος Περιστερεώτα» διοργανώνουν τον 4ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα την
ιστορική πορεία των Ελλήνων του Πόντου.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της ιστορίας των
Ελλήνων του Πόντου και η ευαισθητοποίηση των νέων, ώστε
μέσα από την αναζήτηση και την έρευνα να οδηγηθούν στην
εθνική αυτογνωσία.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Δ΄, Ε΄,
ΣΤ΄ τάξης), Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Επαγγελματικής Σχολής και η συμμετοχή σε αυτόν είναι
προαιρετική.
Τα επιμέρους θέματα του διαγωνισμού για κάθε βαθμίδα
είναι τα εξής:
• Δημοτικό - Καλλιτεχνική εργασία.
Να δημιουργήσετε τη δική σας ζωγραφιά και να αποδώσετε μέσα από αυτή εικόνες από τον Πόντο.
• Γυμνάσιο - Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Με βάση πληροφορίες που έχετε από τον οικογενειακό ή
κοινωνικό περίγυρο να συντάξετε ένα αφηγηματικό κείμενο
(έως 500 λέξεις) που να αναφέρεται στα δραματικά γεγονότα
που έζησε ο ποντιακός ελληνισμός κατά τη δίωξή του από τις
πατρογονικές του εστίες.
• Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή - Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Με αφορμή την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, να συντάξετε ένα άρθρο (έως
600 λέξεις) στο οποίο να εξετάσετε εάν η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα, μπορεί να αφυπνίσει τους
λαούς, έτσι ώστε στο μέλλον να μην επαναληφθούν τέτοιου
είδους ενέργειες.

Όροι διαγωνισµού
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία
γράμματα στο πάνω αριστερό τμήμα της κόλλας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς- τα παρακάτω στοιχεία:
- Επώνυμο και όνομα μαθητή
- Όνομα πατέρα

- Όνομα μητέρας
- Τάξη
- Σχολείο
- Ταχ. Δ/νση
- Τηλέφωνο
- email
- Τίτλος εργασίας
Οι εργασίες ζωγραφικής πρέπει να σχεδιαστούν σε χονδρό χαρτί σχεδίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εργασίες
τους έως την 25η Μαΐου 2013 στη διεύθυνση: Παμποντιακή
Ομοσπονδία Ελλάδος, Λ. Νίκης 1, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή εκπαιδευτικών, μελών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο του 2013 και τα βραβεία θα
απονεμηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τους
διοργανωτές. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα αναμνηστικό δίπλωμα, οι δέκα καλύτερες εργασίες κάθε βαθμίδας θα
λάβουν, ως βραβείο, ένα βιβλίο ενώ οι τρεις καλύτερες εργασίες κάθε βαθμίδας θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ως εξής:
Δημοτικό
- 1ο βραβείο 150 ευρώ
- 2ο βραβείο 100 ευρώ
- 3ο βραβείο 50 ευρώ
Γυμνάσιο
- 1ο βραβείο 200 ευρώ
- 2ο βραβείο 150 ευρώ
- 3ο βραβείο 100 ευρώ
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
- 1ο βραβείο 300 ευρώ
- 2ο βραβείο 200 ευρώ
- 3ο βραβείο 100 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.neolaia.poe.org.
gr, www.poe.org.gr,www.peristereota.com.

Συλλυπητήριο
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου
μέλους της Ε.Λ.Β. και βραβευμένου συγγραφέα Γιάννη
Ταϋπλιάδη.

Ευχαριστήριο
Με αφορμή τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ και ο υπεύθυνος αιμοδοσίας κ. Μιχάλης Τσανασίδης, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της Λέσχης, συμμετέχοντας στην αιμοδοσία
που διοργανώθηκε τις ημέρες των εορτών, προκειμένου να
προσφέρουν χαμόγελο σε όσους συνανθρώπους μας είχαν
ανάγκη μία φιάλη αίμα.
Επίσης το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη και τους
φίλους της Λέσχης οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί και φέτος ο έρανος αγάπης
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. ευχαριστεί όλους όσους έστειλαν ευχετήριες κάρτες στη Λέσχη, εν όψει των εορτών και εύχεται
με τη σειρά του σε όλον τον κόσμο έναν καινούργιο χρόνο,
παρά τις δυσκολίες, γεμάτο ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΙΑ για
όλους.

Ξεχωριστή γιορτή των ΑμεΑ στο Χώρο Τεχνών
Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή συνθέτης Ευανθία Ρεμπούτσικα συμμετέχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση. Είναι όμως η
πρώτη φορά που ήρθε στη Βέροια και εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό, για χάρη των παιδιών του Κέντρου Μέριμνας.
Φίλοι από τα παλιά, φίλοι αγαπημένοι, έδωσαν για άλλη μια φορά μουσικό παρόν, στην εκδήλωση – υπενθύμιση των υποχρεώσεων που έχει η πολιτεία απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Η Ελένη Αναγνώστου παντοτινή φίλη του ΚΕΜΑΕΔ, για άλλη μια φορά συγκλονιστική επί σκηνής με την ερμηνευτική της
απόδοση.Μαζί της και η Μάγδα Πένσου η βεροιώτισσα ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια μας αποδεικνύει το μουσικό ταλέντο
της και το εύρος της φωνής της. Ταυτόχρονα μαζί – δε θα μπορούσε να έλειπε – ο Γιώργος Μπελίρης, δημοσιογράφος – παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής «έκτη αίσθηση» της ΕΤ3 και αξιόλογος πιανίστας και τραγουδιστής. Κοντά στη μουσική αυτή
παρέα και η Μαρία Παπαγιαννάκη επίσης τραγουδίστρια που συγκέντρωσε θετικές κριτικές, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, ο οποίος δέχθηκε να συμμετάσχει στη μουσική παράσταση και να τραγουδήσει, φίλος κι αυτός των παιδιών εδώ και χρόνια.
Και όχι μόνο αυτοί αλλά και ο Γιάννης Ιωαννίδης που ταξίδεψε από την Αθήνα χάριν των παιδιών και ο Φώτης Πανανόπουλος με
τη χορευτική του ομάδα, όπως και η Μελίνα Παπαδοπούλου από την ΚΕΠΑ που μαζί με τις χορεύτριες της πλαισίωσαν τα παιδιά
της Μέριμνας.
Και σίγουρα είναι πολλοί αυτοί
που δούλεψαν πάνω στη σκηνή και
πίσω από τις κουίντες για να στηθεί
η παράσταση αυτή που αποτελεί
θεσμό για τη Βέροια, κάθε 3 του
Δεκέβρη, ημέρα που παγκοσμίως
έχει αφιερωθεί στα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.
Στα παιδιά της Μέριμνας αφιέρωσε η γνωστή βεροιώτισσα συγγραφέας Γιώτα Φωτιάδου τα έσοδα
από το βιβλίο της «Η προσφυγιά με
τα πολλά πρόσωπα», συγκλονισμένη, όπως δήλωσε η ίδια, με τον αγώνα και την προσπάθειά τους για
κοινωνική ένταξη.
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ήρθε, για ν’ απογειώσει αυτή την παράσταση και να μας ταξιδέψει με το
κόκκινο βιολί της, σε χώρους οικείους. Στην Ανατολή με έντονες τις μυρωδιές από κανέλλα και μπαχάρια, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με τρυφερότητα και στον ήλιο της Ελλάδας.
Ήχοι μελαγχολικοί, ήχοι νοσταλγικοί αλλά και ευαίσθητοι.
Αεικίνητη πάνω στη σκηνή η Ευανθία Ρεμπούτσικα, συνοδευόμενοι από τους ιδιαίτερους μουσικούς της στο πιάνο, στο ακορντεόν και στο σαντούρι, μας χάρισε ένα μαγευτικό ταξίδι.
Μ.Δ.
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κ

αλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που
θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης
στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00
π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ.
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1) 11.15-11.30: Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη των κ. Αριστοτέλη Λαχανόπουλου και κ. Ορέστη Σιδηρόπουλου ως
επίτιμα μέλη της Ε.Λ.Β..
2) 11.30-12.15: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
3) 12.15-12.30: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
4) 12.30-12.45: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5) 12.45-13.00: Αξιοποίηση Ακινήτου.
6) 13.00-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.
7) 13.30-13.45: Απαντήσεις και έγκριση ή μη πεπραγμένων
απερχόμενου Δ.Σ..
8) 13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. και Ε.Ε.
9) 14.00-19.00: Εκλογές νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση στη Γραμματεία της Λέσχης
(λήξη προθεσμίας υποβολής Δευτέρα 14/1/2013) σύμφωνα
με το Καταστατικό.

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν.
Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια
ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με την
απόφαση Νο 36 / 15-12-2008 του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που
είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν
περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή
της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2012-2013).
Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών
σας, κρίνεται απαραίτητη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
O Γ. Γραμματέας
Χαράλαμπος Καπουρτίδης
Αρχιμήδης Ιντζεβίδης
Σημείωση: Όσα από τα μέλη διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), παρακαλούνται να το δηλώσουν
στη γραμματεία, αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα στο λογαριασμό e-mail της Λέσχης (info@elverias.gr) με σκοπό την τακτικότερη ενημέρωσή τους.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

7-10-2012. Υπογραφή των συμφωνητικών
των υπευθύνων των τμημάτων της Λέσχης.

κό παρακάθ’ που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων.

9-10-2012. Έκδοση του 5ου φύλλου του
έτους της εφημερίδας Αργοναύτης και
προώθησή του στο Ταχυδρομείο.

11-11-2012. Εκπροσώπηση και συμμετοχή
στην Περιφερειακή Σύνοδο των μελών (Τακτική Γενική Συνέλευση), του Σ.ΠΟ.Σ. της Κ.
Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Κατερίνη.

12-10-2012. Εκπροσώπηση στα εγκαίνια
της έκθεσης φωτογραφικού υλικού του Β’
Σ.Σ., στη Λ.Α.Φ. Βέροιας, με θέμα «Τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία μέχρι την
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης».

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα,
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

11-11-12. Έκδοση του Ημερολογίου της
Λέσχης για το 2013, με θέμα «Ήθη και Έθιμα στον Πόντο».

27-11-12. Κατάθεση αιτήματος προς το
Δασαρχείο Ημαθίας για την προμήθεια
δενδρυλλίων με σκοπό τη φύτευση τους
στο Άλσος του Παπάγου.
28-11-12. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση
του συλλόγου των Ακριτών του Πόντου της
Σταυρούπολης στην Θεσσαλονίκη προς
τιμή του Κωστίκα Τσακαλίδη με τη συμμετοχή του προέδρου της Λέσχης κ. Χαράλαμπου Καπουρτίδη ως κεντρικού ομιλητή.

13-10-2012. Συμμετοχή του χορευτικού
τμήματος στο 8ο Φεστιβάλ Χορού της Π.Ο.Ε
στην Αθήνα.

14-11-2012. Λήψη συνέντευξης του κ. Ο.
Σιδηρόπουλου με θέμα το ιστορικό ίδρυσης της Λέσχης.

1-12-12. Εκπροσώπηση στον ετήσιο χειμερινό χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών
και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης στην κάτω
Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ.

16-10-2012. Συμμετοχή τμήματος εκπροσώπησης στην παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό.

16-11-2012. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση αφιέρωμα στον Χρύσανθο Θεοδωρίδη,
του Δήμου Κοζάνης και του Π.Σ. Οινόης,
στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης.

2-12-12. Έγκριση ορισμού του κ. Χριστόφορου Ιωσηφίδη στην θέση του Αρχειοφύλακα της Λέσχης.

23-10-2012. Δωρεάν διανομή του πολυσέλιδου οδοιπορικού «Επιστροφή στις ρίζες»
στα μέλη της εκδρομής του 2012, της Ε.Λ.Β.
στον Πόντο.
25-10-2012. Λήψη συνέντευξης του κ. Α.
Λαχανόπουλου με θέμα το ιστορικό ίδρυσης της Λέσχης.
26-10-2012. Παραχώρηση της αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων του Π.Π.Κ. στο 5ο Λύκειο Βέροιας για πραγματοποίηση σχολικής
εκδήλωσης.
27-10-2012. Συμμετοχή του χορευτικού
τμήματος εκπροσώπησης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Καράτε στο Φιλίππειο Γυμναστήριο Βέροιας.
4-11-2012. Εργασίες αποθήκευσης και
μεταφοράς υλικών από τα WC του δώματος στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τις
σκάλες και στην Ιματιοθήκη.
5-11-2012. Ολοκλήρωση εργασιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Π.Π.Κ.
της Λέσχης στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου
συνεργασίας με τον Δήμο Βέροιας.
5-11-2012. Συντήρηση του συστήματος
θέρμανσης του Π.Π.Κ. της Λέσχης στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον
Δήμο Βέροιας.
10-11-12. Εκπροσώπηση στο παραδοσια-

17-11-2012. Εκπροσώπηση στη μουσικοχορευτική εκδήλωση του τμήματος Λαογραφίας της ΚΕΠΑ στον Χώρο Τεχνών του
Δήμου Βέροιας, με τίτλο «από την Καραφέρροια στη Βέροια».
18-11-2012. 5η Συνάντηση των μελών για
το «Αύριο» της διοίκησης της Λέσχης.
20-11-12. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση
μνήμης και τιμής με τραγούδια του Πολυτεχνείου, που διοργανώθηκε από τον Π. Γ.
Σύλλογο του Προμηθέα, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
21-11-12. Συμμετοχή στη συνάντηση με
σκοπό την προετοιμασία και οργάνωση
της πρωτοβουλίας συλλογής φαρμάκων
που διοργανώνει το Ανθρώπινο Δυναμικό
Βέροιας.
21-11-12. Εκπροσώπηση στην φιλανθρωπική εκδήλωση της ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας, με τίτλο «τραγουδάμε για μια ανάσα
ζωής», στον Χώρο Τεχνών Βέροιας.

3-12-12. Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος και εκπροσώπηση στη μουσικοχορευτική παράσταση του ΚΕΜΑΕΔ στον
Χώρο Τεχνών, στα πλαίσια του εορτασμού
της παγκόσμιας ημέρας των ΑμΕΑ.
7-12-12. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση με
θέμα «Η οικογένεια υπό την επήρεια αλκοόλ», στην αίθουσα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας, που διοργάνωσε ο σύλλογος
«Πρωτοβουλία για το παιδί».
8-12-12. Συμμετοχή στην εκδήλωση συλλογής φαρμάκων που διοργάνωσε ο σύλλογος «Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας».
9-12-2012. Έναρξη των εργασιών για την
προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης των
μελών της Ε.Λ.Β. (Κυριακή 20-1-2013).
9-12-2012. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρωτοκόλλου καταστροφής.
10-12-2012. Έναρξη επαναληπτικής αιμοδοσίας της Λέσχης για την περίοδο των
εορτών.

που συνδιοργάνωσε η Θρακική Εστία Βέροιας με τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινού
Μουσείου.
15-12-12. Εκπροσώπηση στο χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Βατερού Κοζάνης.
16-12-12. Εκπροσώπηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Κ. Παλασίδη,
«καρδίας λαλίαν» που πραγματοποιήθηκε
στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης.
23-12-2012. Επίσκεψη του τμήματος Νέων
στο Γηροκομείο και ανταλλαγή ευχών για
τις ημέρες των εορτών.
24-12-2012. Κάλαντα των Χριστουγέννων
από τα μέλη των τμημάτων της Λέσχης στις
αρχές και την αγορά της πόλης.
25-12-12. Εκπροσώπηση στο χορό του
Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου
Δημητρίου – Ρυακίου Κοζάνης, στο κέντρο
Ακρίτας στα Αλωνάκια.
26-12-12. Εκπροσώπηση στα εγκαίνια της
έδρας του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ημαθίας (Κεντρικής 183, Βέροια).
26-12-2012. Εκπροσώπηση του τμήματος
Νέων στην εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου των «Κοτσαμάνων» στον Τετράλοφο
Κοζάνης.
26-12-2012. Εκπροσώπηση στην αναβίωση του εθίμου των Μωμόγερων από τον
Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου
Κοζάνης.
29-12-2012. Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό της Πατρίδας (Πολιτιστικού Συλλόγου,
Δημ. Σχολείου, Εκκλησίας, Ποδοσφ. Ομάδας), στο κέντρο Σείριος στο Μακροχώρι.
29-12-2012. Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου Ποντίων Παλατιτσίων.

24-11-2012. Ετήσια συνάντηση των μελών
και φίλων της Ε.Λ.Β. στο Π.Π.Κ. στο Πανόραμα.

12-12 έως 20-12-2012. Περίοδος συγκέντρωσης αγαθών από τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης για τον Έρανο Αγάπης.

29-12-2012. Εκπροσώπηση στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου Ποντίων Γιαννιτσών
στο κέντρο Ονείρου ζεύξης.

25-11-12. Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό
της Π.Ο.Ε. στο κέντρο Σείριος στο Μακροχώρι Βέροιας.

12-12-2012. Εκπροσώπηση στην εκδήλωση με θέμα «Ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη 1913-1918»

Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

•

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ



ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΤΗΛ. 2331024344

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

•

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

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)

•

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 59, ΠΙΕΡΙΩΝ 124 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 104

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

•

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

•

ΓΙΑΤΡΟΙ



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΡ. ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945442579 E-MAIL: dcapostolidis@gmail.com

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

•

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ



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

•

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

•

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ



ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΙΝ. 6946464522

•

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ



MELISSA - Μεϊμαρίδης Σωτήρης Κεντρικής 121 Βέροια 2331063505

•

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



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

•

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ



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

•

ΠΑΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΙΟΥ



ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Σταυρός Ημαθίας, τηλ.: 6973701711



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.Νικομήδεια Ημαθίας, τηλ.: 6972335114

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331026723

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΗΤΣΙΟΥ - «στο χέρι NO DIRTY hand car wash»

•

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.2331061565

•

ΕΞΟΡΥΞΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

•

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ



MARMARON ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.&Α. Ο.Ε., 3o ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2331062816 & 2331025533



•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

•

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ



ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΤΗΛ. 2331071419



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



ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΙΜΩΝΟΣ 34 ΤΗΛ. 2331073323

•

ΕΠΙΠΛΑ

•

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ



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



ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Β’ ΠΑΡ. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 17 ΕΡΓΟΧΩΡΙ- ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΤΗΛ. 2331026466



•

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - DELIVERY

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΑΝΤΙΑ» ΡΩΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ΚΙΝ. 6937121120

•

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



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



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

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

•

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
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ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ - ΜΑΡΤΣ

Κάλαντα από Eπίσκεψη του τμήματος Νέων
την Ε.Λ.Β.
στο Γηροκομείο Βέροιας
Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων,
η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, έψαλε για άλλη μια
χρονιά τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα στις
αρχές και στην αγορά της πόλης.

Τα μέλη των τμημάτων της Λέσχης έψαλαν τα κάλαντα
στον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμων, στους βουλευτές του Ν. Ημαθίας κα. Μπατσαρά Γεωργία και κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη, στη Δήμαρχο
Βέροιας κα. Ουσουλτζόγλου Χαρίκλεια και στον Μητροπολίτη
Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, προσφέροντας δώρα, ευχήθηκαν «Υείαν, Ευλοϊαν και Καληχρονίαν» .
Τα χαμόγελα των παιδιών έδωσαν το μήνυμα χαράς και
αισιοδοξίας ενάντια στις δυσκολίες των ημερών, δίνοντας μία
εορταστική νότα στην αγορά της πόλης μέσα από τα κάλαντα
των Χριστουγέννων.
«Χριστός γεννέθεν, χαράν σον κόσμον…»

Τα μέλη του τμήματος Νέων όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 23-12-2011 πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη επίσκεψη στο γηροκομείο Βέροιας, με σκοπό να δώσουν χαρά στους γέροντες που μένουν εκεί. Αφού ανταλλάξαμε δώρα και ευχές, είπαμε τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Πόντου και τραγουδήσαμε και
χορέψαμε για τους παππούδες.
Η επίσκεψη αυτή ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δώσουμε χαρά στους ηλικιωμένους
τροφίμους του γηροκομείου

Συμμετοχή στην Παρέλαση
Την 16η Οκτωβρίου, ημέρα της επετείου της απελευθέρωσης της Βέροιας από τον τούρκικο ζυγό, τίμησε η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχοντας στην παρέλαση με τα παιδικά τμήματά της.

3.654.536

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

