ΕΤΟΣ 25ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 200

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενική
Συνέλευση

ΤΡIΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
(ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ - ΑΕΡΓΙΤΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ 2013)

Åíôõðùóßáóå ç Å.Ë.Â.
óå öåóôéâÜë óôçí Ðüëç

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και επόμενα
του καταστατικού τα μέλη σε τακτική Γενική
Συνέλευση (Συνέδριο Αντιπροσώπων) στις
17 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή στην
Θεσσαλονίκη(Αίθουσα εκδηλώσεων Ευξείνου Λέσχης, Λεωφόρος Νίκης 13-παραλία, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2310 241753).

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
η 9η Πανελλήνια Συνάντηση
Ποντιακής Νεολαίας

Σελίδα 10

Σελίδα 5

Σελίδa 7

ÍÝï Ä.Ó. ôçò Äéåèíïýò
Óõíïìïóðïíäßáò
Ðïíôßùí ÅëëÞíùí
Σελίδα 6

Επιτέλους αχτίδα φωτός
για τις συντάξεις
των ομογενών από
την πρ. ΕΣΣΔ και
τη Βόρεια Ήπειρo

Σελίδα 8

Ξεκίνησαν τα τμήματα
της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας

Σελίδα 12

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Ανέκδοτο

Του Γεώργιου Συμεωνίδη
Ο Κάκον τη Γοργορίνας και ο Στάθιον τη Παστουρίνας
έταν πολλά φιλ’ και πολλά εργατικοί και κάθαν’ ημέραν
επέναν σα δουλείας το είχαν σα χωράφια τουν. Έναν ημέραν
εγνέφσαν νωρίς νωρίς πριν συρ’ το σαβάχ (ξημέρωμα) επήραν το ιφτέρ και την τσάπαν σ’ ωμίν, λίγον αζούχ (πρόχειρο
φαγητό) για να τρώνε και έναν κουτίν (στάμνα) νερόν και
έφυγαν ίσα για το χωράφ’.
Μόλις έφτασαν χωρίς να παίρνε ξάη σολούχ’ (ανάσα) ερχίνωσαν να δουλεύνε και το κιφάλ’ αν’ κι΄ έσκωναν. Κατά τις
9 το πρωϊ ο Κάκον εδίψασεν, έσκωσεν το κουτίν σο κιφάλ’
και καρ- καρ έπινεν. Σίτε είχεν ψηλά το κιφάλ’ είδεν απάν
σο ρασόπον το έτον πλαν’ και κα ασό χωράφ’ έναν τρανόν
μαύρον πράμα. Κλώσκεται σο Στάθιον και λέα τον: Ελέπσ’
Στάθο απάν σο βουνό ντο τρανόν μαύρον πουλίν, πρέπ’ να
εν γούς(χοντρό- αετός). Ο Στάθιον αφού ετέρεσενα ολίγον
απαντά τον: Κι’ εν γους ατό. Κομεσίας κόπρον εν’. Με τ’ ατό
άλλο δεν κ’ είπαν και ερχίνωσαν αξάν να δουλεύνε.
Ο Κάκον ύστερα κές έσκωσεν την τσάπαν να ταγουτεύ
ένα τρανόν κούστ (σβώλος) και όπως έσκωσεν το κιφάλ’
ελέπ’ ε(κ)είνο το μαύρο πράμα να πουρνίζ (πετά). Στάθο,
λέα τον ο Κάκον, ελέπς το μαύρο πράμα το είπα σε. Πουρνίζ. Γούς εν’. Ο Στάθιον χωρίς να τερεί ξάη εκές για να ελέπ’
ντο εν’ ατό το είπενα τον ο Κάκον, επειδή έτον ολίγον εγωιστής, απαντά τον. Νέ παι, ντο είδες κι ξέρω, ατό το λες εσύ,
να πουρνίζ’ πα, κομεσίας κόπρον εν.

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
10,00 ευρώ

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

Μεσανυχτί
σο βάλτον

Της Ελένης Πιπερίδου - Λαφαζάνη

(απόσπασμα από τα διηγήματα του Ζήσον και μη φαίνεσαι»)
Άφ’ ς’ ατά ατώρα, είπεν ο Νικόλας. Ονέρ’ τα είν’, ονέρ’
τα. Έλα ατά κοιλίαν κι’ γομών’ νε. Κολύμπ’ εξέρ’ τς ; ατό
τέρεν.
Ο κουμπάρο μ’ εξεραχώθεν ας σα γέλ’ τα.
Εξέρω, είπεν, εξέρω. Πώς κ’ εξέρω
Μικρός εντούνα τον Αλιάκμοναν.
Προφήτες έτον ο Νικόλας. Όντες εμέρωσεν κ’ έφεξεν,
για τα καλά, ντο τερούμε. Το εσκεπάγαν. Και τα πιρπιρίμα
και τα χοσχοράνια και τα βουμπάκα. Όλα εκολύμπαναν
απάν’ αφκά απέσκεσ’ ση νερού τον πρόσωπον.
Εστεναχωρεύταμε. Εκατήβαμε ας σο ξύλον, ενέμ’ ναμε
έναν ξάϊ ν’ απομυρμηκούν τα ποδάρα μουν και εξυπολτύγαμε, γιατί τα λάστικα μουν και εγίνουσαν εκατόν οκάδας ας
σα τσαμούρα και άλλο κι θα έσωζαμε να πορπατούμε. Θα
εφοσίουμνες και χάμες..
Εσκώσαμε και τα φυστάνα μουν αποκατάν ους το γόνατον και εκράτ’ ναμ’ ατα. Εχάσαμε και την εντροπήν εμουν
οι δύος εμούν πα, κι άμον τα κορώνας ενούνιζαμε ντο θα
ευτάμε..
Οι αγούρ’ ας είν’ καλά. Ο Θεόν κι άλλο πολλά δύναμη
να δί’ ατς’... Εχάλασαν αμάν το καλύβ’ και ξαν έχ’ τσαν την
αραπάν. Εφόρτωσαν απάν τα πράματα μουν, εγόσεψαν το
άλογον κ’ εκούντεσαν εκούντεσαν και με τα χίλια ζόρα εξέγκαν α’ σην στράταν..
Πιρπιρίμα= γλιστρίδες
Χοσχοράνα= βλήτα
Αποκατάν= προς τα πάνω

Παραδοξολογήματα
στον Πόντο
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Σ’ έναν τρανόν χωρίον τη Τραπεζούντας του Πόντου
έταν τρι νομάτ αγούρ’ τσίπ’ πολλά αγνοί έτανε και άναβα
ατό είχαν και πολλά άσκεμα χασιάτια. Και το τρανόν το ταπαγιάτ’ ν’ ατουν έτον τεάμ ο πρώτον ασεί τρεις έλεπεν τσιπ’
πολλά μακρά και έλεγενατα ση χωρέτσ’ και εταράσιψεν τον
κόσμον. Ο δεύτερον πα τεάμ έκουεν πολλά και επήνεν μηζιαβηρλίκια και ετάραζεν τον κόσμον τη χωρί. Άμαν ο τρίτον πα καθενκά κ’ έτον εβλαστήμανεν τα πάντα.
Ατό το άσκεμο χασιάτνατουν τσίπ πολλά ερέθιζεν τον
κόσμον τη χωρί όπου ανάγκασεν’ ατς να παν παραπονίουνταν ση Δημογεροντίαν τη χωρί. Ύστερα ασατό την οχλαγωγίαν που ερούξεν απές σο χωρίον σιαπιαπία τουν η Δημογεροντία επέρνεν απόφασην να εξορίζ’ τη τρεις πα πολλά
μακρά ασό χωρίον, και να λέγωμε την πάσαν ορθίαν εξόρτσενατς απάν σ’ έναν ψηλόν ρασήν. Έναν ημέραν ατήν οι
τρεί πα οι ταπατσούζ’ εσωρεύταν σ’ έναν πλάτωμαν τη ρασί
και εκαλάτσευαν διάφορα πράματα. Και μω τη δόξας έναν
χάπαραν ατός που έλεπεν τσίπ’ πολλά μακρά λέει τάλτς τη
δις παιδία ακούστεν ντο ελέπω σε εφτά ρασία. Οπίς το βασιλοκόρτς πλουμίζ με το χρυσόν το βελόνατ απές σο βασιλεικόν κήπονατς. Πηρτιά ατός π’ έκουεν πολλά, λέα’ τον ν’
έπαι σύντεκνε, καλά λες εγώ ατώρα έξα π’ ερούξεν το βελόν, τη πριγκίπισσας και επήκεν τρίγκ..Υστέ εγώ πα ατά τα
ευκερέσια ακούω κα βλαστημώ και λένεμεν πα βλαστημέα
και από ακούω κα βλαστημώ και λένεμεν πα βλαστημέα και
από παν πα εξόρτσαν’ εμέν με τα’ εσάς τη λαντσίδες αδά
πάν σο Ρασίν.
Γλωσσάρια
Αγνοί= παράξενοι
Αγούρ= άντρες
Άναβα ατό= Άσκημα
Βασιλοκόρτς= βασιλοπούλα
Ελέπ’ = βλέπει
Εκαλάτσευαν = συνομιλούσαν

Για 7η συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται η καλαίσθητη έκδοση του Ημερολογίου από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. Το κεντρικό θέμα φέτος είναι «οι Μεγάλοι Έλληνες του Πόντου». Κάνοντας μία προσπάθεια να συγκεντρώσουμε
βάσει έγκυρων πηγών τις βιογραφίες ορισμένων διακεκριμένων Ελλήνων
του Πόντου, καταλήξαμε ότι τελικά «οι Μεγάλοι Έλληνες του Πόντου» είναι
πολλοί στον αριθμό. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλοι στο
ημερολόγιο ενός μονάχα έτους. 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 και 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 έχει ήδη εξασφαλίσει τον θετικό σχολιασμό και τις άριστες κριτικές.

Έκουεν=άκουγε
Ερέτηζεν= ερέθιζε
Εσωρεύταν = μαζεύτηκαν
Εταράσιζεν= προκαλούσε ταραχές
Ευκερέσο=λόγια χωρίς νόημα
Καθεγκά, κέτον= ήταν παρόμοιος όμοιος του
Καπαγιάτ= σφάλμα
Παυτσίδες= αερολογίες
Μηζιαβιολήκια = κακόβουλες διαδόσεις
Πηρτιά= αμέσως, με το πρώτο
Πλουμίζ= ψιλοκεντάω, διακοσμώ υφαντό
Ρασίν= βουνό, ράχη
Σιαπιαπία τουν= εξ’ αιτίας
Σωστίαν= η σωστή αλήθεια
Τεάμ= τάχα
Τσίπ= ποιο πολλά
Χασιάτια= ελαττώματα κακές συνήθειες
Χάπαραν= έξαφνα (ένα χάπαραν)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Να αλλάξει το καθεστώς στο Ίδρυμα
Παναγία Σουμελά ζήτησε η ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.
Ν

α γίνει πράξη η υπόσχεση που τους
έδωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Μαξίμου, προκειμένου να
αλλάξει το νομικό και διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά,
αναμένουν τα μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων.
Όπως τονίζει ο ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας
Γιώργος Παρχαρίδης, πρόεδρος της ΔΙΣΥΠΕ και πρόεδρος
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, «ο πρωθυπουργός μάς δήλωσε ότι το θέμα το βλέπει ως θέμα καθαρά δημοκρατικό και θα συνεργαστεί με τον αρμόδιο υπουργό κ.
Αρβανιτόπουλο για την επίλυσή του».
Για το θέμα του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, που επί
πενήντα χρόνια διοικείται από μία οικογένεια, οι εκπρόσωποι της ΔΙΣΥΠΕ τόνισαν ότι πρέπει να λυθεί γρήγορα με
αλλαγή του βασιλικού διατάγματος σε προεδρικό, όπου
να προβλέπεται, αντί του διορισμού των 8 από τους 11, η
εκλογή των 8 μελών από το κοινό των Ποντίων, να δοθεί,
δηλαδή, η Παναγία Σουμελά στον ποντιακό ελληνισμό.
«Θέλαμε να τονίσουμε στον πρωθυπουργό», προσθέτει ο κ. Παρχαρίδης, «ότι την αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος ζήτησαν το Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού το 2006 όπως
και το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΙΣΥΠΕ το 2013. Το ζητούν
422 σωματεία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
και το 95% του οικουμενικού ποντιακού ελληνισμού. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να συντηρείται επειδή το
θέλουν δυο τρεις μητροπολίτες, πέντ’ έξι διάφοροι παρά-

γοντες και ελάχιστοι βουλευτές στα διάφορα κόμματα. Θα
πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί που στηρίζουν, στηρίζουν ένα
καθεστώς οικογενειακό, που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά
όσον αφορά τη διάρκειά του».
Η ποντιακή αντιπροσωπεία επεσήμανε στον πρωθυ-

πουργό τη μεγάλη συμμετοχή των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής στις διοικήσεις των κοινοτήτων του εξωτερικού
και τον ουσιαστικό ρόλο τους στη διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Μετωπική Τουρκίας - Αυστραλίας με φόντο τις Γενοκτονίες!

Σε μετωπική σύγκρουση με την τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται το κοινοβούλιο της
Νέας Νότιας Ουαλίας, της μεγαλύτερης αυστραλιανής Πολιτείας, μετά την απόφασή του
να αναγνωρίσει τη γενοκτονία Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η τουρκική κυβέρνηση, δια στόματος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Αχμέτ
Νταβούτογλου, απείλησε τους Αυστραλούς
πολιτικούς που «πλαστογραφούν την ιστορία»,
ότι δεν θα τους επιτρέψει να παραστούν στις
εκδηλώσεις για την εκατοστή επέτειο της εκστρατείας Καλλίπολης που θα γίνουν το 2015.
Στην Καλλίπολη, πριν εκατό χρόνια, χιλιάδες Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί σφαγιάστηκαν από τις δυνάμεις του Ατατούρκ όταν επιχείρησαν να αποβιβασθούν στα Δαρδανέλια,
ως μέρος των συμμαχικών δυνάμεων.
Το γεγονός αυτό στάθηκε «κυρίαρχο στοιχείο» στη δημιουργία «αυστραλιανής συνείδησης και τιμάται δεόντως έκτοτε σε συνεργασία
με την Τουρκία.
Τον Απρίλιο του 2015 προγραμματίζονται
εδώ και χρόνια να γίνουν μεγάλες εκδηλώσεις
στην Καλλίπολη με τη συμμετοχή δεκάδων
χιλιάδων Αυστραλών και πολυάριθμων επισήμων. Τα περί Γενοκτονίας των Αρμενίων τα
επιβεβαίωσαν τότε, ως αυτόπτες μάρτυρες
και Αυστραλοί που πολέμησαν στην Καλλίπολη, πιάστηκαν αιχμάλωτοι πολέμου, αλλά
επέζησαν. Τις μαρτυρίες των Αυστραλών περί
Γενοκτονίας οι κ. Ναβούτογλου τις χαρακτηρίζει «αποκυήματα φαντασίας» αλλά Αυστραλοί
ιστορικοί τις επιβεβαιώνουν και διαμαρτύρονται ότι οι μαρτυρίες αυτές «εξαφανίζονται»
από το Πολεμικό Μουσείο «για να μην ενοχληθεί η Τουρκία» και δίνεται έμφαση στις καλές
σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση των
Γενοκτονιών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων
έγινε ομόφωνα από τη Βουλή της Νέας Νότιας
Ουαλίας, με αποτέλεσμα ο Τούρκος υπουργός

Εξωτερικών να απειλεί τον πρωθυπουργό της Πολιτείας, Μπάρι Ο’
Φάρελ, και άλλους υπουργούς και
βουλευτές, ότι δεν θα τους δοθούν
βίζες για να πάνε στην Καλλίπολη
το 2015 «επειδή με τις ενέργειές
τους δυναμιτίζουν το πνεύμα των
εκδηλώσεων της επετείου. Ανάλογη
στάση υιοθέτησε και ο Δήμος Καλλίπολης, υπογραμμίζοντας ότι «αυτοί
που αναγνώρισαν δήθεν γενοκτονίες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην
περιοχή».
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μπάρι Ο’ Φάρελ, αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι «οι απειλές αυτές αποτελούν προσβολή γι’ αυτούς που
έπεσαν για την ελευθερία το 1915. «Η αλήθεια
πρέπει να λέγεται, οι άνθρωποι πρέπει να είναι
ελεύθεροι. Όταν αρνιόμαστε την ιστορία αυτή
επαναλαμβάνεται» είπε ο κ. Ο’ Φάρελ.
Η υπουργός Συγκοινωνιών της ίδιας πολιτείας, Γκλάντις Μπερετζικιάν, που είναι αρμενικής καταγωγής, πρόσθεσε: «Οι Αυστραλοί το
1915 αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Και αυτό
που κάνει τους Αυστραλούς ξεχωριστούς είναι
η δυνατότητά τους, είτε ως απλοί πολίτες είτε
ως βουλευτές, να εκφράζονται ελεύθερα. Και
αυτό το δικαίωμα καμιά απειλή δεν μπορεί να
μας το αφαιρέσει».
Τα πιο σκληρά πυρά των Τούρκων τα δέχεται ο βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας,
ιερέας Φρεντ Νάιλ, επειδή ήταν εκείνος που
κατέθεσε ψήφισμα στη Γερουσία της Πολιτείας του για την αναγνώριση της γενοκτονίας
Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τις
χαρακτήρισε «ομιλίες μίσους που δεν έχουν
καμιά σχέση με τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία» τα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή και τη Γερουσία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με

το τουρκικό υπουργείο, το σχετικό ψήφισμα,
που είναι γεμάτο «ανακρίβειες» και «υπερβολές», υιοθετήθηκε χωρίς κανέναν έλεγχο. «Τέτοιες ενέργειες πλήττουν τις θερμές σχέσεις
Αυστραλίας και Τουρκίας» υπογραμμίζεται
στην τουρκική ανακοίνωση. Επιπλέον, η πρόξενος της Τουρκίας στην Αυστραλία, Γκουλσερέν Σελίκ, έστειλε επιστολή στο κοινοβούλιο
Νέας Νότιας Ουαλίας στην οποία τονίζεται ότι
«η Αυστραλία δεν έχει να κερδίσει τίποτα διατηρώντας ζωντανά αμφιλεγόμενα ιστορικά
γεγονότα και μεταφέροντάς τα σε μέρη που
δεν έχουν καμιά θέση». Η κ. Σελίκ, που, επίσης,
έκανε λόγο για άρνηση χορήγησης βίζας σε
Αυστραλούς πολιτικούς δέχθηκε τα πυρά του
κ. Ο’Φάρελ και άλλων πολιτικών.
Ο βουλευτής και ιερέας, Φρεντ Νάιλ, υποστήριξε ότι οι γενοκτονίες δεν έγιναν από τη
σύγχρονη Τουρκία, αλλά από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, και επικαλέστηκε τον Αυστραλό ιστορικό, Τζέφρι Ρόμπερτσον, που με μελέτη του απέδειξε ότι όντως έγινε Γενοκτονία.
«Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», συμπλήρωσε,
«έκανε λόγο για ολοκαύτωμα προσχεδιασμένο και εκτελεσμένο για πολιτικούς λόγους».
Σημείωσε ακόμα ότι και Τούρκοι ιστορικοί και

πανεπιστημιακοί αλλά και πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Τανέρ
Ακάμ και ο Ορχάν Παπούκ ζητούν
την αναγνώριση της γενοκτονίας.
«Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί η
τοποθέτησή μου χαρακτηρίστηκε
ομιλία μίσους» διερωτήθηκε ο Αυστραλός πολιτικός.
Επίσης, ανέφερε ότι Αυστραλοί
που πολέμησαν στην Καλλίπολη
το 1915, πιάστηκαν αιχμάλωτοι και
μεταφέρθηκαν στην Ανατολία, το
Σινά και τη Μεσοποταμία, υπήρξαν μάρτυρες της γενοκτονίας και
αυτό είναι καταγεγραμμένο και τα
ντοκουμέντα υπάρχουν στο Αυστραλιανό Πολεμικό Μουσείο. «Για μας», κατέληξε ο Φρεντ Νάιλ, «δεν είναι απλώς θέμα
ιστορίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στα θύματα και τους απογόνους τους, αλλά και υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου. Και μέχρι να
αναγνωριστούν αυτές οι γενοκτονίες δεν θα
ησυχάσουμε».
Ο καθηγητής, Κόλιν Τζατζ, διευθυντής του
Αυστραλιανού Ινστιτούτου Ολοκαυτώματος
και Μελετών Γενοκτονίας, σημείωσε: «Το 99%
όλων των ιστορικών, παγκοσμίως, που έχουν
μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα συμφωνούν
ότι έγινε γενοκτονία. Το ένα τοις εκατό αυτών
που διαφωνούν είναι ιστορικοί που έκαναν
έρευνες με εντολή και χρήματα της Τουρκίας.
Δεν είναι αξιόπιστοι». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι
σωστά έπραξαν οι Βουλές Νότιας Αυστραλίας
και Νέας Νότιας Ουαλίας και αναγνώρισαν τη
Γενοκτονία. «Αυτό αποτελεί ηθική υποχρέωση
της Αυστραλίας».
Ο καθηγητής Τζατζ είπε ότι η Τουρκία είναι
αυτή που πρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα
περί «παραχάραξης της ιστορίας». «Γιατί να θέλει η Αυστραλία να παραχαράξει την τουρκική
ιστορία; Το επιχείρημά τους δεν στέκει» είπε.
Πηγή: Neos Kosmos / e-pontos
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220.000 δολάρια δίνει
Οι προκλήσεις
η Τουρκία για την Ιερά Μονή
των Ποντίων
για τον 21ο αιώνα Παναγίας Σουμελά στον Πόντο
του Θεοδόση Κυριακίδη
Υπ. Διδάκτορα Νεότερης Ιστορίας
Ας ξεκινήσουμε με κάποιες παραδοχές:
Απέναντι στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης βρισκόμαστε σήμερα
μπροστά σε μια αφύπνιση
των πολιτισμικών ταυτοτήτων, καθώς και σε μια
αναγκαιότητα να στηριχθούμε στις ρίζες μας, και
στην πολιτισμική μας παράδοση.
Είναι γεγονός ότι η Ποντιακή ταυτότητα και ο ρόλος της στη σύγχρονη εποχή
δεν είναι ίδια με αυτή πριν από εκατό ή πενήντα χρόνια.
Είναι χρήσιμο να ερευνηθεί το πως προσαρμόζεται η Ποντιακή ταυτότητα μέσα στη συνεχή ροή του ιστορικού γίγνεσθαι και ποιες αλλαγές έχει υποστεί αυτή η ταυτότητα
και ο πολιτισμός, με όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν
από μια τέτοια έρευνα, δεδομένου ότι αυτή η πολιτισμική
μορφή του παρελθόντος εξετάζεται αποσπασμένη από
το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκε.
Κάθε εποχή είχε και έχει τις δικές της απαιτήσεις. Την
περίοδο της προσφυγιάς το ζητούμενο ήταν η επιβίωση.
Η προσφυγιά έπρεπε να επιζήσει, να σταθεί στα πόδια
της, η επόμενη γενιά αγωνίστηκε να καταξιωθεί στην
ελληνική κοινωνία, η δεκαετία του 80 έφερε το θέμα της
γενοκτονίας, μαζί όμως και με άλλα πολλά προβλήματα
όπως νεοποντιακά, έντονες συγκρούσεις, κλπ κλπ. Η δική
μας η γενιά έχει υποχρέωση να επιδείξει μια εξωστρέφεια.
Στον επιστημονικό τομέα, στον τομέα του πολιτισμού,
στον τομέα της διεκδίκησης και αλλού.
Τι σημαίνει να είσαι πόντιος νέος σήμερα που μιλάμε
το 2013 και μάλιστα απόδημος έλληνας Ποντιακής καταγωγής. Δεν θα απαντήσω με μια λέξη στο ερώτημα αυτό
αλλά πιστεύω πως θα καταθέσω κάποιες σημαντικές παραμέτρους μέσα από τις προκλήσεις που θα παρουσιάσω
και τις οποίες μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε.
Είναι σημαντικό να ξέρεις ποιος είσαι αλλά είναι εξίσου
σημαντικό να αναρωτιέσαι συνεχώς τι σημαίνει αυτό που
είσαι. Τι σημαίνει για σένα, για την κοινωνία στην οποία
ζεις αλλά και για τον κόσμο γενικότερα.
(η συνέχεια του άρθρου στο www.elverias.gr)

Η

τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την
«εξ ολόκληρου» επισκευή και αναστήλωση της ιστορικής Μονής Σουμελά και
διέθεσε ήδη ένα κονδύλι 220.000 περίπου
δολαρίων για το πρώτο στάδιο των σχετικών εργασιών. Κυβερνητική πηγή δήλωσε
ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ένταξη της Μονής στον πίνακα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Η Μονή έχει εγγράφει από πρόπερσι στην
κατηγόρια των υποψήφιων μνημείων για
την ανώτερη βαθμίδα υποστήριξης του
διεθνούς οργανισμού.
Η μοναδικότητα των κτισμάτων της Μονής, οι αγιογραφίες στο εσωτερικό της εκκλησίας και το αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα σε ύψος 1.300 μέτρων πάνω σε απόκρημνο βρά-

χο αποτελούν στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την ένταξη
της Μονής στον Πίνακα ΑΑ της UNΕSCO, κατά τη γνώμη
του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το κτιριακό σύμπλεγμα της Μονής, το οποίο διοικητικά
υπάγεται στην επαρχία Μάσκα της Μαύρης θάλασσας, αποτελείται από τον κυρίως Ναό της Παναγίας, παρεκκλήσια,
κουζίνες, σπουδαστήριο, κελιά και δωμάτια για μελετητές,
αίθουσα υποδοχής, βιβλιοθήκη και ησυχαστήριο για ανώτερους κληρικούς. Τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν σε
τρία στάδια. Το πρώτο είναι η χαρτογράφηση και παραγωγή
των σχεδίων του συγκροτήματος επειδή δεν υπάρχουν τα
αρχικά σχέδια κατασκευής της Μονής. Το δεύτερο περιορίζεται σε αναστύλωση και, το τελικό στάδιο, η πλήρης αποκατάσταση. Θα απαιτηθούν δυο χρόνια τουλάχιστον για την
«πλήρη ολοκλήρωση του έργου», λένε κυβερνητικές πήγες
στην Άγκυρα. Από το 2010 η κυβέρνηση Ερντογάν επέτρεψε
τη λειτουργία της εκκλησίας και το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στα πλαίσια της πολιτικής της για τη «βαθμιαία
άρση των περιορισμών στην θρησκευτική λατρεία».
Πηγή: Βήμα

Προτεστάντες Ιεραπόστολοι: Από την Αμερική στον Πόντο
Π

ολλοί Έλληνες που ζουν σήμερα στην
Αμερική, έλκουν την καταγωγή τους από
τον Πόντο. Οι έλληνες μετανάστες ποντιακής
καταγωγής ξεκίνησαν στις αρχές κυρίως του
προηγούμενου αιώνα το μακρύ ταξίδι της ξενιτειάς για αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας.
Οι περισσότεροι όμως απ’ αυτούς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον Πόντο και βρέθηκαν στην ξενιτειά κυρίως μετά τις συνέπειες
της Γενοκτονίας και του ξεριζωμού. Αρκετές
δεκαετίες νωρίτερα κάποιοι άλλοι είχαν κάνει
την ίδια διαδρομή με διαφορετική όμως κατεύθυνση. Από την Αμερική προς τον Πόντο.
Αυτοί ήταν οι ευαγγελικοί ιεραπόστολοι της
αμερικάνικης εταιρίας American Board of
Commissioners for Foreign Missions. Το όραμα που παρακίνησε τους ιεραποστόλους ν’
αφήσουν την πατρίδα τους και ν’ αναλάβουν
ένα τόσο μακρινό, κουραστικό και αρκετές
φορές ριψοκίνδυνο ταξίδι, ήταν η επιθυμία
τους να διαφωτίσουν τον κόσμο και να εκσυγχρονίσουν τις παραδοσιακές κοινωνίες.

Η επιτροπή American Board of Commissioners for Foreign
Missions ξεκίνησε έχοντας προγραμματίσει τον ευαγγελισμό των
ιουδαίων και των μουσουλμάνων στην Παλαιστίνη, την μέση Ανατολή και τη Μικρά Ασία. Όταν το έργο τους αυτό δεν ευοδώθηκε,
αποφάσισαν να στρέψουν τις ενέργειες τους μεταξύ των αρχαίων
ανατολικών και ορθοδόξων Εκκλησιών των παραπάνω περιοχών
και ειδικότερα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά την άποψη
τους αυτοί οι χριστιανοί ζούσαν σε κατάσταση παρακμής και έπρεπε ν’ ανακαλύψουν ξανά την ουσία του Χριστιανισμού. Πέρα από
την μη εκπλήρωση του αρχικού τους σκοπού, η στροφή προς τις
αρχαίες ανατολικές και ορθόδοξες εκκλησίες έγινε γιατί: α) Επικρατούσε η άποψη μεταξύ των αμερικανών ιεραποστόλων ότι τα προτεσταντικά δόγματα υπερείχαν έναντι των ανατολικών και β) την

ίδια αίσθηση υπεροχής ένιωθαν και για το μεγαλείο του δυτικού
πολιτισμού έναντι του ανατολικού.
Τα χαρακτηριστικά της ιεραποστολικής δράσης των Προτεσταντών στον Πόντο αναπτύσσονται σε συνάρτηση με το βαθμό
επιρροής που ασκούν στους οπαδούς τους οι ήδη υπάρχουσες
θρησκείες και παράλληλα με τις ιδιαιτερότητες που κάθε ιεραποστολική ομάδα φέρνει από τη χώρα προέλευσης της.
Οι συγκεκριμένες ιεραποστολικές ομάδες των προτεσταντών,
με την βοήθεια της παροχής παιδείας και της ιατρικής περίθαλψης
κατάφεραν να εισχωρήσουν σε τμήματα του ελληνικού και του
αρμένικου πληθυσμού. Τα κυριότερα μέσα, τα οποία διέθεταν και
χρησιμοποιούσαν οι ιεραπόστολοι ήταν η ίδρυση σχολείων και η
εκτύπωση προπαγανδιστικών φυλλαδίων. Έδωσαν ιδιαίτερη σημασία πέρα από το ιεραποστολικό έργο και σε τρεις επιπλέον τομείς:
τον κοινωνικό, τον φιλανθρωπικό και τον εκπαιδευτικό. Σ’ όλους
τους τομείς κατάφεραν δουλεύοντας με συστηματικό τρόπο να
παράγουν σπουδαίο έργο σ’ ένα περιβάλλον που τις περισσότερες
φορές δεν ήταν φιλικό απέναντι σ’ αυτούς και τις προθέσεις τους.
(Η συνέχεια στο www.elverias.gr)
Θεοδόσης Κυριακίδης
Πηγή: e-Pontos.gr

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εκ παραδρομής γράφτηκε ο αριθμός φύλλου «198»
στην έκδοση Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου,
αντί του ορθού «199».
Φτάσαμε αισίως στα... 200 και συνεχίζουμε!
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Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ç 9ç ÐáíåëëÞíéá
ÓõíÜíôçóç ÐïíôéáêÞò Íåïëáßáò
Σ

το Παρανέστι, ένα από τα πιο όμορφα μέρη
της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στις 9, 10 και 11 Αυγούστου 2013,
η 9η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας,
από τη Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Π.Ο.Ε.),
με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ποντιακών
Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
της Π.Ο.Ε. και του Δήμου Παρανεστίου. Το θέμα
της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ποντιακής
Νεολαίας ήταν «Ελάτε απόψ’ εφτάμε παρακάθ’.
Όπως χθες... σήμερα».
Στη Συνάντηση συμμετείχαν περίπου 300 νέοι από όλη την
Ελλάδα, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στον οικισμό της ΔΕΗ, λίγα
χιλιόμετρα από το Παρανέστι, σε έναν πολύ όμορφο χώρο,
κατάλληλα διαμορφωμένο για τέτοιες εκδηλώσεις. Από το μεσημέρι της Παρασκευής οι νεολαίοι άρχισαν να φτάνουν στο
Παρανέστι, όπου τους υποδέχτηκε η οργανωτική επιτροπή της
νεολαίας με δροσιστική γρανίτα και τους τακτοποίησε στα σπιτάκια του οικισμού.
Με την ολοκλήρωση των αφίξεων το βράδυ της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2013, έγινε η έναρξη της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης της Ποντιακής Νεολαίας της Π.Ο.Ε., σε χώρο
του οικισμού της ΔΕΗ, με τους χαιρετισμούς του Προέδρου
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γεώργιου Παρχαρίδη, του Δημάρχου Παρανεστίου Νικόλαου Καγιάογλου, της
Προέδρου του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης της Π.Ο.Ε. Χρύσας Μαυρίδου και του
Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε.
Γρηγόρη Κεσαπίδη.
Ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Γιώργος
Παρχαρίδης σημείωσε ότι η νεολαία με τις συναντήσεις της, οι
οποίες έχουν γίνει πλέον θεσμός, δείχνει τη διάθεση να κρατήσει ζωντανή την παράδοση, αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της Ομοσπονδίας και του οργανωμένου ποντιακού χώρου.
Τόνισε πως αξίζουν συγχαρητήρια στη νεολαία, η οποία κατάφερε παρ’ όλη την οικονομική κρίση να πραγματοποιήσει
για άλλη μια χρονιά την συνάντηση των νέων. Τέλος, έκλεισε
λέγοντας πως στη συνδιάσκεψη αυτή βλέπουμε τους νέους
πως σκέφτονται, τι προτείνουν, τι αποφασίζουν, και μένουμε
άναυδοι παρατηρώντας το επίπεδο των συνέδρων.
Ο Δήμαρχος του Παρανεστίου Νικόλαος Καγιάογλου καλωσόρισε τους νέους και εξέφρασε τη χαρά του για τη διοργάνωση της Συνάντησης στον όμορφο τόπο τους.
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρύσα Μαυρίδου στο χαιρετισμό της τόνισε ότι η 9η Πανελλήνια Συνάντηση της Ποντιακής
Νεολαίας, αναδεικνύει τη δυναμική του θεσμού και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την απόφαση της Παμποντιακής να εμπιστευθεί τους νέους της και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να βάλλουν το δικό τους λιθαράκι στον κόσμο
μας. Γιατί τελικά, είπε με έμφαση, σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία
για την πατρίδα μας, αν σε κάτι μπορούμε να ελπίζουμε αυτοί
είναι οι νέοι μας που εξ ορισμού αντιπροσωπεύουν το καινούριο. Και όταν το καινούριο εμπνέεται από την παράδοση, τότε
οι αρχές των προγόνων μας έρχονται στο προσκήνιο, η ανθρωπιά δείχνει το μεγαλείο της και μεγαλώνουν οι πιθανότητες να
χαράξουν οι νέοι δρόμο φωτεινό και να ανατείλει μέλλον καλύτερο. Έκλεισε ευχαριστώντας θερμά όσους στήριξαν υλικά
και ηθικά την προσπάθεια της Ομοσπονδίας για τους νέους και
φυσικά τους συντελεστές της Συνάντησης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Γρηγόρης Κεσαπίδης επισήμανε πως κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νεολαίοι συμμετέχουν ουσιαστικά στις συναντήσεις νεολαίας, γεγονός που
δικαιώνει όλα τα μέλη των συμβουλίων νεολαίας της ομοσπονδίας. Ευχαρίστησε όλους τους φορείς που στήριξαν τη Συνάντηση αλλά και όλους αυτούς που εργάστηκαν εθελοντικά για
την πραγματοποίηση της.
Την Συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων της Π.Ο.Ε. Γιώργος Βαρυθυμιάδης, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γιάννης
Παπαδόπουλος και Γιάννης Κεσαπίδης, Δημοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου Παρανεστίου, Πρόεδροι Ποντιακών Συλλόγων και
κάτοικοι του Παρανεστίου.
Με το πέρας των χαιρετισμών οι νεολαίοι κάλεσαν στο
βήμα για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε. Γιώργο Παρχαρίδη για να κηρύξει την έναρξη της Συνάντησης, επιφυλάσσο-

ντας του μια όμορφη έκπληξη. Αρχικά τον ευχαρίστησαν για
την εμπιστοσύνη του στους νέους και την προσφορά του στον
Ποντιακό Ελληνισμό και κατόπιν του έδωσαν ένα κάδρο με
φωτογραφίες από την πορεία του και τις πιο σημαντικές στιγμές του στο τιμόνι της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας
επί εννέα ολόκληρα χρόνια. Ο Πρόεδρος φανερά συγκινημένος από την τιμή και το δώρο των νέων, τους ευχαρίστησε για
την έκπληξη που του επιφύλαξαν, σημειώνοντας ότι το δώρο
τους είναι από τα ομορφότερα και συγκινητικότερα που του
έχουν κάνει. Αμέσως μετά κήρυξε την έναρξη της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης της Ποντιακής Νεολαίας ενώ ταυτόχρονα
πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό.
Η βραδιά συνεχίστηκε με δείπνο στους φιλοξενούμενους
νέους και τους επισήμους και φυσικά με ποντιακό γλέντι, πλαισιωμένο από τους νεολαίους μουσικούς της Συνάντησης, οι
οποίοι εναλλάσσονταν όλο το βράδυ, χαρίζοντας μοναδικές
στιγμές κεφιού.
Το πρωί του Σαββάτου 10 Αυγούστου 2013, αφού οι νεολαίοι πήραν το πρωινό τους, μεταφέρθηκαν στο Παρανέστι
και συγκεκριμένα στο Σχολείο, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες της
Συνάντησης με ομιλητές τους μουσικούς, Φίλιππο Κεσαπίδη
και Σεραφείμ Μαρμαρίδη, οι οποίοι μίλησαν για τον «Ρόλο του
Παρακάθ’ στην Ποντιακή Κοινωνία» και «Το Παρακάθ’ στο χθες
και στο σήμερα». «Το παρακάθ δεν είναι φολκλόρ είναι η επιστροφή της ταβέρνας από το club είναι μια πιο συμμετοχική
και Δημοκρατική μορφή διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Επομένως το παρακάθ έχει να κάνει με την ψύχη μας με τον πολιτισμό μας με αυτό που αγαπάμε, και δεν είναι υπόθεση μόνο των
επαγγελματιών καλλιτεχνών αλλά είναι υπόθεση όλων μας και
όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε σε αυτό», επισήμανε ο Φίλλιπος Κεσαπίδης, ενώ ο Σεραφείμ Μαρμαρίδης τόνισε πως «Δεν
μπορεί να υπάρξει συνέχεια της παράδοσης δίχως την ουσιαστική επαφή με το ύφος και το ήθος των προηγούμενων γενεών, και η επαφή αυτή αποκτάτε μέσα από μουσικοποιητικές
επιτελέσεις που έχουν ως βάση τους την συμμετοχικότητα». Οι
νεολαίοι με το τέλος των εισηγήσεων, διατύπωσαν ερωτήσεις
πάνω στο θέμα, εξέφρασαν τις απόψεις τους και έκαναν έναν
εποικοδομητικό διάλογο.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα οι νέοι είχαν την δυνατότητα
να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια στην Ποντιακή διάλεκτο,
όπως παιχνίδι μνήμης «memory» με τα ζώα στα ποντιακά καθώς και «μονόπολη» με εντολές στα ποντιακά, στο χώρο δίπλα
στο εστιατόριο του οικισμού, που διαμορφώθηκε κατάλληλα
σε γωνιές παιχνιδιού. Επίσης έπαιξαν το γνωστό παιχνίδι «κρεμάλα» με λέξεις στα ποντιακά, ενώ στον ίδιο χώρο στήθηκε
ένα φυτολόγιο με τις ονομασίες των φυτών στην ποντιακή διάλεκτο και όλα αυτά σε μια έμπρακτη προσπάθεια η νεολαία
να ασχοληθεί στον ελεύθερο της χρόνο με την ποντιακή μας
λαλιά, την οποία καλείται να διασώσει.
Παράλληλα με τα παιχνίδια, οι νεολαίοι δοκιμάστηκαν στο
ζύμωμα και στο άνοιγμα φύλλων ποντιακής πίτας, όπου αναδείχθηκαν ταλέντα της ποντιακής κουζίνας και διασκέδασαν
με την ψυχή τους.
Τέλος οι νέοι επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Δήμου Παρανεστίου, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον της Ροδόπης και της
κοιλάδας του Νέστου.
Το απόγευμα του Σαββάτου συνεχίστηκαν, στο Σχολείο του
Παρανεστίου, οι εργασίες της Συνάντησης με ομιλητές τους,
Ιωάννη Χαραλαμπίδη (Μώμο), Λευτέρη Κοκκινίδη (Κοκκινά)
και Ελένη Βασιλειάδου, οι οποίοι περιέγραψαν στην Ποντιακή
διάλεκτο τα βιώματα και τις εμπειρίες τους από το παρακάθ’,

όπως το έζησαν.
Ακολούθησε στην πλατεία του Παρανεστίου η Ποντιακή Επιθεώρηση «Τσαϊζουμ’ ’κι φογούντανε, χατεύουμ’ ατς ’κι
φεύ’νε» του Σάββα Σαλπιγγίδη, από το θίασο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ποντίων Θρυλορίου “Η Κερασούντα και το Γαρς”,
αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρει το θέατρο στη
διάσωση της ποντιακής μας λαλιάς, μια και είναι ένας ευχάριστος τρόπος να έρθουν οι νέοι σε επαφή με τη διάλεκτο.
Αφού γέλασαν με την ψυχή τους οι νεολαίοι, αλλά και όσοι
παρακολούθησαν την παράσταση, η βραδιά έκλεισε με Ποντιακό γλέντι, όπου συμμετείχαν καλλιτέχνες από τη νεολαία,
κρατώντας το κέφι αμείωτο ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μαζί
τους τραγούδησαν και οι ομιλητές, Ιωάννης Χαραλαμπίδης,
Λευτέρης Κοκκινίδης, και Ελένη Βασιλειάδου.
Το πρωί της τρίτης μέρας της Συνάντησης, την Κυριακή 11
Αυγούστου 2013, στο Σχολείο του Παρανεστίου, με εισηγητή
τον μαθηματικό, καθηγητή Πανεπιστημίου Τιφλίδας, Κώστα
Αβραμίδη, συζητήθηκε το θέμα “Συντάξεις ανασφάλιστων
υπερηλίκων. Η αδικία δεν αντέχεται”, αναδεικνύοντας την ευαισθησία των νέων μας στα σημαντικά θέματα που απασχολούν
την κοινωνία μας. «Έλληνες που κατέληξαν μετά από αιώνες
κατατρεγμών, γενοκτονιών και εθνικών εκκαθαρίσεων στην
ιστορική τους πατρίδα έχουν βρεθεί εν μέσω κοινωνικής και
οικονομικής κρίσης σε θέση να χάσουν και τις τελευταίες δεκάρες που τους παρείχε το κράτος», επισήμανε ο Κώστας Αβραμίδης που έδωσε τροφή για σκέψη σε όλους τους παρευρισκόμενους, νεολαίους και μη.
Οι νεολαίοι αφού κατέθεσαν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους
προβληματισμούς τους, διατύπωσαν τα συμπεράσματά τους
και η 9η Πανελλήνια Συνάντηση της Ποντιακής Νεολαίας ολοκληρώθηκε με την έκδοση των ψηφισμάτων.

Ψηφίσματα 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης
Ποντιακής Νεολαίας της ΠΟΕ
- Διακηρύσσουμε την πίστη μας για την συνέχιση και
την ολοκλήρωση των προσπαθειών για τη διεθνή
αναγνώριση της γενοκτονίας όλων των χριστιανικών
πληθυσμών της Ανατολίας, καθώς και την ποινικοποίηση της αλλά και τη διάθεση και την απόφασή μας για
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.
- Απαιτούμε την αλλαγή του διοικητικού και νομικού
καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά
που δυστυχώς επί 48 συνεχή έτη διοικείται από μία
οικογένεια και αποτελεί παγκόσμια πρωτιά οικογενειοκρατίας.
- Ζητούμε την ίδρυση κέντρου σπουδών με κεντρική βιβλιοθήκη και αρχειακή συλλογή, όπου θα μελετώνται
θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό και
τη λαογραφία του Πόντου.
- Καλούμε την ελληνική πολιτεία να μεριμνήσει για την
αναστήλωση και ανάδειξη όλων των μνημείων του πολιτισμού μας, που καταρρέουν σήμερα στον Πόντο.
- Στηρίζουμε τη προσπάθεια διεκδίκησης της ανταλλάξιμης περιουσίας των προσφύγων.
- Απαιτούμε την τροποποίηση του νόμου 4093/2012
περί σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων νεοπροσφύγων έτσι ώστε να συνεχιστεί η απόδοση των συντάξεων.
- Διεκδικούμε την προστασία της περιουσίας των νεοπροσφύγων στον τόπο προέλευσής τους.
Πηγή: e-pontos.gr
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ÔÝóóåñá ìÝëç ôçò Åýîåéíïõ ËÝó÷çò ÂÝñïéáò
óõììåôÝ÷ïõí óôï íÝï Ä.Ó. ôçò Äéåèíïýò
Óõíïìïóðïíäßáò Ðïíôßùí ÅëëÞíùí
Τ

ο Σάββατο 2 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πυλαίας
– Χορτιάτη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το
έκτακτο συνέδριο (γενική συνέλευση) της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων με
μοναδικό θέμα την εκλογή νέου διοικητικού
συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από πολλά πρωτοβάθμια σωματεία των ομοσπονδιών – μελών της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.
ενώ έπειτα από την εισήγηση του πρώην προέδρου του προσωρινού συμβουλίου της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. κ. Ιωάννη Αντωνιάδη και
την ενημέρωση των συνέδρων από την προσωρινή διοίκηση
ακολούθησαν διάλογος για την πορεία και προοπτική του
Παγκόσμιου αυτού οργάνου και τοποθετήσεις από τους προέδρους των Ομοσπονδιών μελών της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. (Παμποντιακή
Ομοσπονδία Ελλάδος, Παμποντιακή Ομοσπονδία ΑμερικήςΚαναδά και Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης). Στη συνέχεια, κατόπιν των αρχαιρεσιών εκλέχθηκε το
νέο διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων με τα εξής μέλη στο προεδρείο:
• Πρόεδρος: Παρχαρίδης Γεώργιος (Ελλάδα)
• Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αμαραντίδης Γεώργιος (Γερμανία)
• Αντιπρόεδρος: Μολοχίδης Δημήτριος (ΗΠΑ)
• Αντιπρόεδρος: Μπουρσανίδης Ιωάννης (Γερμανία)
• Γενικός Γραμματέας: Αντωνιάδης Ιωάννης (Ελλάδα)

Καπουρτίδης Χαράλαμπος

Μπαλτατζίδου Δώρα

• Αναπ. Γεν. Γραμματέας: Ιασωνίδης Παναγιώτης (Αυστραλία)
• Ταμίας: Παπαδόπουλος Ευστάθιος (Ελλάδα)
• Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων: Μαυρίδου Χρύσα (Ελλάδα)
• Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Τσιλφίδης Κωνσταντίνος (ΗΠΑ)
• Συντονιστής Νεολαίας: Σαββίδης Χρήστος (Γερμανία)
Στο Δ.Σ. εξελέγησαν επίσης τέσσερα μέλη τα οποία
είναι και μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας: ο Λάζαρος
Κουμπουλίδης, νομικός σύμβουλος της Λέσχης εκπροσωπώντας την Ε.Λ.Β., ο Λάζαρος Ζευγαρόπουλος εκπροσωπώντας την Ένωση Ποντίων Φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας,
ως επίτιμος πρόεδρός της, ο Χαράλαμπος Καπουρτίδης,
πρόεδρος της Ε.Λ.Β., εκπροσωπώντας, τον αδελφό Σύλλο-

Κουμπουλίδης Λάζαρος

Ζευγαρόπουλος Λάζαρος

γο Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας και η κα. Δώρα Μπαλτατζίδου
μέλος και του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., εκπροσωπώντας τον Μορφωτικό Συλλόγο «η Μίεζα» Κοπανού Ημαθίας. Στο ψήφισμα
που ενέκρινε το Σώμα των συνέδρων περιλαμβάνονται τα
εξής: «Το νέο Συμβούλιο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε θα προτάξει ως μείζονα ζητήματα την διεκδίκηση της Διεθνούς Αναγνώρισης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τα θέματα της
ιστορίας, της υποστήριξης των νεοπροσφύγων αδελφών
μας και του εκδημοκρατισμού του νομικού και διοικητικού
καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, υποστηρίζοντας τον αγώνα και τις ενέργειες στο θέμα αυτό της
ΠΟΕ και της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας».

Πλήθος κόσμου διασκέδασε το τριήμερο 1, 2 και 3 Αυγούστου στον Τετράλοφο
Κοζάνης στα 30χρονα του τοπικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου
Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι τριήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου Κοζάνης, με
την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΛΟΦΕΙΑ 2013». Για
άλλη μια χρονιά οι κάτοικοι του χωριού,
της γύρω περιοχής καθώς και οι καταγόμενοι από εκεί κάτοικοι εξωτερικού, πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας έδωσαν
το παρόν τιμώντας τον Σύλλογο, ο οποίος
φέτος έκλεισε τα 30 χρόνια λειτουργίας
του και κατ’ επέκταση προσφοράς στην
παράδοση και τον πολιτισμό του Πόντου.
Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων ο κόσμος είχε την ευκαιρία να θαυμάσει το θεατρικό
τμήμα του Χορευτικού Ομίλου Ποντίων «Αντάμωμαν» Κοζάνης σε τρία σπαρταριστά θεατρικά
μονόπρακτα στην ποντιακή σε σκηνοθεσία του
Σάββα Μαυροματίδη καθώς και το χορωδιακό
τμήμα του Ομίλου, το οποίο απέδωσε με τον
καλύτερο τρόπο παραδοσιακά τραγούδια του
Πόντου, με χοράρχη τον Στάθη Παρχαρίδη.
Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων το κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει,
μέσω μία σύντομης αναδρομής στο παρελθόν,
το ιστορικό των τμημάτων του Συλλόγου από
την ημέρα ίδρυσής του έως και σήμερα. Στη
συνέχεια τη σκυτάλη έλαβαν τα χορευτικά του
Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Αγ. Δημητρίου- Ρυακίου, του Συλλόγου Θρακιωτών και

ΧΟΡΗΓΟΣ

Μικρασιατών Κοιλάδας, της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας και του Μορφωτικού Λαογραφικού
Συλλόγου Τετραλόφου, παρουσιάζοντας χορούς από τη Μ. Ασία, τη Θράκη και τον Πόντο,
κερδίζοντας τις εντυπώσεις και ξεσηκώνοντας
τον κόσμο σε ένα μικρό γλέντι το οποίο και
αποτέλεσε προθέρμανση για την κεντρική εκδήλωση της επόμενης ημέρας.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου διασκέδασαν ποντιακά υπό τους ήχους της λύρας, του
αγγείου, της φλογέρας, του νταουλιού μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες. Με τους Αλέξη και Στάθη
Παρχαρίδη και Γιάννη Γκόσιο στο τραγούδι, τους

Xρήστο Λεμονίδη και Νίκο Κοκκινίδη στη λύρα,
τον Τάσο Ματσαρίδη στο αγγείο και τη φλογέρα και τους Νίκο και Αλέξανδρο Φιλιππίδη στο
νταούλι οι εκατοντάδες παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να ξεχάσουν για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας, δίνοντας ραντεβού
για τις εκδηλώσεις τις επόμενης χρονιάς με το
ίδιο κέφι και την ίδια ανεβασμένη διάθεση.
Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος
Μαλούτας, καθώς και πολλά αδελφά σωματεία
του Μ.Λ.Σ. Τετραλόφου.
Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους

ΧΟΡΗΓΟΣ

όσους τίμησαν τις εκδηλώσεις αυτές για άλλη μια
χρονιά, επίσης, όλους όσους βοήθησαν ποικιλοτρόπως στο να πραγματοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και φυσικά τους χορηγούς του συλλόγου, Ανδρεάδης
Παύλος & Πηνελόπη (Αρτοποιεία Τετραλόφου),
κλπ κλπ κλπ χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από τα παραπάνω.

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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Ôéò êáëýôåñåò åíôõðþóåéò Üöçóå ç Å.Ë.Â.

óôçí «ðüëç ôùí ðüëåùí»
Μ

ε το χορευτικό τμήμα εκπροσώπησης συμμετείχε η Ε.Λ.Β. σε διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
που διοργανώθηκε στο Μπεϊλίκντουζου της Κωνσταντινούπολης από τις
13 έως και τις 16 Αυγούστου 2013.

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

AÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÌÁÊÑÏ×ÙÑÉÏÕ

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

Η αποστολή ξεκίνησε το βράδυ της 12ης Αυγούστου και έφτασε στον προορισμό της τις πρώτες
πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου. Αρχικά, τα μέλη
της αποστολής επισκέφτηκαν τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής του Μπαλουκλί, όπου περιηγήθηκαν με
την βοήθεια της ξεναγού ενώ στην συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στην εκκλησία της Παναγίας των
Βλαχερνών και βόλτα με καραβάκι στο Βόσπορο.
Νωρίς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η αποστολή
έφτασε στο ξενοδοχείο ενώ το απόγευμα ήταν ελεύθερο για ξεκούραση και βόλτα στην πόλη.
Την Τετάρτη 14 Αυγούστου, σε συνέχεια της ξενάγησης της προηγούμενης ημέρας στις δύο γνωστές Μονές της Πόλης ακολούθησε η επίσκεψη στο
Μπλε τζαμί, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, τη Βασιλική
Δεξαμενή και φυσικά στο κορυφαίο σύμβολο της
πόλης και του ορθόδοξου χριστιανισμού, την Αγία
Σοφία ενώ το μεσημέρι κατά τον ελεύθερο χρόνο
πραγματοποιήθηκε βόλτα στην σκεπαστή αγορά
(Καπαλί Τσαρσί).
Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, μεγάλη
ευλογία για τα μέλη της αποστολής αποτέλεσε ο εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου όπου
στεγάζεται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενώ με
το πέρας της αρχιερατικής Θ. Λειτουργίας, η αποστολή επισκέφθηκε την Αιγυπτιακή Αγορά.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πριν ακόμα αρχίσουν οι προετοιμασίες των χορευτών εν όψει της
παράστασης που θα ακολουθούσε το ίδιο βράδυ,
στήθηκε από τα μέλη της αποστολής ένα αυθόρμητο γλέντι το οποίο πολλοί Τούρκοι περαστικοί
θαύμασαν για ώρα και συνεπαρμένοι μάλιστα από
τους ήχους της λύρας και του νταουλιού που έπαιζε
ασταμάτημα πιάστηκαν στο χορό.
Ως συνέχεια αυτού του ευχάριστου γεγονότος
ακολούθησε η παράσταση στο εμπορικό κέντρο Tόριουμ, όπου και εκεί, το χορευτικό έκλεψε για άλλη
μια φορά την παράσταση μεταξύ των άλλων επίσης
αξιόλογων συγκροτημάτων προερχόμενων από την
Πολωνία, την Ελλάδα και την Τουρκία.
Την Παρασκευή της 16ης Αυγούστου αισίως η
αποστολή της Ε.Λ.Β., μετά το πρωινό γεύμα πήρε
το δρόμο του γυρισμού για την Ελλάδα, με τις αποσκευές της γεμάτες από αναμνήσεις.
Τα μέλη της αποστολής της Ε.Λ.Β. στην Κωνσταντινούπολη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
το γραφείο γεν. τουρισμού της κας. Ελένης Αλατσίδου και την κα. Έλενα Αλατσίδου που φρόντισαν για
την άριστη οργάνωση και ξενάγηση της αποστολής,
τους συνοδούς της αποστολής, οι οποίοι κατανοώντας πλήρως τη φύση της εκδρομής αποδέχτηκαν και συμβιβάζονταν πλήρως με το πρόγραμμα,
τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλη Ασβεστά, χάρη στον
οποίο η εμφάνιση του χορευτικού τμήματος ήταν
μοναδική, την υπεύθυνη του τμήματος κα. Ιφιγένεια Αμοιρίδου- Πασχαλίδου, η οποία για άλλη μια
φορά ήταν κοντά στα παιδιά ως «μαμά» του χορευτικού, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε, τους
οργανοπαίκτες Χωραφαΐδη Δαμιανό, Μουρατίδη
Σωκράτη και Πανταζή Πονερίδη, οι οποίοι όπως
πάντα συνόδευσαν επάξια το χορευτικό τμήμα στο
χορό και το παρακάθ, τον κ. Σπύρο Θεοδωρίδη που
πλαισίωσε τα όργανα με το τραγούδι του και τέλος
τον αρχηγό της αποστολής και Πρόεδρο της Ε.Λ.Β. κ.
Χαράλαμπο Καπουρτίδη ο οποίος είχε και την συνολική ευθύνη του ταξιδιού.
Με τιμή,
Για το χορευτικό τμήμα της Ε.Λ.Β.
Κρεμλίδου Ευδοξία
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ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Επιτέλους αχτίδα φωτός
ΓΚΑΪΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡ. στο ζήτημα των συντάξεων
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
των ομογενών από την
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
πρ. ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο
Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ

• Σαφείς ενδείξεις για αλλαγή της κυβερνητικής στάσης σε συνάντηση της πανελλαδικής
επιτροπής αγώνα, με τον διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη
• Διορθωτική πρωτοβουλία, από τον Διοικητή του Ο.Γ.Α.
• Δέκα αντί για είκοσι χρόνια, η προϋπόθεση παραμονής στην Ελλάδα.
• Σταδιακή εξίσωση των συντάξεων των ομογενών, με την κατώτατη εθνική.
• Δικαιώνεται η στρατηγική της Επιτροπής Αγώνα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την παρέλαση των μουσικών
και των συλλόγων από την πλατεία του χωριού έως και , το
Γυμνάσιο του χωριού όπου και έλαβε χώρα η εκδήλωση.
Έπειτα ακολούθησε παρουσίαση των γκαϊντατζήδων και
των χορευτικών συγκροτημάτων. Ο καιρός διέκοψε για λίγα
λεπτά την εκδήλωση και έτσι στο καμαρίνι της Ε.Λ.Β στήθηκε
για άλλη μια φορά ένα παρακάθ, όπου το ένα δίστιχο διαδεχόταν το άλλο και το κέφι των χορευτών άναψε για τα καλά.
Η ώρα περνούσε ευχάριστα μέχρι που ο καιρός επέτρεψε τη
συνέχεια της εκδήλωσης. Το παραδοσιακό γλέντι από τους
γκαϊντατζήδες και τα παραδοσιακά μουσικά σχήματα Οδρύσσες και Μεθόριος, ταξίδεψαν τον κόσμο με την μουσική και
το τραγούδι τους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.
Την διοργάνωση πλαισίωναν μουσικοί από την Βόρεια Θράκη,
τον Έβρο, τα Πομακοχώρια Νομού Ξάνθης, την Πετρούσα και
τους Πύργους Δράμας, την Αλιστράτη Σερρών, την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, τη Λέσβο και τη Σερβία. Στο φεστιβάλ
συμμετείχαν 40 αναγνωρισμένοι μουσικοί (γκάϊντες-λύρεςταμπουράδες-ακορντεόν-νταούλια), 100 χορευτές και περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα, την
Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.
Ο ήχος της γκάϊντας κατάφερε να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους μέχρι και τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Συγχαρητήρια
στους διοργανωτές αυτής της βραδιάς γι’ αυτήν την επιτυχία!
Με τιμή, για το Δ.Σ. Νέων
Νικολαϊδου Σοφία
Έφορος δημοσίων σχέσεων & τύπου τμήματος Νέων

λπίδες για μερική ανατροπή της απαράδεκτης, αντισυνταγματικής διάταξης του
ν.4093/2012, γέννησε η χθεσινή δίωρη συνάντηση που είχε πολυμελής αντιπροσωπεία της
Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα των Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τη
Βόρεια Ήπειρο, με τον Διοικητή του Ο.Γ.Α., κ.
Ξεν. Βεργίνη, στα γραφεία του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με εμφανή τη διάθεση να εκδηλώσει προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος, ο κ. Ξεν. Βεργίνης,
πλαισιωμένος από τους αρμόδιους Γενικούς
Διευθυντές του Ο.Γ.Α., κ.κ. Μπομπολάκη και
Κωνσταντακόπουλο, άκουσε προσεχτικά τις
τοποθετήσεις των εκπροσώπων των ομογενών
και παρέλαβε τα υπομνήματα που του κατέθεσαν. Στη συνέχεια ο κ. Βεργίνης γνωστοποίησε
την απόφασή του να αναλάβει πρωτοβουλία
στο πλαίσιο του υφιστάμενου νόμου, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς
αντιπαραθέσεις με την «τρόικα», μέτρα που
θα άρουν μερικώς την άδικη μεταχείριση των
ανασφάλιστων γερόντων, από την πρώην
ΕΣΣΔ και τη Βόρεια Ήπειρο.

ο Σάββατο 24 Αυγούστου 2013 ο πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος ‘’ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ’’ Τρικάλων Ημαθίας σε
συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Αλεξάνδρειας, φιλοξένησε την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ στο 5ο φεστιβάλ γκάϊντας
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου παρά τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών το φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε με πολύ κέφι, χορό υπό
τους ήχους της γκάϊντας και τραγούδι.

Ε

Συγχαρητήριο
Η «οικογένεια» της Ε. Λ. Βέροιας συγχαίρει το μέλος
της, στο εφηβικό χορευτικό τμήμα, μαθητή της ΣΤ΄ τάξης στο 16ο Δημ. Σχολ. Βέροιας, Σωκράτη Γεγιτσίδη, για
την επιτυχή συμμετοχή και διάκρισή του στο μαθητικό,
μαθηματικό διαγωνισμό «Ευκλείδης» κατά το σχολικό
έτος 2012-13.Επίσης εύχεται στο Σωκράτη, καθώς και
σ’ όλα τα μέλη της στα διάφορα τμήματα, μαθητές και
μαθήτριες, καλή σχολική χρονιά για το 2013-14, καλή
πρόοδο στα μαθήματα, προσωπική και οικογενειακή
υγεία και ευτυχία!

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Ο.Γ.Α., δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες θα εισηγηθεί τη λήψη κυβερνητικής απόφασης,
για τη μετατροπή της προϋπόθεσης 20ετούς παραμονής στη
χώρα, και τη σταδιακή εξίσωση των συντάξεων που θα λαμβάνουν οι ομογενείς, με την κατώτατη εθνική σύνταξη, σε
ορίζοντα τετραετίας. Ειδικότερα ο κ. Βεργίνης, θα ζητήσει να
θεσπιστεί ως προϋπόθεση χορήγησης της σύνταξης, στους
ανασφάλιστους, υπερήλικες ομογενείς, η δεκαετής παραμονή στην Ελλάδα. Ακόμη, για το ύψος των συντάξεων, η πρόταση του κ. Βεργίνη θα είναι: Για το 2013, να φτάνει στο ύψος
των 90 ευρώ ( με αναδρομική καταβολή του συγκεκριμένου
ποσού, για τους μήνες που διακόπηκε), για το 2014 το ποσό
των 180 ευρώ, για το 2015 το ποσό των 270 ευρώ και για το
2016, το ποσό των 360 ευρώ. Επίσης, ο Διοικητής του Ο.Γ.Α.,

ανέφερε ότι, για τους 8.800 ομογενείς ποντιακής καταγωγής,
το κριτήριο που αφορούσε στις συντάξεις που τυχόν λαμβάνουν από τις χώρες προέλευσής τους ήταν άστοχο, καθώς
αυτές είναι πράγματι πενιχρές. Όσο για τους ομογενείς εξ
Αλβανίας, που είναι περίπου 14.300, το ύψος των συντάξεων
που λαμβάνουν θα συνεκτιμηθεί στην τελική ρύθμιση. Τέλος
, ακόμη και για εκείνους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
που θα θέτει η νέα ρύθμιση, θα υπάρξει πρόβλεψη για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Νωρίτερα για το φλέγον θέμα τοποθετήθηκαν κατά σειρά,
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής
κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του σωματείου “Μωμόγεροι” Καλλιθέας Αττικής, κ. Κώστας Αλεξανδρίδης, η Πρόεδρος
της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα των Ομογενών, κ. Φωτεινή Λαβασά, η Πρόεδρος της ομοσπονδίας Βορειοηπειρωτών
Άνω Δερόπολης και Δικηγόρος κ. Ηλέκτρα Κίκη, οι Δικηγόροι
κ.κ. Ηλίας Σπυρλιάδης και Ειρήνη Ιωαννίδου, ο Πρόεδρος του
σωματείου “Μιθριδάτης” και Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας
Αττικής, κ. Γιάννης Ηλιάδης και ο Δημοσιογράφος και Ιστορικός κ. Τσενκελίδης Βασίλης. Άπαντες υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του θέματος, καθώς το εθνικό και
κοινωνικό ζήτημα που προέκυψε από το ν.4093/2012, είναι
τεράστιο, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία των υπομνημάτων που παρέδωσαν στον Διοικητή του Ο.Γ.Α.
Παρά το γεγονός ότι, η πρόθεση διορθωτικών ρυθμίσεων, όπως τις περιέγραψε ο Διοικητής του Ο.Γ.Α., δεν καλύπτει
το σύνολο των ζητημάτων που δημιούργησε η εφαρμογή
του ν.4093/2012, το γεγονός ότι, η Κυβέρνηση ενδεχομένως
αντιλαμβάνεται την ανάγκη να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό
πρόβλημα της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της οικονομικής εξαθλίωσης των ομογενών, συνιστά ένα πρώτο βήμα
δικαίωσης του πολύμηνου αγώνα της Πανελλαδικής Επιτροπής. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί, με την κατάθεση συμπληρωματικών, αναλυτικών υπομνημάτων προς τον Ο.Γ.Α.,
τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τη Βουλή.
Η επιμονή και η σταθερή προσήλωση στο στόχο, σε συνδυασμό με την καθοριστική συμπαράσταση διακεκριμένων
παραγόντων του Τόπου, φαίνεται πως ανοίγουν το δρόμο για
τη σταδιακή άρση μιας αδικίας, που ήδη οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση και στη φυσική εξόντωση χιλιάδες γέροντες
ομογενείς. Κι αυτήν την προσπάθεια, η Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα των Ομογενών, από την πρώην Σοβιετική Ένωση
και τη Βόρεια Ήπειρο, θα τη συνεχίσει μέχρι να γίνει πράξη η
ισότιμη αντιμετώπισή τους από την Ελληνική Πολιτεία.
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Εκδηλώσεις στα Λευκάδια

από τον πολιτιστικό σύλλογο «Τα Ανθέμια»

Συγχαρητήρια
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συγχαίρει τα παιδιά του χορευτικού και του τμήματος Νέων, για την εισαγωγή τους σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους εύχεται καλή
πρόοδο στις σπουδές τους. Οι επιτυχόντες είναι οι εξής:
- Καρυπίδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους (Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. -Πειραιάς)
- Μαυρίδης Γεώργιος του Αλεξίου (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Ξάνθη)
- Ξενιτίδου Ειρήνη του Ιωάννη (Οικονομικής Επιστήμης
– Πειραιάς)
- Σερασίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Μηχανικών Περιβάλλοντος – Ξάνθη)
- Χατζηκυριακίδης Γεώργιος του Δαμιανού (Μαθηματικών – Θεσ/νίκη)

Ο

Πολιτιστικός σύλλογος Λευκαδίων ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ πραγματοποίησε τις καλοκαιρινές
του εκδηλώσεις. Στις 28 Ιουνίου εμφανίστηκαν,
το χορευτικό τμήμα νηπίων και η χορωδία του
τραγούδησε Ποντιακά τραγούδια υπό την καθοδήγηση της χορωδού Παύλου Δήμητρας. Ακολούθησε διασκέδαση με Ποντιακούς χορούς και
τραγούδια με τον Μπάμπη Ιωακειμίδη και με
την παρουσία πλήθους κόσμου.
Λόγω των δυσμενών καιρικών προγνώσεων ακυρώσαμε
την εκδήλωση της 29 Ιουνίου και γι’ αυτό το λόγω δεν εμφανίστηκαν το μεσαίο και μεγάλο χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας. Παρόλα αυτά υποδεχθήκαμε το συγκρότημα του
Πολιτιστικού συλλόγου Γαβαλούς Αγρινίου, το οποίο έδωσε
χορευτική παράσταση στην πλατεία του χωριού μας, παρουσιάζοντας έθιμο του γάμου και χορούς από τη Στερεά Ελλάδα. Στη συνέχεια σε κοινό συμπόσιο των μελών του συλλόγου
Γαβαλούς και των μελών του συλλόγου μας ανταλλάχτηκαν
δώρα και διασκεδάσαμε από κοινού με χορούς του Πόντου και
της Ρούμελης. Η ακύρωση της εκδήλωσης στις 29 Ιουνίου και

οι κακές καιρικές συνθήκες, δεν μας επέτρεψαν να προσφέρουμε τα προσχεδιαζόμενα στο συγκρότημα του συλλόγου
Γαβαλούς Αγρινίου. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μας δοθεί η
ευκαιρία να φιλοξενήσουμε το παραπάνω συγκρότημα με καλύτερες συνθήκες.
Την πρώτη ημέρα τίμησαν την εκδήλωσή μας : η Πρόεδρος
Κοινότητας Λευκαδίων Τομπουλίδου Ζωγράφα, οι Αντιδήμαρχοι Νάουσας Μαραντίδης Π. Αδαμίδης Π. και Παπαδόπουλος
Κ.. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Βασιλείου Γ., ο Περιφ. Σύμ/λος Καλαϊτζίδης Κ., η Δημοτική σύμβουλος Τσαγκαλίδου Ν., ο Πρόεδρος
Κοιν/τας Κοπανού Μπαλτατζίδης Σ., εκπρόσωποι των συλλόγων Ευξείνου Λέσχης Νάουσας, Ευξείνου Λέσχης Κοπανού,
Ποντιακά Νιάτα Ζεβοχωρίου, Ποντίων Ριζού και ο Πρόεδρος
του ποδοσφαιρικού συλλόγου Λευκαδίων.
Ευχαριστούμε :Τους χορηγούς που βοήθησαν οικονομικά
το σύλλογο, όλους τους εθελοντές παιδιά του συλλόγου που
βοήθησαν να στηθεί η εκδήλωση, τους εθελοντές που ήταν
στην κουζίνα, στο ψήσιμο και στο σέρβις, τους συνεργάτες του
συλλόγου μας Σεμερτζίδη Λ. χοροδιδάσκαλο, Μιχαηλίδη Α. λυράρη και Ορδουλίδη Γ. κρουστά, που για δώδεκα συνεχή έτη η
συνεργασίας μας είναι άριστη.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ.Γραμματέας
Αλιτζανίδης Ηλίας
Απλακίδης Ιωάννης

Βίον ανθόσπαρτον
Βίον ανθόσπαρτον εύχεται η οικογένεια της Ε.Λ.Β. στα
«παιδιά» της, Δημήτρη Ουσταμπασίδη και Παρέσα Αποστολίδου, Γιάννη Σωτηρίου και Κωνσταντίνα Χατζηκωνσταντίνου, Χρήστο Καραγεωργίου και Δήμητρα Ιωσηφίδου
και Κυριάκο Παλασίδη και Ευαγγελία Κωνσταντινίδου, που
ανέβηκαν φέτος τα σκαλιά της εκκλησίας. Να ζήσετε ευτυχισμένοι.

Ευχαριστήριο
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ευχαριστεί τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στις επετειακές εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου «δίνω αίμα
για το αίμα που χάθηκε»:
Ασβεστά Βασίλειο, Ζευγαρόπουλο Λάζαρο, Ρουκά
Γιώργο, Τογκουσίδου Ευαγγελία, Ανδρεάδου Δήμητρα,
Κουγιουμτζίδη Απόστολο, Τσανασίδη Μιχάλη, Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου
«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ στη Λίμνη Ευβοίας
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
Ο
Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας
Εθνική βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως

Τ

ην Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 ο λαϊκός μας
ζωγράφος Δημήτριος Σκούπερ επισκέφθηκε τα εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης
της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας και παρουσίασε
στους μικρούς μαθητές την κατασκευή του
προσώπου του Γενίτσαρου και της Μπούλας.
Οι μαθητές συζήτησαν για τις στολές, τα τραγούδια, τα
όργανα και τους χορούς που χαρακτηρίζουν το τοπικό μας
έθιμο ενώ το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στον τρόπο
κατασκευής του προσώπου.
Στην παρουσίαση οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν τον
παραδοσιακό τρόπο κατασκευής του προσώπου του Γενίτσαρου ( γνήσιο κερί μέλισσας, καραβόπανο, τρίχα αλόγου,
χρώματα λαδιού) από τον Λαϊκό μας Ζωγράφο ενώ στο τέλος
ανέλαβαν οι ίδιοι την πρωτοβουλία και δημιούργησαν τα
δικά τους πρόσωπα.
Ο κύκλος των εργαστηρίων συνεχίζεται με πολλές ακόμα
δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικού
ενδιαφέροντος, μουσικοκινητική αγωγή, εξοικείωση με τα
ζώα, τον αθλητισμό, τη φύση και τον χώρο των γραμμάτων
και των τεχνών.

Πολιτιστικός σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ
συμμετείχε στις Πολιτιστικές
εκδηλώσεις ΤΑ ΕΛΥΜΝΙΑ Του
Πολιτιστικού συλλόγου Παραδοσιακών χορών ΤΟ ΛΥΜΝΗ με
τα χορευτικά τμήματα: Μωμόεροι Ροδοχωρίου και χορευτικό μεγάλο. Απέσπασε θερμό
χειροκρότημα, και έβαλε τις
βάσεις για στενή φιλία και
συνεργασία με τον Πολιτιστικό
σύλλογο Παραδοσιακών χορών ΤΟ ΛΥΜΝΗ και στο μέλλον.

Το ΔΣ του συλλόγου αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει και να συγχαρεί
τον Πολιτιστικό σύλλογο Παραδοσιακών
χορών ΤΟ ΛΥΜΝΗ για τις εκδηλώσεις ΤΑ
ΕΛΥΜΝΙΑ αλλά και για την άψογη φιλοξενία που παρείχαν στα μέλη τις αποστολής
του συλλόγου μας, αλλά και στον κόσμο
που ακολούθησε την αποστολή.
Ευχαριστεί επίσης τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων που έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους για άλλη μια φορά και μάγεψαν
με την παρουσία τους, αποσπώντας το
θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα
των παρευρισκομένων, τον Σταύρο Πουλτίδη για τη συγκινητική παρουσίαση των
χορευτικών τμημάτων μας, τους λυράρη
μας Θανάση Διαμαντίδη, τον νταουλτζή
Κωνσταντίνο Ιμβριώτη και τον χοροδιδάσκαλο Κώστα Βασιλειάδη που έχει ανεβάσει τα χορευτικά μας τμήματα σε υψηλό επίπεδο. Τον οδηγό του λεωφορείου Κωστέλο που συνέβαλε για να έχουμε ένα όμορφο
και ευχάριστο ταξίδι, και το ταξιδιωτικό πρακτορείο Achilleas Tours.
Τέλος ο σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο που ακολούθησε για άλλη μια φορά την αποστολή του συλλόγου, όπως
κάνει πάντα σε μεγάλες αποστολές και στηρίζει ηθικά και ψυχολογικά τα παιδιά των χορευτικών τμημάτων.
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και επόμενα του καταστατικού τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο Αντιπροσώπων) στις 17 Νοεμβρίου 2013,
ημέρα Κυριακή στην Θεσσαλονίκη(Αίθουσα
εκδηλώσεων Ευξείνου Λέσχης, Λεωφόρος
Νίκης 13-παραλία, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2310
241753) με θέματα:
1) Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Συνελεύσεως και
5μελούς εφορευτικής επιτροπής.
2) Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ.
5) Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
6) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και εξελεγκτικής
επιτροπής.
Ώρα έναρξης Συνέλευσης 10:30π.μ
Ώρα λήξης ψηφοφορίας 7 μμ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24 Νοεμβρίου 2013 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης.
Για τις περιφερειακές συνόδους των μελών και εκλογή
των περιφερειακών Συμβουλίων των Σ.Πο.Σ., το Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού καθορίζει ως χρόνο διεξαγωγής τους από τις 13-8-2013 έως τις
13-10-2013. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και τα θέματα θα
καθορισθούν με αποφάσεις των κατά τόπους περιφερειακών
συμβουλίων των Σ.Πο.Σ. και τα σωματεία θα ενημερωθούν με
σχετικές προσκλήσεις που θα λάβουν το αργότερο 10 μέρες
πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Περιφερειακής Συνόδου των μελών.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού η Περιφερειακή Σύνοδος των μελών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο
κάθε σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από
ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων.
Δηλαδή κάθε σωματείο συμμετέχει στις Περιφερειακές Συνόδους των μελών με δύο εκπροσώπους του, που έχουν και
οι δύο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κάθε αντιπρόσωπος

μπορεί να θέσει μέχρι πέντε σταυρούς προτιμήσεως.
Δικαίωμα συμμετοχής (εκλέγειν και εκλέγεσθαι-νομιμοποίηση αντιπροσώπων) στη Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου ή 24ης Νοεμβρίου 2013. Δικαίωμα συμμετοχής στις
εργασίες του Συνεδρίου Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση)
έχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Π.Ο.Ε, που
η αίτησή τους για εγγραφή έχει εγκριθεί έξι μήνες τουλάχιστον
πριν από την συνέλευση.
Κάθε σωματείο συμμετέχει στην εκλογοαπολογιστική
συνέλευση με δύο αντιπροσώπους του. Ο ένας θα είναι ο
Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ του σωματείου οριζόμενο από το Δ.Σ. Ο άλλος
μπορεί να είναι οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ
μέλος του σωματείου. Τα σωματεία που στην τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευσή τους ψήφισαν πάνω από 300 μέλη
δικαιούνται να συμμετέχουν στα εκλογοαπολογιστικά Σ.τ.Α και
με τρίτο αντιπρόσωπό τους.
Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να
προσκομίζονται φωτοτυπίες από το πρωτότυπο:
Α) Του πρακτικού κατάρτισης του Δ.Σ σε σώμα.
Β) Πρακτικό του Δ.Σ διορισμού των αντιπροσώπων.
Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου αντιπροσώπου,
αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής από το
οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την φωτογραφία του.
Παρακαλούνται οι διοικήσεις των σωματείων να διαβιβάσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην έδρα της Π.Ο.Ε το

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
01-07-13
Έγκριση δαπάνης για αγορά νταουλιού και θήκης νταουλιού για τις ανάγκες
της Λέσχης

06-07-13
Εκπροσώπηση στην «Γιορτή κερασιού 2013» του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί»

07-07-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Μ.Λ.Σ.Τετραλόφου Κοζάνης στο παρχάρ
του χωριού

08-07-13
Απόφαση συμμετοχής της Ε.Λ.Β. στο
έκτακτο συνέδριο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.

12-07-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου
άνω Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα»

13-07-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Κορινού «Εύξεινος Πόντος»

20-07-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων

25-07-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»

αργότερο μέχρι 8 Νοεμβρίου και ώρα 15.00, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στην γραμματεία να προβεί στον απαιτούμενο
έλεγχο και στη σύνταξη των σχετικών καταλόγων των αντιπροσώπων.
Για το 19μελές Δ.Σ της Π.Ο.Ε θα εκλεγούν τα 14 μέλη από
το Συνέδριο των Αντιπροσώπων(Γενική Συνέλευση) , αφού,
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού οι Πρόεδροι των
πέντε Περιφερειακών Συμβουλίων των Σ.Πο.Σ., που θα έχουν
ήδη εκλεγεί, συμμετέχουν, λόγω του αξιώματός τους, στο
ΔΣ της Π.Ο.Ε.. Η εκλογή των υπολοίπων 14 μελών του Δ.Σ
γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο αντιπρόσωποι που μετέχουν
νομίμως στο Συνέδριο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας σε σταυρούς προτιμήσεως.
Κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι 7 σταυρούς
προτιμήσεως για το Δ.Σ και μέχρι δύο σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Π.Ο.Ε πρέπει να
υποβληθούν το αργότερο μέχρι 14 Νοεμβρίου 2010 και
ώρα 3μ.μ, ώστε να διευκολυνθεί η διοίκηση στο έργο της
προετοιμασίας του συνεδρίου και των αρχαιρεσιών. Μέσα
στην ίδια προθεσμία συνιστάται και η οικονομική τακτοποίηση των μελών. (Δικαίωμα εγγραφής 50,00 ευρώ και
ετήσια συνδρομή 50,00 ευρώ).
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό η ταμειακή
τακτοποίηση επιτρέπεται μέχρι και την έναρξη της γενικής συνέλευσης.
Τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων θα βαρύνουν τα
σωματεία που εκπροσωπούν.
Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη και οι αντιπρόσωποι
που θα ορίσουν, να είναι παρόντες κατά την ορισθείσα ημέρα
και ώρα έναρξη της συνέλευσης (17 Νοεμβρίου ή 24 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ).
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρχαρίδης
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Γεωργιάδης
Δημοσιογράφος

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2013

02-08-13
Συμμετοχή του χορευτικού στις εκδηλώσεις του Μ. Λ. Σ. Τετραλόφου «Τετραλόφεια 2013»

03-08-13
- Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Μ.Λ.Σ. Τετραλόφου «Τετραλόφεια 2013»
- Συμμετοχή στο έκτακτο συνέδριο
της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. με αντιπρόσωπο τον Νομικό Σύμβουλο της Λέσχης κ. Λάζαρο Κουμπουλίδη.
- Εκλογή στο Δ.Σ. της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. του
αντιπροσώπου της Ε.Λ.Β. Λάζαρου Κουμπουλίδη

04-08-13
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις του
Μ.Σ.Ποντίων Ν. Προδρόμου «ο Ακρίτας»

07-08-13
-Έγκριση δαπάνης για αγορά υλικών
για τις ανάγκες της ιματιοθήκης
-Έγκριση δαπάνης για αγορά 50 τεμαχίων (T-shirt) με το λογότυπο της Λέσχης.

13 έως 16-08-13
Πραγματοποίηση 4ημερης εκδρομής
του χορευτικού εν όψει φεστιβάλ στην
Κων/πολη.

16-08-13
Τακτικός έλεγχος 1ου εξαμήνου από
την Ελεγκτική Επιτροπή στα οικονομικά
της Λέσχης.

19-08-13
Απόφαση έκδοσης ημερολογίου της

Λέσχης για το έτος 2014, με θέμα «οι Μεγάλοι Έλληνες του Πόντου»

24-08-13
Συμμετοχή του χορευτικού στο φεστιβάλ γκάϊντας στα Τρίκαλα Ημαθίας

26-08-13
Έγκριση δαπάνης για αγορά λάστιχου
κήπου για της ανάγκες ποτίσματος των
δενδρυλλίων στο προαύλιο του Π.Π.Κ.

31-08-13
Συνάντηση του Εφ. Τμημάτων με
τους υπεύθυνους και τους δασκάλους
των τμημάτων εν όψει της έναρξης τμημάτων της νέα σεζόν.

02-09-13
Ορισμός υπευθύνων, τους Ά Αντιπρόεδρο και Γ. Γραμματέα της Λέσχης, για τη
συγκέντρωση και διανομή τροφίμων και
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες
οικογένειες, στο γηροκομείο και στο σύλλογο «Πρωτοβουλία για το παιδί»

04-09-13
Απόκτηση αριθμού μητρώου από
το μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του
Υπουργείου Πολιτισμού.

06-09-13
Εκπροσώπηση στην καλλιτεχνική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Παλατιτσίων.

09-09-13
- Έκκριση αλλαγής ημέρας συνεδρίασης του Δ.Σ. από Δευτέρα σε Κυριακή

αρχής γενομένης της 22ης Σεπτεμβρίου.
- Έγκριση έκδοσης λαχείου για την
ενίσχυση της Λέσχης.
- Έγκριση δαπάνης για αγορά χαρτικών υλών εν όψει της έναρξης των τμημάτων της Λέσχης.

15-09-13
- Πρόβα των χορευτικών τμημάτων
των συλλόγων της ευρύτερης περιοχής,
στο Π.Π.Κ. της Λέσχης στο Πανόραμα, για
την προετοιμασία του 8ου Φεστιβάλ Χορού της Π.Ο.Ε.
- Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις
Μνήμης του Συλλόγου Μικρασιατών Ν.
Ημαθίας και κατάθεση αντί στεφάνου
χρηματικού ποσού στον λογαριασμό για
την προώθηση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.

21-09-13
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αριστοτέλης»
Λουτροχωρίου Πέλλας για τα 100 χρόνια
ίδρυσης του χωριού.

22-09-13
- Έναρξη λειτουργίας των τμημάτων
της Λέσχης για την περίοδο 2013-2014.
- Έγκριση δαπάνης για αγορά υλικών
επιδιόρθωσης του εξωτερικού χώρου
του Π.Π.Κ. της Λέσχης.
- Απόφαση πραγματοποίησης του
ετήσιου χορού της Λέσχης στις 28-12-13.
ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

11

ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΣ - ΑΕΡΓΙΤΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

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

Στηρίξτε το έργο της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από 25 ευρώ* το έτος
*Αφορά την καταχώρηση στην λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών
των ενεργών μελών (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ)

•

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

•

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ



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

•

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ



ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703



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



ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909

•

ΕΙ∆Η 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 ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ- ΤΣΙΓΑΡΩΝ



ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061565

•

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

•

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - DELIVERY



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

•

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ



ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΤΗΛ. 2331024344

•

Ι. ΚΤΕΟ



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331043333 & 2331044333 - www.kteover.gr

•

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



EXPERT- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. - ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ Δ. Ο.Ε. - ΤΕΡΜΑ ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2331070770 & ΦΑΞ: 2331027617

•

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 59, ΠΙΕΡΙΩΝ 124 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 104
ΤΗΛ. 2331070946- 2331026205-2331028052 ΦΑΞ:2331076205

•

ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ



GREENLAND ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 6937416505

•

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ



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

•

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

•

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



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

•

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ



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

•

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΙΟΥ



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



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

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α-ΜΟΚΕΤΕΣ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ



ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΤΗΛ. 2331026723

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΜΗΤΣΙΟΥ - «στο χέρι NO DIRTY hand car wash»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 242 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331044131 & WU: 6986291588

•

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



ΜΗΤΣΙΟΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331077044 - ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΛ. 2331077442



ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε., 7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ. 98188



ΚΙΚΗ & ΕΛΣΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΚΟΜΒΟΣ Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2331071120

•

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ



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

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ



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



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

•

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



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

•

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

•

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ



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

•

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ



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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Ξεκίνησαν τα τμήματα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Τ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ

ην Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκίνησε η λειτουργία των τμημάτων της Ε.Λ.Β.

Παιδικό αρχαρίων: Ώρα μαθήματος 5μ.μ. - 6μ.μ.
Παιδικό: Ώρα μαθήματος 6μ.μ. – 7μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος: Ρουκάς Γιώργος
Εφηβικό: Ώρα μαθήματος 7μ.μ. – 8μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος: Δεμερτζίδου Μαρία
Τμήμα εκπροσώπησης: Ώρα μαθήματος 8μ.μ. – 9μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος:
Ασβεστάς Βασίλης, Ιντζεβίδης Βαγγέλης
Υπεύθυνη εφηβικού και παιδικών τμημάτων:
Τόκα Βάσω, τηλ. 6975578091

Υπεύθυνος: Τσανασίδης Μιχάλης, τηλ. 6972136532

Υπεύθυνη: Ιντζεβίδου Παρθένα τηλ. 6973011520

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.elverias.gr

Υπεύθυνος: Παλασίδης Κυριάκος, τηλ. 6978116914

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

Υπεύθυνος: Χωραφαΐδης Αβραάμ, τηλ. 6973338178
Υπεύθυνη τμήματος εκπροσώπησης:
Αμοιρίδου-Πασχαλίδου Έφη, τηλ. 6977393615

ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Λύρα - Δάσκαλος:
Τσανασίδης Γιάννης, τηλ. 6978623343
Νταούλι - Δάσκαλος:
Ουσταμπασίδης Δημήτρης, τηλ. 6946464522
Τραγούδι - Υπεύθυνος:
Παπαδόπουλος Νίκος, τηλ. 6946061047
Υπεύθυνος Μουσικών τμημάτων από το Δ.Σ.:
Θεοδωρίδης Σπύρος (Έφορος Τμημάτων), τηλ. 6975859593.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
H Ελένη Τσαπράζη είναι ένα από τα παιδιά που μας έκαναν να νιώθουμε υπερήφανοι ως Έλληνες και ως Πόντιοι
για άλλη μια φορά τον Ιούλιο του 2013. Η Ελένη επιλέχθηκε από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας
να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Διεθνές Πρόγραμμα
Αστροναυτικής Εκπαίδευσης της NASA που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ταξίδεψε στην Αμερική
μαζί με τα άλλα Ελληνόπουλα που επιλέχθηκαν να μας
εκπροσωπήσουν και καθώς κατά την τελετή έναρξης οι
συμμετέχοντες έπρεπε να παρουσιάσουν ένα κομμάτι
του πολιτισμού της χώρας τους με η Ελένη καταγόμενη
από τον Τριπόταμο Βέροιας και νιώθοντας περήφανη για
την Ποντιακή της καταγωγή επέλεξε να ενδυθεί την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά.

5.344.517

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

Υπεύθυνη: Ιωσηφίδου Δήμητρα (Έφορος Κιν. & Ακίνητης
Περιουσίας Τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β.), τηλ. 6976417090

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νίκος, τηλ. 6946061047

ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ

Υπεύθυνες: Τοπίδου Νικολέτα, τηλ. 6948692135
Αθανασάκη Νεκταρία, τηλ. 6986001759

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Υπεύθυνη: Φωστηροπούλου Ηρώ
Εγγραφές - Πληροφορίες κάθε Κυριακή, Τρίτη & Πέμπτη
4.30μ.μ. – 8.30μ.μ. στο τηλ. 23310-72060.
Τα τμήματα χορευτικού, λύρας, νταουλιού και
τραγουδιού πραγματοποιούν πρόβες όλο τον χρόνο
στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας (Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 1, Πανόραμα).

Óáò ðåñéìÝíïõìå íá óôåëå÷þóïõìå
üëïé ìáæß ôá ôìÞìáôá ôïõ
«Ó÷ïëåßïõ ÐáñÜäïóçò» ôçò Å.Ë.Â.

Ξεκίνησαν τα τμήματα της Ευξείνου

