ΕΤΟΣ 25ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 198

ΤΡIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
(ΑΠΡΙΛ’ΤΣ - ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΝ 2013)

Πραγματοποιήθηκε 19 ÌáÀïõ - ÇìÝñá ÌíÞìçò

η εκλογοαπολογιστική
Τακτική Γενική

Eêäçëþóåéò
ãéá ôç Ãåíïêôïíßá
ôïõ Ðïíôéáêïý
Åëëçíéóìïý

Συνέλευση της
Ευξείνου Λέσχης

«ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ ÔÙÑÁ»
353.000 ØÕ×ÅÓ
ÆÇÔÏÕÍ ÄÉÊÁÉÙÓÇ!
Σελίδα 7

«Κλήδονας 2013»

Σελίδα 7

Αποκριάτικη γιορτή
για τους µικρούς της Ε.Λ.Β.

Áíáâßùóáí
êáé öÝôïò
ïé Ìùìüãåñïé

Σελίδα 6

Σελίδα 12

Σελίδα 6

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ôáîßäé «øõ÷Þò»

óôéò Áëçóìüíçôåò Ðáôñßäåò
ìå ôçí Åýîåéíï ËÝó÷ç ÂÝñïéáò
Σελίδα 5
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ΑΝΕΚΔΟΤΟ
του Γιώργου Συμεωνίδη

Σ’ έναν χωρίον έταν δύο ξαδέρφε, ο Φώτης και ο Λάμπον. Ο Φώτης έτον λίγον πιο τρανός και επήεν σο στρατόν και έντον μόνιμος λοχίας. Το άλλο τη χρονίαν ο Λάμπον έρθεν η σειράτ’ να πάει σο στρατό. Έρθεν το χαρτίν
ασό στρατολογικόν γραφείον και είδαν ότι α πάει σο στρατόπεδον που έτον ο Φώτης. Ο κύρσατ’ όλον χαράν λέει τον
Λάμπον, είσαι τυχερός γιατί ο Φώτης α βοηθά σε εκεί μερ α
πας. Ο λάμπον όπως όλε τα παιδία επήεν σο στρατόπεδον
και εντύεν σο χακί. Τα δύο τρία ημέρας πουδέν τον Φώτην
κ’ είδεν. Έναν πρωϊ ενώ εποίνεν αγκαρίαν είδεν τον Φώτην.
Ατός ασήν χαράνατ’ έτρεξεν απάνατ’ και επήεν να αγκαλέσκεται τον. Ο Φώτης εποίκεν πως κ’ εγνώρτσεν ατόν και
κατσίν κ’ εδέκεν ατόν, εθέλνεν να έτον αυστηρός και να
μην δει δικαίωμαν σο διοικητήνατ’ ότι εφτάει εξαιρέσεις. Τα
ημέρας επέρασαν και έναν Σάββατο, ο διοικητής υπόγραψεν άδειας δύωρα σε πολλούς στρατιώτες. Ο Φώτης έτον
σην πύλην και ετέρνεν ποίος φαντάρος είχεν δύωρη και
εφήνεν ατόν και έβγωνεν. Ο σιλέκλερον ο Λάμπον δίωρην
κ’ είχεν αλλά μόλις είδεν τον Φώτην σην πύλην επήεν και
ατός μπας και καταφέρ’ τον ξάδερφονατ και αφήνετον να
πάει έξοδον σην πόλην. Μόλις έρθεν η σειρά τη Λάμπονος
να περάν ασόν έλεγχον τη πύλης λέα τον ο Φώτης: Την
άδειά σου. Ο λάμπον γάλε γάλε λέα τον σ’ ωτίν σουμά, Έχω

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

www.elverias.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λάμπρου Πορφύρα 1 – Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356
Βέροια – Τ.Κ. 59100
Email: info@elverias.gr

Ιδρυτής
+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ
horafaidis@gmail.com
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΗΡΩ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

προφορικόν άδειαν ασόν διοικητήν και στεκ’ και προσοχήν.
Ο Φώτης για να μη δει δικαίωμα σε κανέναν αλλά προπαντός να ελέπνε και οι αλλ’ οι φαντάρ’ λέατον, Καλά καλά
αφού έχεις προφορική άδεια από τον διοικητή, να την δω
και μετά βγαίνεις. Με τ’ ατό ο άχαρον ο Λάμπον εκλώστεν
οξωπίσ’ και άλλο τον Φώτην καμίαν κ’ εγιανάσεψεν.

ατά κ’ εστάθεν.
Έψεν αμάν το τσακ’, εκαλόπλυσεν, εσυνορθίασεν ατά
όπως εκείνε έξερεν κι εθέκεν ατά απάν’..
Κι όντες εσκουντούλτσεν το φαΐν, εγροίκσεν πως εψέθεν. Εκατήβασεν α’ ας ση φωτίαν, εκράτεσεν για τ’ εεινούς
έναν δύο πιατόπα, και το επίλοιπον όπως έτον καλομαειρεμένον και χουλέν με την τεντσερέν, επέρεν α κ’ επήεν
σην Παναΐαν.
Ποπό. Πόσον εχάρεν Θεέ μ’. Λες κ’ επέτανεν Τα ποδάρα τ’ κ’ επάτ’ ναν ση νιήν! Εποίκεν ενάν καλόν! Και με τα’
όποιον;
Με τ’ έναν πιάτον φαΐν. Άμον ντ’ ομοιάζ’ η καλοσύνα
κι θελ’ παράδας..

Ποντιακές
εκφράσεις

του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

1) Κωφά τ’ ωτία π’ ακούνατο (=Ας κωφεύσουν τ’ αυτιά
που τ’ ακούνε). Πρόκειται για ανήκουστη ή και κακή λέξη
2) Τον άρρωστον πρωτού αποθάν να κλαίσατον (=τον
άρρωστο πρωτού πεθάνη να τον κλάψεις). Εννοείται η
πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμβουλος πρωτού έρθη το
μοιραίον.
3) Σ’ ατουνού τ’ αλών ο Θεόν καμίαν κ’ εβρές (= σ’
αυτουνού το αλώνι ο Θεός καμιά φορά δεν βρέχει). Για
άνθρωπο τελείως ασυλλόγιστο ή και αναίσθητο ή και
απαθή)
4) όποιος κάεται ασό γάλαν φυσά και το ξίγαλαν (όποιος
καεί από το γάλα φυσάει και το γιαούρτι. Για τον άνθρωπο
όπου έχει δεινοπαθήση απρόσμενα και ανεπιφύλακτα, με
συνεπεία να προσέχει πιο επισταμένα το μέλλον του.

Με τ’ έναν
πιάτον φαϊν

της Ελένης Πιπερίδου- Λαφαζάνη
Κάποτε λέει η παράδοση όντες έτον έμποδος η Παναϊα
εντώκεν σο νουν ατ’ς το κρέας Άμα Σαρακοστή έτον και το
κρέας κ’ εφαϊουτον. Ντο να εποίνεν;
Αναγκαστικά καπ’ εφανέρωσεν α’.
Τ’ ‘αλλ την ημέραν όλεν η γειτονία έμαθεν α’. Και α
ενός το στόμαν σ’ αλλλουνού εντώκεν και σ’ ωτία ενός
γέρονος.
Ατός σοφός και αχουλής όπως έτον, ας όλτ’ ς απάν ας
σα πολλά τα χρόνα π’ εκοβάλ’ νεν ση ράχιαν’ ατ’ κι ας σα
κακοπειρίας, όντες εκ’ σεν α’, ίσαξεν έναν ξάι το πόϊν ατ’,
εστάθεν, κατ’ ενούντσεν κ’ επεκεί είπεν: τα κοχλίδα κ’ έχ’ νε
αίμαν Τα κοχλίδα ατά κρέας ειν’ αμά αίμαν κ’ έχνε.
Είν ό,τι χρειάσκεται..
Κι αδά κι ακεί, ως να τερούν ντο θα ευτάγ’ νε ερχίνεσεν
από παν και κα’ έναν έμορφον ψιλόν βρεχήν κι όλα τ’ οσπίτα τ’ αυλία, τα κεπία, τα παχτσιάδες ενέβρεξεν.
Υστερνά ο Μάρτς εσπόγγ’ σεν τα δάκρυα τ’ κ’ εφέκεν
τον ήλιον ν’ απιδιαβαίνει ατόν.
Τ’ κοχλιδόπα πα αφκακέσ’ σα φραχτία, ενόϊσαν α’.
Έσκωσαν αν’ τα κεραίας ατούν κ’ εσέβαν ση στράταν.
Το βράδον οι γαρίδες με τα τσανταχόπα και το φενερόπον συννενοημέν’ και χαρεμέν’, και με τ’ έναν σταυρακόπομ σο χερ’ εδέβαν απάν και κα’ σα χωράφα.
Εράεψαν, εχτ’άλεψαν σα βρεμένα, τ’ απόκρυφα τα μέρα
από χαμελά χαμελά, ανάμεσα σα καφούλα και σα κινθέατα,
εύραν κοχλίδα, εσώρεψαν ατά κι ευχαριστημέν’ εκλώσταν
σ’ οσπίτ’…
Τον πουρνόν η Δεσποινή χαραή χαράη επέρεν επέρεν

Ένα αλλιώτικο
παραδοσιακό
δάκρυ
της Ελένης Πιπερίδου- Λαφαζάνη

Πώς να μη ξαναγυρίσουν στο στόμα μου λόγια θυμού;
Έριξαν το λυράρη προπάππο μου στη θάλασσα μπας και
μισοπνιγμένος ξαναβρεί το δοξάρι του και ηρεμήσει τη γη
που έτρεμε συθέμελα από τη γενοκτονία των Ποντίων κι
όχι μόνο! Μπας και ταρακουνήσει τους καταστροφικούς
ηγέτες που σκοτώνουν, σφάζουν και ρημάζουν τους αδύναμους λαούς της γης..
Μα κι η ίδια η θάλασσα ήρθε κ’ έσκασε απ’ το κακό της
και ξέβρασε μακριά τους ξεριζωμένους, που γαντζώθηκαν
στ’ ανώμαλα βράχια, παραμέρισαν τους άγονους θάμνους,
έσκαψαν το χώμα με τα νύχια και βρήκαν χρυσάφι..
Είχαν λιονταρίσια καρδιά και σιδερένια θέληση! Με
την εργατικότητα και την πολλή δουλειά, κατάφεραν να
επιζήσουν και να δώσουν σε μας μαθήματα αλληλεγγύης,
οικονομίας, προόδου και συνεχούς προσπάθειας…
Ένα αλλιώτικο, παραδοσιακό δάκρυ τούτη την ώρα κυλάει απ’ τα κουρασμένα μου μάτια, διαπερνά την πονεμένη
ψυχή, και κατασταλάζει νοερά σαν τρισάγιο στο κατάξερο,
αφρόντιστο χώμα που τους σκέπασε τότε, εκεί, κάπου μακριά στον αλησμόνητο Πόντο…
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
10,00 ευρώ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 194 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. / FAX 23310 72236
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Λ. Πορφύρα 1
59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 100001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
Ενημερώνουμε τους φίλους του «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ» ότι στα πλαίσια μείωσης των αυξημένων δαπανών έκδοσης και διανομής, από το επόμενο φύλλο η αποστολή του ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ θα γίνεται μόνο στους συνδρομητές και τα οικονομικώς
τακτοποιημένα μέλη της Λέσχης, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η ηλεκτρονική της έκδοση και δωρεάν ανάγνωσή της
στην ιστοσελίδα της Λέσχης www.elverias.gr .
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ΕΥΓΛΩΤΤΗ Η «ΣΙΩΠΗ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ

Σ

τις 31 Ιανουαρίου επρόκειτο να εκδικαστεί
στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από
2 αναβολές το ζήτημα του παράνομου Κανονισμού που διέπει το Ίδρυμα Π. Σουμελά, μετά
το δικαστικό αγώνα που ξεκίνησε πριν δύο
χρόνια η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας.

Σημειωτέον ότι πρόεδρος πλέον του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά είναι ο Μητροπολίτης Βέροιας κ. Παντελεήμων
σύμφωνα με Κανονισμό λειτουργίας τον οποίο …εισηγήθηκε ο ίδιος στην Ιερά Σύνοδο και υπερψηφίστηκε από την
τελευταία, χωρίς όμως καμία απολύτως αρμοδιότητα, αφού
το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά υπάγεται απευθείας στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τι ισχυρίστηκε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βέροιας, για
το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να συγκροτήσει νόμιμο
11μελές συμβούλιο, αφού ο Δήμος Βέροιας αρνήθηκε τη
συμμετοχή του, με έκδοση δύο ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με τα οποία καταδίκασε τις παράνομες μεθοδεύσεις της διοίκησης του Ιδρύματος Π. Σουμελά; ΤΙΠΟΤΑ!
Τι κατέθεσε ο νέος πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Παντελεήμων σχετικά με την με αριθμό 52/2009 γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Χώρας) η οποία αποφάνθηκε ότι αποκλειστικά αρμόδιο να εποπτεύει το Ίδρυμα και να
ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και όχι η Ιερά Σύνοδος και ως εκ
τούτου το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει παράνομη συγκρότηση
και ως εκ τούτου οι αποφάσεις του είναι παράνομες, αλλά
και ότι ο Μητροπολίτης Βέροιας δεν δικαιούται να συμμετέχει στη διοίκηση του Ιδρύματος, όχι μόνο ως πρόεδρος,
αλλά ούτε καν ως μέλος; ΤΙΠΟΤΑ και πάλι!
Ποια είναι η θέση της Μητρόπολης και του Ιδρύματος
στην παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέρ της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με την οποία χαρακτηρίζει άκυρο το νέο Κανονισμό που πρότεινε ο Μητροπολίτης Βέροιας και τη Διοίκηση του Ιδρύματος παράνομη και τις

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανίσχυρες; ΚΑΜΙΑ!
Τι αντέτεινε στην αναφορά του Υπουργείου για την αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού της διοίκησης του Ιδρύματος,
με συμμετοχή των Ποντιακών Σωματείων και οικονομική
διαφάνεια; ΤΙΠΟΤΑ!
Πώς σχολίασε ο Μητροπολίτης Βέροιας το γεγονός ότι η
ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράφηκε και έλαβε την αποδοχή του Υπουργείου
Παιδείας προσδίδοντας στην γνωμοδότηση ισχύ Υπουργικής απόφασης; ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!
Ποια επιχειρήματα προέβαλε για να κάμψει τις αντιδράσεις του οργανωμένου Ποντιακού χώρου, όταν η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας με τα 410 Σωματεία που εκπροσωπεί στέκεται αλληλέγγυα με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

στον αγώνα για νομιμότητα και εκδημοκρατισμό στην εκλογή διοίκησης στο Ίδρυμα της Π. Σουμελά; ΚΑΝΕΝΑ!
Για ακόμη μία φορά ο Μητροπολίτης Βέροιας χρησιμοποίησε τη μη κατάθεση θέσεων –παρά την υποχρέωση του
σύμφωνα και με παραγγελία του Εισηγητή του Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) -προκειμένου να εξασφαλίσει την
αναβολή της υπόθεσης και να απεγκλωβιστεί προσωρινά
από τη «μέγγενη» του Νόμου.
Για τη συνέχεια και έως τις 18 Απριλίου που ορίστηκε η
νέα δικάσιμος στο ΣτΕ … «έχει ο Θεός»!
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Χαράλαμπος Καπουρτίδης
Αρχιμήδης Ιντζεβίδης

Πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013
η 19η Συνδιάσκεψη ποντιακής νεολαίας στην Ευρώπη

8 χρόνια χωρίς τον Χρύσανθο...
...ουρανέ μου διώξ’ τη συννεφιά
νά περάσω τα σύνορα
κι’ ένα βράδυ
πάνω στα βουνά
να χτυπήσω τα σήμαντρα...
(από τους “Δροσουλίτες” του Χ. Χάλαρη)

του Φόρη Πεταλίδη
fpetalidis@ekdotiki.gr
Οι νέοι ποντιακής καταγωγής της Ευρώπης, παιδιά τρίτης και τέταρτης προσφυγικής γενιάς, που
γεννήθηκαν στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, συμμετέχουν στη ζωή και τον πολιτισμό
των χωρών όπου ζουν, αλλά δεν ξεχνούν τον πολιτισμό των προγόνων τους στον αλησμόνητο
Πόντο, τον ελληνικό πολιτισμό και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον κρατήσουν από γενιά
σε γενιά. Περισσότεροι από 350 νέοι και νέες, από 30 πόλεις της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν το
περασμένο Σαββατοκύριακο στην Φραγκφούρτη, για να ακούσουν, να συζητήσουν, να γλεντήσουν σε ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι.

Αυτή η περίεργη “εξωτική” φωνή από τον
Πόντο, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2005, ο γνωστός Χρύσανθος, έφυγε σε ηλικία 72 ετών “για
το βουνό”, λέγοντας το τελευταίο του τραγούδι
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, γύρω στις 8.00 το βράδυ, όπου είχε μεταφερθεί επειγόντως μετά από έμφραγμα του
μυοκαρδίου.
Η κηδεία του έγινε το πρωί της 2ας Απριλίου, στον Εύοσμο, με έξοδα του δήμου Πολίχνης, της οποίας ήταν κάτοικος τα τελευταία
εννιά χρόνια, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον
άνθρωπο που σφράγισε με την φωνή του, τους
πόνους, τους καημούς και τις αγωνίες των ξεριζωμένων Ελλήνων του Πόντου.
Η σορός του είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα και τον έκλαψαν κυριολεκτικά οι χιλιάδες
Πόντιοι από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό που κατέφθασαν για να
παρευρεθούν στο πένθος για τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη!
Η φωνή και τα τραγούδια του, θα συντροφεύουν πάντα τους Έλληνες του Πόντου...
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Η γενοκτονία των Αρμενίων από τους τούρκους
γίνεται ταινία στην Αμερική
 Λυσσαλέες αντιδράσεις από τα λόμπι του συνωστισμών
 Υπερπαραγωγή για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Π

λειάδα γνωστών ηθοποιών θα συμμετέχουν στην ταινία που αναμένεται να
προβληθεί στις 23 Απριλίου του 2015, αποκαλύπτοντας όλη την ιστορική αλήθεια. Άρχισαν οι πιέσεις στους ηθοποιούς και τα στούντιο από τα λόμπι της τουρκικής διαπλοκής
για να εμποδιστεί η παραγωγή. Με την πλάτη
στον τοίχο ο Ομπάμα που έταζε αναγνώριση
της Γενοκτονίας προεκλογικά και μετά έκανε πίσω υπό την πιεση της Κλίντον και του
συφερτού.
Στην ταινία αναμένεται να παρελάσουν ηθοποιοί όπως ο Αλ
Πατσίνο, η Ναταλι Πόρτμαν, ο Αρμάν Ασάντε, ο Ντι Κάπριο
κλπ, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη υπογράψει παρά τις
πιέσεις. Σκηνοθέτης θα είναι ο Αρμένιος Αρτακ Σεβάδα και η
ταινία θα βασίζεται στο best seller που περιγράφει την ζωή
της 25χρονης Σάλυ Σόλομον που ανακαλύπτει την Εθνική
της κληρονομιά και βρίσκεται αντιμέτωπη με μία “βιομηχανία” λόμπις, ψεύδους και προπαγάνδας που κρύβουν την
αλήθεια. Αυτο περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αφού υπάρχει η φημολογία ότι η ταινία θα αναφέρεται
επώνυμα σε πρόσωπα και εταιρείες που συνεργάζονται με
την Τουρκία για την απόκρυψη του εγκλήματος. Ο προϋπολογισμός της ταινίας θα ξεπεράσει τα 30 εκ. δολάρια, αλλά η
προσέλευση παγκοσμίως αναμένεται να σπάσει τα ταμεία.
Πηγή: e-pontos

Υπάνθρωποι ευχαριστούν την Κλίντον και τον Ομπάμα που δεν αναγνώρισαν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας…

Οι Πόντιοι αποχαιρέτησαν τον Χρήστο Αντωνιάδη Πενθεί η οικογένεια
Γ

ια το «μακρύ ταξίδι στην αιωνιότητα» έφυγε
σε ηλικία 63 ετών ο Χρήστος Αντωνιάδης,
επίκουρος καθηγητής Νευροχειρουργικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έφυγε ο άνθρωπος που τραγούδησε τα βάσανα και τις περιπέτειες του ποντιακού ελληνισμού.
Μέσα από τους στίχους που
έγραψε και τραγουδήθηκαν από
τους Στέλιο Καζαντζίδη, Χρύσανθο Θεοδωρίδη, Στάθη Νικολαΐδη,
Αχιλλέα Βασιλειάδη, αλλά και
Μαυροθαλασσίτες Πόντιους της
Τουρκίας και αγαπήθηκε από τους
Πόντιους πάρα πολύ.

Τα τραγούδια που έγραψε ακούγονται
καθημερινά από όλους του ραδιοφωνικούς
σταθμούς της χώρας που παρουσιάζουν ποντιακό πρόγραμμα και συνοδεύουν κάθε πολιτιστική εκδήλωση, γλέντι, γιορτή και χαρά, σε κάθε γωνία της γης, όπου
ζουν Πόντιοι. Τραγούδια που περιγράφουν με τρόπο μοναδικό τις αλησμόνητες πατρίδες και τα βάσανα της προσφυγιάς,
αναδεικνύουν μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας
και υμνούν τις ανθρώπινες σχέσεις και τον έρωτα. Ποιος δεν
έχει ακούσει «Την Πατρίδα μ’ έχασα», «Πατρίδα μ’ άραεύωσε»,
«Μαυροθάλασσα», «Ορθοδοξία», «Χαρά» και «Χούι – Χούι».
Ήταν το 2009 το καλοκαίρι που ο Χρήστος Αντωνιάδης
επισκέφθηκε την περιοχή μας προσκεκλημένος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γαρς».
Τότε μιλώντας μαζί του μας είχε καταθέσει την αγωνία του
για το μέλλον της ποντιακής διαλέκτου αλλά και την ελπίδα
του για τη διάσωσή της μέσω του τραγουδιού. Ακολουθώντας πιστά τη ρήση του Ελύτη, «μόνη έγνοια η γλώσσα μου»,
ο Αντωνιάδης κατέθετε καθημερινά την αγωνία του για το
μέλλον της ποντιακής διαλέκτου και ήλπιζε ότι συμβάλλει
στην διάσωσή της με το έργο του.
Με σύνθημά του «Η ποντιακή διάλεκτος δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει», ο Χρήστος Αντωνιάδης έγραφε στίχους

στα ποντιακά μεταφέροντας ουσιαστικά τα βιώματα που
«εισέπραξε» πριν από χρόνια από τη γιαγιά του με έναν και
μοναδικό σκοπό, όπως τόνιζε με συνέντευξή του «Να μη χαθεί η γλώσσα μας. Αυτός είναι άλλωστε
και ο μοναδικός λόγος που ασχολήθηκα
με τη στιχουργική. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι όταν μια γλώσσα-διάλεκτος
δεν διδάσκεται στα σχολεία, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Και δεν θέλω να
συμβεί αυτό στα ποντιακά» σημειώνει.
Εκτός από στίχους, ο Χρήστος Αντωνιάδης είχε μεταφράσει και τη «Μήδεια»
του Ευριπίδη στην ποντιακή διάλεκτο:
«Ελπίζω να εκδοθεί και να μείνει στις
βιβλιοθήκες των νεότερων γενιών. Να
μάθουν για παράδειγμα ότι τις “Συμπληγάδες πέτρες” εμείς οι Πόντιοι τις λέμε
συμπληγολίθαρα», μας είχε πει τότε…
Σήμερα τον αποχαιρετούμε με τους στίχους του τραγουδιού του με τίτλο «Την
πατρίδα μ’ έχασα»…
Την πατρίδα μ’ έχασα
Έκλαψα και πόνεσα
Λύουμαι κι αροθυμώ, όι - όι
Ν’ ανασπάλω κι’ επορώ
Τα ταφία μ’ έχασα
Ντ’ έθαψα κι ενέσπαλα
Τ’ εμετέρτς αναστορώ, όι - όι
Και ‘ς σο ψυόπο μ’ κουβαλώ
Εκκλησίας έρημα,
Μοναστήρεα ακάντηλα
Πόρτας και παράθυρα, όι - όι
Επέμναν ακράνοιχτα
Μίαν κι άλλο ‘ς σην ζωήν μ’
Σο πεγάδι μ’ σην αυλήν μ’
Νερόπον ας έπινα, όι – όι
Πηγή: e-pontos

της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Συγκλονισμένη είναι η ποντιακή οικογένειας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, μετά τον πρόωρο θάνατο
της πολυαγαπημένης Μαρίας, συζύγου του γενικού
γραμματέα μας Αρχιμήδη Ιντζεβίδη. Τούτες τις ώρες
τα λόγια δεν είναι εύκολα. Όμως οι σκέψεις όλων μας
θα συνοδεύουν για πάντα την συγχωρεμένη. Αδερφέ
μας Αρχιμήδη, η στεναχώρια είναι μεγάλη. Η μεγάλη
ποντιακή οικογένειά μας θα είναι πάντα δίπλα σου, για
ό,τι χρειαστείς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει...

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ÅÕÎÅÉÍÏÓ ÐÏÍÔÏÓ

11 ÇÌÅÑÅÓ - áðü 25-7 Ýùò 4-8
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ - ΣΙΝΩΠΗ - ΜΠΑΦΡΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΟΙΝΟΗ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
- ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ - ΠΛΑΤΑΝΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ

1η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 ΧΛΜ)
Ωρα 06. 00 αναχωρηση από την Εληά. Σταση εξω από την Ξανθη
Για καφε και κατοπιν κατευθυνση για συνοριακο σταθμο Κηπων. Ελεγχος
Διαβατηριων και στη συνεχεια μεσω Μαλγαρων και Ραιδεστου αφιξη το
Απογευμα στην Πολη. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, διανυκτερευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ (400 ΧΛΜ)
Προγευμα και αναχωρηση για Σαφραμπολη. Μετά από ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην Σαφραμπολη. Τακτοποιηση στο ξενοδοχείο
και στη συνεχεια μια πρωτη γνωριμια με την γραφικη κωμοπολη
η οποια εχει χαρακτηριστει διατηρητεος οικισμος. Πολλες από τις παραδοσιακες κατοικιες μετατραπηκαν σε μουσεια. Δειπνο. Διανυκτερευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (490 ΧΛΜ)
Μετα το προγευμα αναχωρηση για Κασταμονη. Προκειται για πολη της
Αρχαιας Παφλαγονιας από την οποια καταγοταν η μεγαλη αυτοκρατορική
οικογενεια των Κομνηνων. Επισκεψη στο φρουριο των Κομνηνων
στην Παπαζογλειο αστικη σχολη και στο αρχαιολογικο εθνογραφικο
Μουσειο. Στη συνεχεια σταση στη Σινωπη που υπηρξε μια απ τις πρωτες
Ελληνικες αποικιες των Μιλησιων στον Ποντο και αποτελει μια πολη
μνημειο. Επισκεψη στο ναο της Θεοτοκου, που σημερα ονομαζεται
¨Εκκλησια του Παλατιου¨, στο παλιο Ελληνικο Αρρεναγωγειο και Παρθεναγωγείο.
Αφού στη συνέχεια περάσουμε από Μπάφρα, άφιξη αργα το απογευμα
στην Σαμψουντα. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, δειπνο, διανυκτερευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΑΜΑΣΕΙΑ (430 ΧΛΜ)
Μετα το προγευμα αναχωρηση για Αμασεια. Αφου περασουμε από
Κερασούντα, θα κάνουμε και μια στάση στις Αμαζόνες στη περιοχή Θεμίσκυρα,,
συνεχιζουμε για Αμασεια. Αφιξη, τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, δειπνο. Διανυκτερευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΑΣΕΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (680 ΧΛΜ)
Ξεκιναμε το ταξιδι της επιστροφης μας προς την Κων/πολη περνωντας
από Μερζιφουντα, Τοσια, Μπολου, Νικομηδεια αντικρυζουμε παλι τα
στενα του Βοσπορου και φθανουμε στην βασιλιδα των πολεων την
Κων/πολη. Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο και για οσους εχουν διαθεση
Μια πρωτη νυκτερινη βολτα στο πολυβουο πεζοδρομο του Περαν, καφε
ζαχαροπλαστεια παραδοσιακα εστιατορια περιμενουν τους επισκεπτες.

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
Μια μερα δεν είναι αρκετη να γνωρισουμε την πολη αλλα μπορουμε να
παρουμε μια γευση. Αγια Σοφια, το Μεγα Μοναστηρι του εθνους μας,
Βυζαντινος Ιπποδρομος, το θεατρο των πολιτικων και κοινωνικων εξελιΞεων αιωνων, οι διακοσμημενες στοες της κλειστης αγορας
¨Καπαλι Τσαρσι¨με τις προθηκες των μαγαζιων, γεματες με δερματινα,
Χρυσο, μπρουτζινα, αντικες οπου προθυμοι πωλητες περιμενουν τους επιδοξους αγοραστες και το ¨παζαρι¨επιβαλλεται θα είναι ο επομενος σταΘμος μας. Το βραδυ προτεινουμε προαιρετικη κρουαζίερα στο Βόσπορο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΒΕΡΟΙΑ (620 ΧΛΜ)
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (330 ΧΛΜ)
Ξεκιναμε την περιηγηση στην πολη και παιρνουμε τον παραλιακο
δρομο που θα μας οδηγησει στην Μητροπολη του Ποντου την
Τραπεζουντα. Συντροφοι στο ταξιδι μας τα μαυρα νερα του Ποντου
και το βαθυ πρασινο που κατεβαινει από τις πλαγιες των Ποντικων
Ορεων, την Οινοη, το Πολεμωνιο, το Ιασωνιο Ακρο οπου πανω στον
αρχαιο βωμο του Δια χτιστηκε πρωτοχριστιανικη βασιλικη του Αγιου
Νικολαου και στη συνεχεια, την Ορντου, τα Κοτυωρα,
των Μυριων, του Ξενοφωντα οπου θα επισκευθουμε το ναο της Υπαπαντης, την Κερασουντα με το ναο του Αγ. Νικολαου, το σημερινο αρχαιολο
γικο μουσειο της πολης, και τέλος περνώντας από
τα Πλατανα το ασφαλες φυσικο λιμανι κοντα στην Τραπεζουντα.
άφιξη στην Τραπεζουντα, τακτοποιηση στο ξενοδοχειο, δειπνο, διανυκτεΡευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)
Προγευμα και αναχωρηση για το ονομαστό μοναστήρι της Ματσου
κας, Παναγια Σουμελα. Αφού προσκηνύσουμε την Παναγια όλων των Ποντίων,
θα συνεχίσουμε για το χιλιοτραγουδισμένο γεφύρι της Τρίχας Κατόπιν
θα αναχωρήσουμε για τα Πλάτανα, όπου θα γευματίσουμε εξ΄ιδίων. Επίσκεψη
στο Σόουκ Σου, με την περίφημη βίλλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, την Αγία
Σοφία, το φροντηστήριο και τον Αγιο Ευγένιο. Επιστροφη στην Τραπεζουντα.
Δειπνο, διανυκτερευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Προγευμα και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθεί ο καθένας τα χωριά των προγόνων
του, εξ ιδίων με ταξί ή ντολμούς. . Δειπνο Διανυκτερευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)
Πρωινο και αναχωρηση για περιηγηση στην πολη της Τραπεζουντας. Επισκεψη
στην Παναγια Χρυσοκεφαλο.
Στα κομνηνια τειχη, στη Μονη Θεοσκεπαστου, στο φροντιστηριο και στη μεριμνα
ποντιων κυριων. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την περιοχη Οφεως ποταμου.
Θα επισκεφθουμε την μαγευτικης ομορφιας λιμνη Ουζουνγκιολ καθως και την
Παραλιακη πολη των Σουρμενων. Επιστροφη στην Τραπεζουντα. Δειπνο.
Διανυκτερευση.

Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Οικουμενικο Πατριαρχειο στο Φαναρι
το κεντρο του Ορθοδοξου κοσμου, Παναγια Βλαχερνων, Μονη Ζωοδοχου Πηγης,
το Μπαλουκλι της Λωξαντρας. Μέτά το προσκύνημα και με τις αποσκευες γεματες
εικονες και αρωματα, φευγουμε για την Ελλαδα, περνωντας τα ελληνοτουρκικα
συνορα Κηπων
Μετα τις απαραιτητες διατυπωσεις φτανουμε το βραδυ στην πολη μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1)Μεταφορα-μετακινησεις με υπερυψωμενα λεωφορει του γραφειου μας
2)Τις 10 διανυκτερευσεις σε επιλεγμενα ξενοδοχεια 3 και 4 αστερων.
3)Τα 10 προγευματα και 7 δειπνα.
4)Αρχηγο-ξεναγο του γραφειου μας.
5)Τοπικο ξεναγο οπου απαιτειται.
6)Ξεναγησεις, περιηγησεις που αναφερονται στο προγραμμα.
7)Ασφαλεια αστικης ευθυνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισοδους μουσειων και αρχαιολογικων χωρων, διασκεδασεις, ποτα,
Φιλοδωρηματα και ότι αναφερεται στο προγραμμα ως προαιρετικο.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
750Ε τηλ. επικοινωνιας Ευξείνου Λέσχης 2331072060
κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 4. 30 μ. μ. – 8. 30 μ. μ.
κινητό Φωτιάδης Φιλοκτήμων 6942701788

Οροι συµµετοχής
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή αποτελούν ένα γκρουπ και σαν γκρουπ
θα συμμετέχουν στο προκαθορισμένο πρόγραμμα. Θα υπάρχει ο υπεύθυνος εκδρομής
που θα ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα. Για οποιαδήποτε προβλήματα θα
ενημερώνεται ο υπεύθυνος της εκδρομής. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν
μπορεί να απιτήσει αλλαγή του προγράμματος εκτός από τον υπεύθυνο εκδρομής
που θα συντονίζει τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν οι συμμετέχοντες να
ακολουθούν τις αποφάσεις του αρχηγού αποστολής
Προκαταβολή εως 30/3 350Ε
Εξόφληση εως 15/6
Στο πρόγραμμα μπορεί να γίνουν αλλαγές χωρίς να παραλειφθεί κάτι
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Áíáâßùóáí êáé öÝôïò ïé Ìùìüãåñïé
Τ

ην Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013, ανήμερα των Φώτων αναβίωσε το πανάρχαιο έθιμο των Μωμόγερων. Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αριστοτέλης»
παρουσίασαν το έθιμο με μεγάλη επιτυχία για πέμπτη συνεχόμενη
χρονιά, στο τοπικό διαμέρισμα της Ν. Νικομήδειας.
Οι Μωμόγεροι με τη συνοδεία του κόσμου που παρευρέθηκε στην αναβίωση του
εθίμου, πλημμύρισαν τις γειτονιές και τους δρόμους του χωριού όπου οι φιλόξενοι
κάτοικοι προσέφεραν κεράσματα και ευχές.
Οι χορευτές μέλη των δύο παραπάνω συλλόγων, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου της Ε.Λ.Β. Βασίλη Ασβεστά και με την συνοδεία των Γιώργο Ιωσηφίδη,
Σωκράτη Μουρατίδη και Μπάμπη Μαχανίδη και Γιάννη Τσανασίδη στη λύρα, Μιχάλη
Τσανασίδη στο αγγείο, Δημήτρη Ουσταμπασίδη, Ηλία Αποστολίδη, Αλέξη Πασχαλίδη και Γιώργου Ασβεστά στο νταούλι και Σπύρου Θεοδωρίδη στο τραγούδι, χορεύοντας και τραγουδώντας απέδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δρώμενο και
καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους. Τέλος ακολούθησε γλέντι στο
σύλλογο μέχρι αργά το απόγευμα με κατοίκους του χωριού και τα μέλη των δύο
συλλόγων που συμμετείχαν στο δρώμενο.

Κλήδονας 2013
Στις 22 Ιουνίου, μέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ. η Εύξεινος Λέσχη θα πραγματοποιήσει για 8η συνεχή χρονιά και φέτος την αναβίωση του έθιμου του «Κλήδονα» στο Κομνήνιο.
Θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα της Ε.Λ.Β.
και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr
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Τ

ην Κυριακή 20-1-2013, πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Προηγήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου, την οποία
ευλόγησε ο πατήρ Νικόλαος Μπαγανάς, στη συνέχεια ακολούθησε η εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ., όπου πρόεδρος
ανέλαβε ο Νίκος Παπαδόπουλος και γραμματέας η Φωτεινή
Ηλιάδου, οι οποίοι διατήρησαν τη διαδικασία σε υψηλό επίπεδο και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, ενώ
μετέπειτα έγινε η έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για την αναγόρευση των κ.κ. Αριστοτέλη Λαχανόπουλου και Ορέστη Σιδηρόπουλου σε επίτιμα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης παρουσιάστηκε και με
την βοήθεια προβολικού στην οθόνη προβολής, το έργο της
διετίας 2011 – 2012, όπου όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.
με την σειρά της κατανομής αξιωμάτων και η εκπρόσωπος
των νέων, προέβησαν στον διοικητικό απολογισμό. Στη συνέχεια και μετά την κατάθεση του προγραμματισμού, έγινε
ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός από τον
Ταμία και η Ελεγκτική Επιτροπή ανέγνωσε την έκθεση της.
Κατόπιν άνοιξε η κατάσταση των ομιλητών όπου έγιναν οι
ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις των μελών και τέλος η έγκριση των πεπραγμένων της διοίκησης.
Ακολούθησε η ψηφοφορία για ανάδειξη του νέου Δ.Σ.,
όπου ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Βασίλης
Ασβεστάς, μαζί με τα μέλη κ. Καλλιόπη Μελικιώτη και Ηρακλεία Φωστηροπούλου ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκλογική διαδικασία.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης εξελέγησαν
ως τακτικά μέλη οι Χαράλαμπος Καπουρτίδης, Αρχιμήδης
Ιντζεβίδης, Φιλοκτήμων Φωτιάδης, Παύλος Σαρημιχαηλίδης, Κυριάκος Παλασίδης, Βαγγελιώ Τογκουσίδου, Σπύρος

ΧΟΡΗΓΟΣ

Θεοδωρίδης, Αντωνία Μωυσίδου και Γιώργος Κλοκίδης και
ως αναπληρωματικά μέλη οι, Δημοσθένης Τσανακτσίδης,
Πέτρος Λαζαρίδης, Βασιλική Μπρανιώτου, Παναγιώτης Μουρατίδης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης και Σάββας Πασχαλίδης.
Ως τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι
Νίκος Τομπουλίδης, Λάζαρος Ζευγαρόπουλος και Ιωάννα
Μπρανιώτου και αναπληρωματικά η Κυριακή Πουλτίδου και
ο Δημήτρης Ουσταμπασίδης.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. όπου έγινε η κατανομή των αξιωμάτων και κατ’ όπιν παραίτησης
του μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Κλοκίδη του Μιλτιάδη και
αναπλήρωσης της θέσης του από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δημοσθένη Τσανακτσίδη του Λεωνίδα, η τελική κατανομή του Δ.Σ. έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος Καπουρτίδης Χαράλαμπος του Κων/νου,
2. Α’ Αντιπρόεδρος Σαρημιχαηλίδης Παύλος του Ελευθερίου,
3. Β’ Αντιπρόεδρος Φωτιάδης Φιλοκτήμων του Γεωργίου,
4. Γ. Γραμματέας Ιντζεβίδης Αρχιμήδης του Χαραλάμπους,
5. Ταμίας Μωυσίδου Αντωνία του Σταύρου,
6. Εφ. Δημ. Σχέσεων Τογκουσίδου Ευαγγελία του Αθανασίου,
7. Εφ. Περιουσίας Παλασίδης Κυριάκος του Γεωργίου,
8. Εφ. Εκδηλώσεων Τσανακτσίδης Δημοσθένης του Λεωνίδα,
9. Εφ. Τμημάτων Θεοδωρίδης Σπυρίδων του Γεωργίου.
Το νέο Δ.Σ. του τμήματος Νέων μετά την έγκριση του
από τη Γ.Σ., έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος Ιντζεβίδου Παρθένα
2. Α΄ Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
3. Β΄ Αντιπρόεδρος Μελικιώτη Καλλιόπη
4. Γενικός Γραμματέας Χαραλαμπίδης Παναγιώτης
5. Ταμίας Αθανασιάδης Χαράλαμπος
6. Έφορος Δημ. Σχέσεων Νικολαϊδου Σοφία
7. Έφορος Περιουσίας Ιωσηφίδου Δήμητρα
8. Έφορος Εκδηλώσεων Κιατικίδου Ελπίδα
9. Έφορος Τμημάτων Ρουκάς Γεώργιος

ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

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

Εκδηλώσεις Μνήμης
ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5-2013
10.00 π. μ.
Δενδροφύτευση «μια ρίζα για τη ρίζα μας».

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-5-2013
10.00 π. μ. – 13.00 μ. μ.
Περίπτερο ενημέρωσης στην Πλ. Δημαρχείου - Βέροια
Αιμοδοσία στο Γεν. Νοσοκομείο Βέροιας
«δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε»

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-2013
10.00 π.μ. Μνημόσυνο στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
- Αλεξάνδρεια
11.00 π.μ. Κεντρική εκδήλωση στο Μνημείο «Ακρίτα
του Πόντου» - Αλεξάνδρεια
07.00 μ.μ.
Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας - Θεσσαλονίκη. Κατάθεση στεφάνων – Κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης: Φράγκος Φραγκούλης

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συναντήθηκε την Πέμπτη 28
Φεβρουαρίου 2013 με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Ο κ. Καραπαναγιωτίδης συνεχάρη τα μέλη του νέου Δ.Σ. για την εκλογή τους και τους
προέτρεψε να συνεχίσουν να αφιερώνουν ποιοτικό και
ποσοτικό μέρος του χρόνου και των δυνάμεών τους για
την προάσπιση της ποντιακής παράδοσης και ιστορίας.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχιση της καλής
συνεργασίας των προηγούμενων χρόνων, αλλά και στην
εξάντληση κάθε προσπάθειας με στόχο την υλοποίηση
απαραίτητων εργασιών στο κτίριο της Λέσχης στο Πανόραμα που θα εξυπηρετήσει το έργο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση παρευρέθηκαν και μέλη του νέου
Δ.Σ. Νέων, μιας η πορεία του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. συνεπάγεται
παράλληλη καθοδήγηση του τμήματος Νέων.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε η αναβίωση των Μωμόγερων
για 8η συνεχόμενη χρονιά στο Ροδοχώρι
Α

υτό που ζήσαμε στις 1-1-2013 στο Ροδοχώρι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ότι και να
πούμε είναι λίγο, μόνο κάποιος που έζησε από
κοντά την αναβίωση των Μωμόγερων μπορεί
να αντιληφθεί το μέγεθος της επιτυχίας που είχε
το δρώμενο.

Χωρίς όλους αυτούς δε θα μπορούσε να γίνει τίποτα.

Για 8η συνεχόμενη χρονιά πλήθος κόσμου βρέθηκε στο
Ροδοχώρι, και μαζί με τους κατοίκους του χωριού γύρισαν από
σπίτι σε σπίτι, όπου οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους και κερνούσαν τον κόσμο, κρασί τσίπουρο και εδέσματα ευχαριστώντας τους που τους τίμησαν.
Η βραδιά έκλεισε με τον τελευταίο χορό από τα δύο συγκροτήματα των Μωμόγερων στην πλατεία, όπου ακολούθησε γλέντι με τις νότες του Γιάννη Φουντουκίδη και Νίκου Κοτταρίδη
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τα παιδιά απ’ το χορευτικό και
θεατρικό των Μωμόγερων, τον λυράρη Γιώργο Σκεντερίδη
και τον νταουλτσή Αλέξη Ζουντουρίδη που συνόδευαν τους
Μωμόερους σε όλο το χωριό, τους καλλιτέχνες στο γλέντι που
ακολούθησε Γιάννη Φουντουκίδη, Νίκο Κοτταρίδη, Παναγιώτη
Καρυπίδη και Γιώργο & Δημήτρη Φουντουκίδη.
Τους αφανής ήρωες που έστησαν το σκηνικό στην πλατεία
με την φωτιά αλλά και τους ψήστες. Επίσης ευχαριστεί τον Δασικό συνεταιρισμό που όπως κάθε χρόνο βρίσκεται πάντα στο
πλευρό του συλλόγου, έτσι και φέτος έκανε προσφορά τα ξύλα
για τις ανάγκες της εκδήλωση και είχαμε για 8η συνεχή χρονιά,
μια πολύ όμορφη και επιτυχημένη εκδήλωση.
Τέλος όλον τον κόσμο που βρέθηκε και έζησε μαζί μας την
αναβίωση των Μωμόγερων στο Ροδοχώρι.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ
ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ!
ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σ

τα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, το Σάββατο 23
Μαρτίου 2013 το Ανθρώπινο Δυναμικό
Βέροιας συνέλεξε με τη στήριξη του Δήμου
Βέροιας ηλεκτρικές μικροσυσκευές και
μπαταρίες, στην πλατεία Ωρολογίου δίπλα
στο Περίπτερο Ανακύκλωσης του Δήμου.
Οι πολίτες της Βέροιας ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Ανθρώπινου Δυναμικού στέλνοντας
ένα ηχηρό μήνυμα προστασίας της Γης ανακυκλώνοντας εκατοντάδες ηλεκτρικές συσκευές με στόχο να
επαναχρησιμοποιηθούν, μειώνοντας έτσι τη σπατάλη
των φυσικών πόρων. Τέσσερα οχήματα καθαριότητας
του Δήμου Βέροιας γέμισαν με ανακυκλώσιμο υλικό,
ενώ δεν έλειψαν και οι… παραγγελίες, αφού αρκετοί
συμπολίτες μας άφησαν τα στοιχεία τους προκειμένου
να γίνει συλλογή των βαρέων ηλεκτρικών συσκευών
τους, από τα σπίτια τους, τις επόμενες ημέρες, από
συνεργείο του Δήμου.
Με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ.
Βασίλης Παπαδόπουλος, που εκτός από την παρουσία
του καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, φρόντισε για το
συντονισμό των υπαλλήλων και των οχημάτων της
καθαριότητας, ενώ δεν παρέλειψε να φροντίσει ακόμα
και για τον καθαρισμό του Περιπτέρου Ανακύκλωσης
από γκράφιτι. Οι συσκευές μεταφέρθηκαν στο ειδικό
container του Δήμου προκειμένου να παραληφθούν
από την πιστοποιημένη εταιρία “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.”, ενημερωτικά φυλλάδια της οποίας
μοιράστηκαν στους πολίτες.
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Εθελοντισμός και
κοινωνική προσφορά

Το Ιστορικό του τμήματος
αιμοδοσίας της Ε.Λ.Β.

Η Εύξεινος λέσχη Βέροιας μαζί με την προσφορά της στα παραδοσιακά δρώμενα του τόπου μ
ας αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας δεν θα μπορούσε να μην είναι
ενεργή σε θέματα εθελοντισμού και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Μία από τις ποιο σημαντικές δραστηριότητες στο χώρο αυτό είναι η τράπεζα αίματος που
δημιουργήθηκε και διατηρείτε εδώ και 14 χρόνια με τη συμμετοχή πολλών μελών και φίλων
προσπαθώντας όλοι μαζί να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Έπειτα από
πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Βέροιας, από το 2007 έχει ορισθεί ημέρα κεντρικής αιμοδοσίας η
19 Μαΐυ κάθε έτους, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Όμως δεν είναι δυνατόν να
είναι αρκετή 1 μέρα το χρόνο να καλύψει όλες τις ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε
από την τράπεζα αίματος, γι’αυτό θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως θα ήταν καλό
όσοι μπορούμε να συμμετάσχουμε σ’αυτήν την προσπάθεια με υπευθυνότητα κάθε 3-4 μήνες
που μπορούμε να δώσουμε αίμα και όχι με «ωχ αδερφισμό» του τύπου «αν χρειαστώ θα δω
τι θα κάνω ή όταν χρειαστούν θα με βρούνε». Ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό είναι η
πίεση χρόνου που υπάρχει κατά τη στιγμή που χρειάζεται το αίμα ενώ με ένα τηλέφωνο
μπορούμε να βοηθήσουμε ή και να βοηθηθούμε από την τράπεζα αίματος όταν αυτή είναι όσο
το δυνατόν ποιο ισχυρή.
Ένας άλλος λόγος που δεν πρέπει να αμελούμε τις ημερομηνίες που θέλουμε να δώσουμε
αίμα είναι ότι πολλές φορές χωρίς εμείς να έχουμε κάποιο πρόβλημα μπορεί να ανασταλεί η
αιμοληψία όπως κατά καιρούς συμβαίνει με τις διάφορες ιώσεις που κυκλοφορούν και
αναγκαζόμαστε να εξυπηρετούμε περιπτώσεις αιμοδοσίας χωρίς να μπορούμε να
αναπληρώσουμε άμεσα τις μονάδες που δίνονται.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το μειονέκτημα των περισσοτέρων από εμάς να ξεχνάμε.
Έτσι βρίσκουμε πολύ εύκολα το τηλέφωνο του ή των υπευθύνων για να πάρουμε αίμα από
την τράπεζα αίματος αλλά μετά το πέρασμα του επεισοδίου δεν βρίσκουμε και δεν θυμόμαστε
κανέναν για να το επιστρέψουμε ώστε κάποιοι συνάνθρωποι μας να βοηθηθούν όπως εμείς
όταν υπήρχε ανάγκη και το χειρότερο είναι πως έτσι αποδυναμώνεται η τράπεζα και τα
περιστατικά που μπορεί να καλύψει.
Αίμα μπορούμε να δώσουμε σε όλα τα νοσοκομεία όπου και να βρισκόμαστε και να πιστωθεί
στην τράπεζα αίματος τις Ε.Λ.Βέροιας λέγοντας πως είναι γι’αυτή.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετέχουν στην αιμοδοσία και να
προτρέψω όλους να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια όχι για να έχει η Ε.Λ.Βέροιας μια
δυνατή τράπεζα αίματος αλλά για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντάμε πάντα θετικά
στα αιτήματα των συνανθρώπων μας για βοήθεια.

Το τμήμα αιμοδοσίας δημιουργήθηκε
το1997 από τα μέλη του τμήματος Νέων της
Εύξεινου Λέσχης Βέροιας.
Με τη μέριμνα των Νέων, οι οποίοι με ευαισθησία προσέγγισαν τα θέματα ανθρωπιάς
και αγάπης, αναδείχθηκαν και τονίστηκαν μηνύματα εθελοντισμού και προσφοράς, δημιουργώντας την Τράπεζα Αίματος της Εύξεινου
Λέσχης Βέροιας.
Η διάθεση και η επιθυμία για προσφορά
αλλά και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο
αποσκοπούσε στην παροχή βοήθειας
όπου και όταν υπήρχε ανάγκη, «δίνοντας μια
φιάλη αίμα, σώζοντας μία ζωή». Υπεύθυνος
στην Τράπεζα Αίματος ανέλαβε ο Αριστοτέλης Ορφανίδης, ο οποίος σε συνεργασία με το
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας είχε την εποπτεία
της δανειστικής λειτουργίας και της διενέργειας της τακτικής διοργάνωσης αιμοδοσιών
τουλάχιστον δύο φορές το έτος.
Για ένα διάστημα τεσσάρων – πέντε ετών
το τμήμα παρέμεινε αδρανοποιημένο, ώσπου
στα τέλη του 2005 επανιδρύθηκε με νέα δυναμική και κάτω από διαφορετικές βάσεις αλλά
με τους ίδιους σκοπούς.
Έτσι με υπεύθυνο τον Λάζαρο Κουμπουλίδη, η Τράπεζα Αίματος της Εύξεινου Λέσχης
Βέροιας ξεκίνησε και πάλι την λειτουργία της
πραγματοποιώντας εθελοντική αιμοδοσία με
πρωτοφανή αποδοχή από τα μέλη και τους
φίλους της Λέσχης και σημειώνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα συμμετοχής.
Από το 2007 με πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου, η οποία προωθήθηκε σε πανελλαδικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα
από τα αρμόδια όργανα και κατατέθηκε στην
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, το τμήμα

Με εκτίμηση
Γεωργαδάκης Δημήτριος
Υπέυθυνος αιμοδοσίας Ε.Λ.Βέροιας

της αιμοδοσίας υιοθέτησε το μήνυμα «ΔΩΣΕ
ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ», εντάσσοντας την εκδήλωση αυτή στις εκδηλώσεις
μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, διοργανώνοντας συμβολικά εθελοντική αιμοδοσία την ημέρα της19ης Μαΐου, σε
συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
και με τη συμμετοχή όλων των ποντιακών σωματείων του Νομού Ημαθίας.
Επίσης εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά μέσα στο έτος και
κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.
Το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης το
2009 ανέθεσε την θέση του υπεύθυνου του
τμήματος στον Δημήτρη Γεωργαδάκη ενώ
από το Σεπτέμβρη του 2012 ανέλαβε ως υπεύθυνος του τμήματος ο Μιχάλης Τσανασίδης.
Για το Δ.Σ.
Λάζαρος Ζευγαρόπουλος
Έφορος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Παγκόσμια μέρα χορού (29-4-2013)

Ο

χορός δηλαδή η ποίηση του σώματος
με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να
εκθέσει τις δεξιότητες του και τα συναισθήματά του, είναι ένα στοιχείο, αρχέγονο
της συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Μπορεί ακόμα να χαρακτηριστεί και ως ένα μέσο θεραπείας, διότι, καθώς ο χορευτής χορεύει, εκμηδενίζονται η
λύπη, η θλίψη, η στεναχώρια και κάθε άλλη μορφή ψυχικής
κατάρρευσης και αντικαθιστώνται με την χαρά, τον θρίαμβο,
τον ενθουσιασμό. Eπίσης ο Πλάτωνας συσχετίζει τις έννοιες
χαρά και χορός θέλοντας να δείξει την αλληλεπίδραση που
έχει το ένα με το άλλο.
Ο χορός κατέχει την πρώτη θέση στην ψυχαγωγία και
στην διασκέδαση του ανθρώπου. Είναι η τέχνη της κίνησης
του σώματος συνοδεία μουσικής. Συνιστά στοιχείο εντελώς
προσωπικό και πεθαίνει μαζί με το άτομο χωρίς να αφήνει
έργο πίσω του. Με τον χορό ο καθένας ξεπερνάει τα όρια του.
Είναι η μοναδική τέχνη, που ο ίδιος ο καλλιτέχνης γίνεται έργο
τέχνης. Ο χορευτής έχει μια μακροχρόνια περίοδο μαθητείας
και άσκησης. Από μικρή ηλικία μπαίνουν οι πρώτες βάσεις και
καθώς αναπτύσσεται, τελειοποιεί το έργο του. Μέσα από την
χορευτική κίνηση γίνεται εκδήλωση της ενέργειας του σώματος, και το σώμα παύει να είναι ένα απλό αντικείμενο, αλλά
μεταμορφώνεται σε μια εστία ενέργειας.

Συλλυπητήρια
Το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου
συμπατριώτη μας Νευροχειρουργού - Στιχουργού Χρήστου Αντωνιάδη καθώς και στην οικογένεια του μεγάλου θεματοφύλακα της ποντιακής παράδοσης λυράρη
και τραγουδιστή Γιώργου Αμαραντίδη.

Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν την τέχνη του χορού ως απαραίτητο στοιχείο του ιδεώδους που ήθελε γερό πνεύμα σε
γερό κορμί. Οι πρωτόγονοι από τις απλές κινήσεις άντλησαν
ρυθμό ο οποίος μετουσιώθηκε σε χορό ως έκφραση ικανοποίησης. Αργότερα έλαβε κάποιες μορφοποιήσεις και έναν
αναγνωριστικό κώδικα. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε θρησκευτικό και έτσι είχαν βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό
χρησιμοποιώντας κινήσεις και χειρονομίες. Αυτή η μορφοποίηση του λατρευτικού χορού τον καθιέρωσε ως συνοδευτικό
δρώμενο διαφόρων καθημερινών κοινωνικών γεγονότων και
εκδηλώσεων, όπως ήταν ο θάνατος, ο γάμος, η γέννηση, ακόμα και στην εμψύχωση των πολεμιστών και των αθλητών πριν
από κάθε αγώνα και μάχη.

Οι χορευτές επιλέγουν τον χορό που θέλουν να χορέψουν με ιδιαίτερη φροντίδα και με βάση την ρυθμικότητα.
Επίσης ο κάθε άνθρωπος χορεύει χορούς που τον αντιπροσωπεύουν ή λόγω της ονοματολογία των τραγουδιών που
τους συνοδεύουν.
Συνοψίζοντας, ο χορός είχε, έχει και θα έχει καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση της ψυχικής ευημερίας καθώς
επίσης και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αφομοιώνοντας τα πρότυπα και τις αντιλήψεις που θεωρεί μια κοινωνία αποδεκτά.
Για το χορευτικό τμήμα της Ε.Λ.Β.
Μαρία Δεμερτζίδου
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«Έφυγε» ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Η

μάχη να κρατηθεί στη ζωή ήταν
νομοτελειακά άνιση και για το
Γιώργο Αμαραντίδη, που «έφυγε» τα
ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου
σε ηλικία 69 ετών. Μπορεί ο θάνατος να είναι ο κοινός κλήρος όλων
των ανθρώπων δεν είναι όμως το
ίδιο και η συμβολή του καθενός στο
γένος, τη μουσική παράδοση, την
πολιτισμική κληρονομιά. Ο Γιώργος
Αμαραντίδης συνέβαλε καθοριστικά
σ΄ αυτό που συνήθως ονομάζουμε
ποντιακή μουσική παράδοση.
Ο Αμαραντίδης είχε πολλά από τα γνωρίσματα που χαρακτήριζαν την πρώτη προσφυγική γενιά. Είχε «παρωνύμ’», που το πήρε κληρονομικά από το πατέρα του, λυράρη επίσης,
Στάθη Αμαραντίδη. Ήταν ο «Σουμουλίκας» ασό

Σοφουλάρ΄(Καπνοχώρι), όσο ήταν νεότερος
και αργότερα ο «Συμούλ΄τς». Οι γονείς του, Στάθης και Σοφία (το γένος Καβακίδου) κατάγονταν την Άνω Ματσούκα (Γιαννακάντων). Ήταν
αυτοδίδακτος λυράρης από τα 12 του χρόνια,
ακολουθώντας τα χνάρια του
πατέρα του.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά
όταν ήρθε για συνέντευξη στις
εκπομπές του πατέρα μου,
Στάθη Ευσταθιάδη, αρχές της
δεκαετίας του ΄90, περιέγραφε
πώς «καραδοκούσε» να φύγει
ο πατέρας του από το σπίτι και
να πάει να βρει τα δίστιχα που
έγραφε στα τσιγαρόχαρτά του.
Έτσι διέσωσε πολλά δίστιχα
του πατέρα του, που τα έκανε
αργότερα γνωστά στα τραγούδια του. Στα 15
του χρόνια ο Σουμουλίκας ήταν ήδη γνωστός
στα χωριά της Κοζάνης και τραγουδούσε στα
καφενεία, με γέροντες που ήρθαν απ΄ την πα-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
29-1-2013

τρίδα. Θείος του ήταν άλλωστε και ένα από τα
σύμβολα της Ματσούκας, ο Στοφόρον (Χριστόφορος Χριστοφορίδης) και κοντοχωριανοί του
ο Ποσινάκς, ο Παύλος ο Ξυνόπουλος, ο Κώστας
Χαραλαμπίδης, ο Γαβράς, ο Γιάννης Αραπίδης,
τη Καρα΄ένν΄ο Κώστας, ο Στυλιανός Αμαραντίδης, ο Καβάκς
κ. ά.
Στην Αθήνα πρωτοπήγε το
1973, στην αρχή τα καλοκαίρια,
για ένα 15θήμερο κάθε μήνα,
όπου παρουσίαζε χορούς του
Πόντου στο Θέατρο της Δόρας
Στράτου (1973-80) κι ύστερα
μόνιμα. Με την κάθοδό του
στην Αθήνα, έγινε γνωστός και
ταξίδεψε σε πολλές χώρες του
εξωτερικού όπως στην Ινδία,
το Αζερμπαϊτζάν, τον Καναδά, την Αμερική, την
Αυστραλία και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Συνεργάστηκε με τη Δόμνα Σαμίου, το Στάθη
Νικολαΐδη, το Χάρη Καζαντζίδη (αγγείον), το

Γιάννη Αραματανίδη (αγγείον), το Γιάννη Καλπατσινίδη (αγγείον), τον Πόλιον Παπαγιαννίδη,
τον Κώστα τη Πατόζ΄ αλλά και με νεότερους,
όπως τον Ηλία Υφαντίδη, τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη κ.ά. Με τους δεκάδες δίσκους του (πάνω
από σαράντα μαζί με τις συμμετοχές), ήταν για
τους Πόντιους της Κοζάνης ο «πρέσβης» των
σκοπών της Ματσούκας στους υπόλοιπους
Πόντιους, καθώς έκανε σχεδόν «μόδα» τους
σκοπούς της Άνω Ματσούκας (τα χαψικιεέτ΄κα).
Ανέδειξε δύο ξεχασμένα για την εποχή εκείνη
μουσικά όργανα, το αγγείον και τη χειλιαύριν.
Ορόσημο ήταν ο δίσκος του με τον επίσης
Χαψικιεέτε θρυλικό τουλουμτσή «Ασαλούμ’»
(Κώστα Κυριακίδη) και το Στοφόρον, αλλά και
αργότερα με τον Αραματάν΄, ένας δίσκος μόνο
με αγγείον. Ας σημειωθεί ότι σε όλες τις δισκογραφικές δουλειές του ήταν πολύ προσεκτικός,
τόσο από μουσικής απόψεως, όσο και σε θέματα γραπτής απόδοσης της ποντιακής διαλέκτου
(επιμέλεια των δίσκων του έχει κάνει και ο Σίμος
Λιανίδης).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013

μνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας από το τμήμα Νέων.

φασης για συνεργασία των υπευθύνων
τμημάτων της Λέσχης.

στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. για την εκδίκαση της υπόθεσης του Ιδρύματος Π. Σουμελά στο ΣτΕ.

9-2-13

25-2-2013

11-3-2013

- Εκπροσώπηση στην κοπή πίτας του Συλλόγου Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας

- Εκπροσώπηση στον χορό του Χορευτικού
Ομίλου Ποντίων Κοζάνης «το ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ» στο κέντρο «Ακρίτας» Αλωνακίων.

28-1-2013

11-2-2013

- Λήψη απόφασης για αποδοχή του αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομνηνίου
«Οι Κομνηνοί» συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης της Ε.Λ.Β. «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2013»
- Άρση της απόφασης για την κατασκευή
χαρταετών από τα τμήματα νέων και χορευτικού.
- Έγκριση κάλυψης μέρους του ποσού για
τη συμμετοχή ενός ατόμου στο ταξίδι της
Ε.Λ.Β. στον Πόντο το καλοκαίρι του 2013,
ως δώρο της Ε.Λ.Β. για την κλήρωση του
ετήσιου λαχείου της Λέσχης.

- Έγκριση συμμετοχής της Ε.Λ.Β. σε εκδήλωση του Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας στις
23-3-2013 για την Παγκόσμια Ημέρα Γης.
- Έγκριση αγοράς αλυσίδας εισόδου για τον
προαύλιο χώρο του Π.Π.Κ.
- Ορισμός του Α΄ Αντιπροέδρου ως υπεύθυνο του τμήματος παρέλασης της 25ης
Μαρτίου 2013.

- Παραχώρηση της αίθουσας στην Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής

27-1-13

- Αντικατάσταση των υπευθύνων-εκπροσώπων της Λέσχης στο ΙΚΑ και στη ΔΟΥ με
αφορμή την εκλογή νέας Διοίκησης
- Ορισμός των δύο μελών από το Δ.Σ. της
Λέσχης στην Επιτροπή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Δήμο Βέροιας
- Ορισμός των μελών της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Καταστροφής της Λέσχης.
- Έγκριση συνδρομής έτους για τις τοπικές
εφημερίδες αλλά και τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας που αναφέρονται στα
ποντιακά δρώμενα.
- Έγκριση της κατανομής αξιωμάτων της
νέας διοίκησης του τμήματος Νέων.
- Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του μέλους τους Δ.Σ. του κ. Γεώργιου Κλοκίδη

- Πραγματοποίηση συνάντησης με τους
υπεύθυνους των τμημάτων λύρας, νταουλιού, αιμοδοσίας και ιματιοθήκης και του
χοροδιδάσκαλου
- Νέα Κατανομή Αξιωμάτων μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Κλοκίδη Γεωργίου και την αποδοχή της θέσης του μέλους
από τον κ. Τσανακτσίδη Δημοσθένη.
- Λήψη απόφασης για την έναρξη των ενεργειών προετοιμασίας των εκδηλώσεων
μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου και πρόταση ανάθεσης των Κεντρικών Εκδηλώσεων Μνήμης του Νομού, στο
Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη για ενημέρωση του για τα τρέχοντα
θέματα της Λέσχης και της πρότασης πραγματοποίησης των εκδηλώσεων μνήμης
2013 στην Αλεξάνδρεια.

31-1-2013

16-2-13

1-3-2013

- Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του
Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και περιχώρων στην αίθουσα δεξιώσεων «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον».
- Εκπροσώπηση από το τμήμα Νέων στο
χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου οι Κομνηνοί.

Επίσκεψη της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Μακροχωρίου στο Π.Π.Κ. στα πλαίσια εργασίας των
μαθητών.

- Δεύτερη Αναβολή εκδίκασης του αιτήματος της Λέσχης για την ακύρωση του Νέου
Κανονισμού που διέπει την Διοίκηση του Ι.
Ιδρύματος Π. Σουμελά στο Συμβούλιο της
Επικρατείας στην Αθήνα για τις 18-4-2013

4-2-2013
- Αλλαγή κωδικών του συναγερμού με
αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της
νέας διοίκησης.
- Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για πρόταση αλλαγής της ετήσιας συνδρομής μέλους από
15 ευρώ σε 10 ευρώ στη Γεν. Συνέλευση
του 2014.
- Έγκριση παραχώρησης του προαύλιου
χώρου του Π.Π.Κ. της Ε.Λ.Β. για την πραγματοποίηση συνάντησης μελών την Καθαρά
Δευτέρα (18-3-13)
- Λήψη απόφασης έκδοσης του ετήσιου λαχείου της Λέσχης
- Έγκριση διερευνητικών κινήσεων για το
ενδεχόμενο πραγματοποίησης εκδρομής
της Λέσχης, στα παράλια του Πόντου από
τις 2/713 -4/8/13
- Λήψη απόφασης πρόσκλησης των υπευθύνων τμημάτων της Λέσχης στη συνεδρίαση του Δ.Σ., με σκοπό τη αλληλοενημέρωση και τη συνεργασία, έπειτα από την
ανάληψη καθηκόντων του νέου Δ.Σ.
- Λήψη απόφασης δωρεάν διανομής των
ημερολογίων της Ε.Λ.Β. του 2013 σε δημόσιες υπηρεσίες
- Εκπροσώπηση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
στην εκδήλωση των Φίλων Κέντρου Μέρι-

17-2-2013
Συνάντηση με την υπεύθυνη του μικρού
και εφηβικού χορευτικού στα πλαίσια της
απόφασης για συνεργασία των υπευθύνων
τμημάτων της Λέσχης.

18-2-2013
- Έγκριση της πρότασης για πραγματοποίηση της ετήσιας εκδρομής τμημάτων στην
πόλη της Νάουσας και επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης τους Πόντου
στις 12-5-2013
- Λήψη απόφασης για προώθηση της συμμετοχής των παιδιών των τμημάτων της
Λέσχης στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την ιστορία και τον πολιτισμό
των Ελλήνων του Πόντου.

23-2-2013
Εκπροσώπηση στο παραδοσιακό παρακάθ’
που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων
Νάουσας.

24-2-2013
Συνάντηση με την υπεύθυνη του χορευτικού εκπροσώπησης. στα πλαίσια της από-

28-2-2013

3-3-2013
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας στη Μουσική
Σκηνή «Παρακάθ’»

4-3-2013
-Συνάντηση με τον Διευθυντή της εφημερίδας της Λέσχης «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ». στα
πλαίσια της απόφασης για συνεργασία των
υπευθύνων τμημάτων της Λέσχης.
-Πραγματοποίηση συνάντησης των επιτροπών -της Λέσχης και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κομνηνίου «οι Κομνηνοί»- για
ενημέρωση θεμάτων των εκδηλώσεων του
«ΚΛΗΔΟΝΑ»
- Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου
στην «Επιτροπή Διαβούλευσης» του Δήμου
Βέροιας, του Προέδρου της Λέσχης κ. Χαράλαμπου Καπουρτίδη.

9-3-2013
- Πραγματοποίηση της ετήσιας αποκριάτικης παιδικής συνάντησης της Ε.Λ.Β. στο
Π.Π.Κ. της Λέσχης.
- Εκπροσώπηση στο χορό του Πολιτιστικού
Συλλόγου Διαβατού Ημαθίας στο κέντρο
«ΣΕΙΡΙΟΣ»

11-3-2013
-Αποστολή ενημερωτικού υπομνήματος

15-3-2013
- Εκπροσώπηση του Πολιτιστικού συλλόγου Κοπανού «η Μίεζα» στο κέντρο Παρθενώνας στο Αγγελοχώρι Ημαθίας.

16-3-2013
- Εκπροσώπηση στο χορό του συλλόγου
Κρητικών Ν. Ημαθίας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στο Μακροχώρι Ημαθίας.
- Απομαγνητοφώνηση και υπογραφή των
πρακτικών της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ.
της 20 Ιανουαρίου 2013.

20-3-2013
- Λήψη απόφασης για περιορισμό της ταχυδρομικής αποστολής της εφημερίδας
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» μόνο στα ενεργά μέλη,
τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και τους
συνδρομητές της Εφημερίδας, αρχής γενομένης του φύλλου Νο 199.
- Λήψη απόφασης έναρξης των εργασιών
για την εκδήλωση του «ΚΛΗΔΟΝΑ 2013».
- Λήψη απόφασης για πρόταση στη Γ.Σ. του
Ιανουαρίου 2014 αναγόρευσης των κ.κ.
Τσαχουρίδη και Πυρινού σε επίτιμα μέλη
της Λέσχης.
- Έγκριση αγοράς δέκα χαρτών του Πόντου.

24-3-2013
- Εκπροσώπηση στο ετήσιο χειμερινό χορό
του Μ.Λ.Σ. Τετραλόφου Κοζάνης στο Πολύκεντρο της Ακρινής.
- Εκπροσώπηση στα εγκαίνια της ολοκλήρωσης των εργασιών της ψηφιοποίησης
των ιστορικών βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης του Πόντου.

25-3-2013
- Παρουσία των εκπροσώπων της Ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στους δείκτες
της εξέδρας των τιμωμένων (Τσολιάς, Κρητικός και Πόντιος), με την συνεργασία του
Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας και του
Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, κατά την
διάρκεια του πολιτικού μέρους της παρέλασης της 25ης Μαρτίου.
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ΑΠΡΙΛ’ΤΣ - ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΣΙΝΟΝ

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

•

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



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

•

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ



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

•

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ



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»
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

ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 16ο ΧΙΛ. ΘΕΣΝ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ. 2394072703 ΦΑΞ: 2394073041



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

•

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΙΑ



ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909



ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ ÉÁÊÙÂÏÓ - ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 27 ÁÑÉÄÁÉÁ - ÔÇË. 2384021565 ÊÁÉ ÊÉÍ. 6972442714

•

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ



ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 22 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331024484 ΦΑΞ: 2331500832



PNP SOLUTIONS ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ –



ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΣΤΑΔΙΟΥ 74 ΤΗΛ. 2331026353

•

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ



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



ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΑΤΩΜΑΤΑ 7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ. 2331073750

•

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ



ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 2ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ



ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΤΗΛ.2331020270

•

ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ- ΤΣΙΓΑΡΩΝ

•

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061565
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•

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



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

•

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - DELIVERY



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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333

ΤΗΛ. 2331066815 ΚΙΝ. 6944332288 &ΦΑΞ. 2331029853

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

•

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ



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

•

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ



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



ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΑΝΤΙΑ» ΡΩΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3 ΚΙΝ. 6937121120

•

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



«ΧΕΡΙΔΗΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21, ΤΗΛ.2331072539
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Αποκριάτικο πάρτι 2013
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για άλλη μια
χρονιά το αποκριάτικο παιδικό πάρτι για τους μικρούς
φίλους της Λέσχης, το Σάββατο 9 Μαρτίου στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο
Πανόραμα.
Τα μικρά παιδιά ντυμένα
και βαμμένα μασκαράδες ξεφάντωσαν χορεύοντας σε
ρυθμούς αποκριάτικους και
παίζοντας πληθώρα παιχνιδιών. Ιδιαίτερη εντύπωση
φέτος προξένησαν με τις ικανότητές τους στο τραγούδι οι
μικροί φίλοι της Λέσχης. Στο
διαγωνισμό ποντιακού τραγουδιού που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, συμμετείχαν όλα
τα παιδιά των μικρών χορευτικών τμημάτων της Λέσχης
λέγοντας από ένα παραδοσιακό ποντιακό δίστιχο, «βάζοντας τα γυαλιά» στους μεγαλύτερους και κάνοντάς τους
να νιώσουν για άλλη μια φορά υπερήφανοι.
Μεγάλη χαρά επίσης μας προσέφεραν τα ευγενέστατα και καλοσυνάτα παιδιά
του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας που
μας τίμησαν με την παρουσία τους και ελπίζουμε να διασκέδασαν τόσο όσο εμείς.

Επίσκεψη του ΓΕΛ Μακροχωρίου

Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την επίσκεψη
του ΓΕΛ Μακροχωρίου εργασίας των μαθητών
με θέμα την παράδοση. Δεκαπέντε μαθητές
μαζί με τους συνοδούς καθηγητές κ. Μαδενλή
Χαρίτων και κα. Τσιόγκα Παναγιώτα αρχικά ξεναγήθηκαν στο Π.Π.Κ. της Ε.Λ.Β., στη συνέχεια
ενημερώθηκαν σχετικά με τη λειτουργία και
τις δράσεις του συλλόγου, ενώ επισκέφθηκαν
και την αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου
της Λέσχης.
Έπειτα επισκέφθηκαν την άρτια εξοπλισμένη ιματιοθήκη του συλλόγου όπου ενη-

μερώθηκαν για την προέλευση των ανδρικών
και γυναικείων φορεσιών του Πόντου. Επίσης
δύο μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, είχαν
τη δυνατότητα να φορέσουν την παραδοσιακή φορεσιά του Πόντου και να γίνει επεξήγηση του κάθε ενδύματος της ανδρικής και
γυναικείας φορεσιάς αντίστοιχα.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, επικροτεί
τέτοιου είδους δραστηριότητες σχετικά με
τον πολιτισμό και εύχεται η ενέργεια αυτή
να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και σε
άλλα σχολεία.

Κ

ι άλλες επιτυχίες από πλευράς των παιδιών της Ευξέινου
Λέσχης Βέροιας ήρθαν να προστεθούν στην δράση του
τμήματος Νέων. H σημαντικότατη πορεία του τμήματος
που ξεκινά με την ίδρυση του πριν 15 χρόνια περίπου, ως ένα
από τα πρώτα τμήματα Νέων (ίσως και το πρώτο) που ιδρύθηκε
στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, συνεχίζει με την δημιουργία
του θεσμού του Συναπαντήματος Νέων στην Παναγία Σουμελά
στην Καστανιά και καταλήγει με την συμμετοχή των μελών του,
στις διοικήσεις των Συλλόγων των Ποντίων Φοιτητών. Υπερήφανους αυτή τη φορά έκαναν την οικογένεια της Ε.Λ.Β. οι Δαμιανός
Χωραφαϊδης ως πρόεδρος πλέον του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών
Βόλου, η Ευφημία Χατζηκυριακίδου ως αντιπρόεδρος στον ίδιο
σύλλογο και η Καλλιόπη Μελικιώτη ως αντιπρόεδρος της Ένωσης
Ποντίων Σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας.

4.087.811

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ Ε.Λ.Β. www.elverias.gr
Για το τμήμα νέων της Ε.Λ.Β.
Καρυπίδου Ξανθούλα - Ρουκάς Γιώργος - Συντίλα Δέσποινα

