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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
η υπόθεση της Διοίκησης του 

«Ιδρύματος Παναγία Σουμελά»

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. 
Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Κοπή πίτας 
11.15-11.30: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ. 
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)  11.30-11.45: Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη των κ.κ. Αρ-
γυρίου Τσαχουρίδη και Αθανασίου Πυρινού ως επίτιμα μέλη 
της Ε.Λ.Β..
2)  11.45-12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
3)  12.30 -12.45: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
4)  12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5)  13.00-13.15: Έγκριση ή μη πρότασης του Δ.Σ. για μείωση ετή-
σιας συνδρομής μέλους
6)  13.15-13.45: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.
7)  13.45-14.00: Απαντήσεις 
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οι-
κονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, να 
προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρ-
ξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με την απόφαση 
Νο 36 / 15-12-2008 του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα συμμετο-
χής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα 
οικονομικώς και το 2014.  
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν πε-
ρισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρο-
μής των δύο τελευταίων ετών (2013-2014).
Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρί-
νεται απαραίτητη.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο 
και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος   O Γ. Γραμματέας
    Χαράλαμπος Καπουρτίδης    Αρχιμήδης Ιντζεβίδης

ÌåãÜëç åðéôõ÷ßá óçìåßùóå 
ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôçò Å.Ë.Â.
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Κυκλοφόρησε το νέο 
πολυσέλιδο Ημερολόγιο 

της Ε.Λ.Β. για το 2014
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ôçò ÐáìðïíôéáêÞò Ïìïóðïíäßáò ÅëëÜäïò 
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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

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανέκδοτο
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Ο Πανίκας και ο Στεφανάκον επήγαν σην Αμερικήν να 
δουλεύνε και να γαζανεύνε ολίγα παρόπα, να έρταν οπίς σην 
Ελλάδαν να εφτάνε τ’ ατεινέτερον δουλείαν. Ασέ έφτασαν σην 
πολιτείαν τη Νέας Υόρκης και αφού τα πράματά τουν σο ξενο-
δοχείον εφέκαν έναξάϊ ενεπάαν και επεκεί είπαν ας πάμε οξου-
κές να γνωρίζομε αβούτο τον τόπον πα. Άμαν πολλά μακρά 
πα κ’ επήγαν και ντο ελέπνε; τσίπ πολλά κόσμος τριγυριστά 
μαζεμέν σ’ έναν μέρος και ένας παιδάς μ’ έναν ντουντούκαν 
εκαλάτσευεν αγλήγοροτά και κατ’ έλεεν. Άμαν ατοίν πα δεν 
και γάνευαν. Ασ’ εσούμωσαν οι δύο πα, ο Πανίκας κουντά κι 
εβγαίν’, τσίπ εμπροστά ας σό κόσμον και ντο ελέπ’; Έναν τρανόν 
κουρούμ πενήντα επί πενήντα γομάτον νερόν κι απές πα δύο 
κροκοντήλια τρανά, ιστέ ατώρα έλεεν ο Αμερικάνον, όποιος 
περάν ας έναν άκραν σ’άλλον θα πέρ’ δέκα χιλιάδες δολάρια. 
Ο Πανίκας σίτα τερεί απές σην λίμνην, ένας παιδάς Αμερικάνος 
ένα χάπαραν κουντ’ άτον απές σο νερόν. Ατ’ όσον εχπαράεν ο 
άχαρον ο Πανίκας ούς να σουμών’ ατον τα κροκοντήλια ατός 
ετσαπαλάεψεν και εξέβεν σ’ αλλ’ τη μερέαν τη κουρουμή. Πιρ-
τιά εσάρεψαν’ ατον οι Αμερικάνοι οι καρασπαντέτ ή ζουρνα-
λήτ και ερωτούν’ ατον ντο νάτσιαν εν; ρωμαίος είμαι είπεν’ ατς 
και έρθαμε εγώ και ο Στεφανίκον αδά σην Αμερικήν να δου-
λεύομε. Εξέρτς εσύ ότι εκέρδισες 10.000 χιλιάδες δολάρια με 
το να επέρασες ανάμεσα ας α κροκοντήλια και ντο θα εφτάς 
ατόσα παράδας ερωτούν’ ατον. Ο Πανίκας ενούτσεν εναξάϊ και 
επεκεί δί’ ατς απάντησην, δύο χιλ, θα στείλλω την αχαρέσαν 
την μάναμ’ σην Ελλάδαν που ζει απές σο μαύρον την εφτωχίαν 

αλλά χίλια δολλάρια θα δίγω τον φίλο’ μ’ και σύντροφο’ μ’ Στε-
φανίκον και πεντακόσα πα δολάρια θα δίγω ακείν’ τη σκύλ τον 
Αμερικάνον π’ εκούντεσ’ εμέν απές σον νερόν ο Θεόν να καίει 
ατόν, και άψιμον να συρ’ απάνατ και να βρουλίζ’ ατον. 

Γλωσσάριο Ποντιακής 
διαλέκτου

Γαζανεύω = Πλουτίζω
Παρόπα= Παράδες

Τατηνέτερον= δικό τους
Εφέκαν= άφησα

Εναξάϊ=λίγο
Ενεπάγαν= Αναπαύθηκαν

Οξουκές = έξω μεριά
Ελέπνε = βλέπουν

Τσίπ = εντελώς
Τριγυριστά = τριγύρω

Κουντά= σκουντά, σπρώχνει
Κουρούμ= πισίνα (ποτιστής ζώων)

Ιστέ = δηλαδή
Έναχάπαραν = απότομα – άξαφνα
Σ’ αλ’ τη μερέαν=στην άλλη μεριά

Καρασπαντέτ ή ζουρναλίστ = Δημοσιογράφοι
Νάτσια = εθνικότητα

Βρουλίζ’ ατον = να τον φλογήσει (βρούλα = φλόγα)
Πιρτιά = με το πρώτο

Ενούντζεν = σκέφτηκε

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
- Τον άρρωστον πρωτού αποθάν’ να κλαίσ’ ατον (= τον άρρω-

στο πρωτού πεθάνει να τον κλάψεις) – Εννοείται ότι η πρόλη-
ψη είναι ο καλύτερος σύμβουλος πρωτού έρθει το μοιραίο.

- Σ’ ατουνού τ΄αλών’ ο Θεόν καμίαν κι’ βρέχ’ (=σ’ αυτουνού το 
αλώνι ο Θεός καμιά φορά δεν βρέχει) – Λέγεται για άνθρωπο 
τελείως ασυλλόγιστο ή και αναίσθητο ή και απαθή.

- Όποιος κάεται ασό γάλαν φυσά και το ξίγαλαν (= όποιος καεί 
από το γάλα φυσάει και το γιαούτρι) – Λέγεται για άνθρωπο 
που έχει δεινοπαθήσει απρόσμενα και ανεπιφύλακτα με συνέ-
πεια να προσέχει ποιο επισταμένα το μέλλον του).

- Σον ουρανόν ντ’ εράευεν ση (γ)ήν εύρεν ατο (= ό,τι έψαχνε 
στον Ουρανό το βρήκε στη γη)- Λέγεται για ανθρώπους φτη-
νών ευκαιριών.

Το τενεκόπον 
(απόσπασμα από την ποιητική συλλογή «Αγρέλαφον»)

Της Ελένης Πιπερίδου – Λαφαζάνη
- Τενεκόπον μ’ γιατί έργεψες 

Τσιτσάκια να γομούσαι;
Οπέρ’ς ενθυμούμαι αΐκον καιρόν 

έσ’ νε άμον τη νύφεν

Σ’ έναν χρόνον απέσ’ γιατί 
έναν τσιτσάκ εδώκες 

κ’ επέλεξες Χριστούεννα 
το πρώτον την ημέραν;

Εστεναχώρεψαν εμε τα καιρούς,
η κακία τη ανθρωπίων.
Κανείς εμέν κ’ ετέρεσεν

γλυκέα απέσ’ σ’ ομμάτα...

Τενεκόπο μ’ γιάμ’ εγέρασες
 κι άλλο κ’ ευτάς τσιτσάκια;
Εγώ αγαπώ σε «υπομονή»

και θέλω σε όπως είσαι!

Θα θέκω σε σο παραθύρ’ 
το χώμα σ’ θ’ αχταλεύω*

και κάθαν γλυκύν ηλέπαρμαν*
τα φύλλα σ’ θα τσανίζω*...

αχταλεύω = σκαλίζω, 
ηλέπαρμαν = ανατολή ηλίου

τσανίζω = καταβρέχω 

Κυκλοφόρησε το νέο 
πολυσέλιδο Ημερολόγιο 

της Ε.Λ.Β. για το 2014

Για 7η συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται η καλαίσθητη 
έκδοση του Ημερολογίου από την  Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας επικροτώντας κάθε προσπάθεια 
των νέων και επιθυμώντας να προκαλέσει την διάθεση 
τους, για πλουσιότερη ενημέρωση, εκδίδει το Ημερολόγιο 
του 2014, με θέμα «Οι μεγάλοι Έλληνες του Πόντου», θέλο-
ντας από τη μια να αναδείξει το ήθος, την ευγένεια, και τον 
ηρωισμό της ελληνικής ψυχής και από την άλλη να προκα-
λέσει, να ενισχύσει και να παροτρύνει ακόμα περισσότε-
ρους νέους να ασχοληθούν και να ενημερωθούν.

Αν και η επιθυμία όλων ήταν και η φετινή έκδοση να δι-
ανεμηθεί δωρεάν, 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 σκο-
πό τη συντήρηση του κτιρίου στο Πανόραμα. 

Το Δ.Σ. επίσης, θέλει να ευχαριστήσει όσους συνεργά-
στηκαν για την προετοιμασία και όσους στήριξαν τη νέα 
έκδοση, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τον θετικό σχολια-
σμό και τις άριστες κριτικές.

Με τιμή, για το Δ.Σ.
             Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας
 Χαράλαμπος Καπουρτίδης            Αρχιμήδης Ιντζεβίδης
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ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο... ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ!
*ένας οφειλόμενος μίνι απολογισμός της πρόσφατης 
εκλογικής διαδικασίας της ΠΟΕ που κατέληξε σε παρωδία 
από τον Λάζαρο Κουμπουλίδη, πρώην πρόεδρο και 
υποψήφιο από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας.

Όταν πριν από τρία χρόνια κατέθετα ως εκπρόσωπος της Ε.Λ. Βέ-
ροιας στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΠΟΕ έγγραφες προτά-
σεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, μεταξύ των οποίων και τη 
θέση μας να μην παραταθεί η διάρκεια της θητείας του προέδρου από 

τα 6 στα 9 χρόνια, κόντρα στην «επιτακτική ανάγκη» να παραμείνει ο «αναντικατάστατος» Παρ-
χαρίδης στον προεδρικό θώκο, αντιμετωπίστηκα λιγάκι ως «εξωγήινος», πλην όμως η επιλογή 
μας έμελλε δυστυχώς να δικαιωθεί στο τέλος της τριετίας. 

Παρά την ελεύθερη έκφραση γνώμης από μέρους μας που «στεναχωρούσε» αρκετούς στην 
«κορυφή της ηγεσίας» της ΠΟΕ, οι συνεχείς έγγραφες προτάσεις μας για τα σοβαρά θέματα που 
αντιμετώπιζε η ΠΟΕ και κυρίως η δυναμική μας πορεία στο θέμα της αλλαγής του διοικητικού 
καθεστώτος του Ιδρύματος Π. Σουμελά, οδήγησαν τον Πρόεδρο στην αναγόρευση της Ε.Λ. Βέ-
ροιας κατά τα λεγόμενα του «στην αιχμή του δόρατος της ΠΟΕ», «σε ναυαρχίδα» και ως «το πιο 
λαμπρό αστέρι στο στερέωμα των ποντιακών Σωματείων της ΠΟΕ»… Σε συνέχεια της παραπά-
νω αναγνώρισης του έργου μας ήταν η πρόταση από τον πρόεδρο Παρχαρίδη στις προηγού-
μενες εκλογές της ΠΟΕ να αναλάβω προσωπικά ως Γραμματέας δίπλα του, θέση την οποία δεν 
αποδέχτηκα.    

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Γ. Γεωργιάδη στη θέση του Γραμματέα, οπότε άρχισε κι ο … 
«κατήφορος» της ΠΟΕ που οδήγησε έξι (6) μέλη του Δ.Σ. να υπερψηφίσουν πρόταση μομφής 
κατά του Γραμματέα (και ένα λευκό), που προκλήθηκε από την παραίτηση μου από την Επι-
τροπή για το Ίδρυμα Π. Σουμελά, μαζί με το μέλος του Δ.Σ. Δώρα Μπαλτατζίδου, λόγω αδέξιων 
χειρισμών του Γραμματέα που μπλόκαραν τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος διοίκησης 
του Ιδρύματος Σουμελά στο Υπουργείο Παιδείας. Ο Γραμματέας παρέμεινε τελικώς στη θέση 
του με τα στήριξη και τη διαβεβαίωση του προέδρου ότι θα επικουρείται στο έργο του από τον 
έμπειρο Κώστα Γαβρίδη, αλλά η ρήξη ήδη είχε επέλθει ανεπιστρεπτί. 

Όταν το 2010 η διοίκηση Σουμελά αναζήτησε λύση στο διαφαινόμενο αδιέξοδο με ψήφιση 
νέου Κανονισμού διοίκησης, μετά την άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας να συμμετά-
σχει με εκπρόσωπό της στο νέο ΔΣ  του Ιδρύματος μετά από παρέμβαση της Ε.Λ. Βέροιας, ζητή-
σαμε επίμονα από τον πρόεδρο Παρχαρίδη να προσφύγει σύσσωμη η  ΠΟΕ στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για την ακύρωσή του νέου Κανονισμού. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή 
του κατεστημένου της Σουμελά, λόγω της πρόσφατης Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους που κατέληγε ότι η διοίκηση του Ιδρύματος ήταν παράνομη και οι αποφάσεις του 
άκυρες. Ενώ αρχικά ο Πρόεδρος συμφώνησε, η προθεσμία των 60 ημερών για την άσκηση της 
προσφυγής στο ΣτΕ κυλούσε χωρίς καμία κίνηση από την ΠΟΕ. Τελικώς η προσφυγή κατατέθη-
κε μόνο από την Ε.Λ. Βέροιας με δικά μας έξοδα, αντί να φέρει υπογραφή και των 400 Σωματεί-
ων της ΠΟΕ, με την υπόσχεση ότι θα καλύψει η ΠΟΕ όλα τα έξοδα, ακόμα κι αν χρειαστεί να τα 
βάλει ο ίδιος ο Πρόεδρος από την τσέπη του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τότε Υπουργός Παιδείας 
Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία «κυνηγήθηκε» όσο κανείς άλλος Υπουργός από τον Παρχαρίδη 
και το Γεωργιάδη,  ήταν η Υπουργός που μετά από σειρά επαφών με την Ε.Λ.Βέροιας και προ-
σωπική παρέμβαση της Δώρας Μπαλτατζίδου, προσυπέγραψε την ανωτέρω Γνωμοδότηση του 
ΝΣΚ, προσδίδοντας του ισχύ Υπουργικής Απόφασης και έκανε παρέμβαση υπέρ της προσφυ-
γής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιζητώντας και νομοθετική λύση με σύνταξη σχεδίου 
Νόμου σύμφωνα με τα αιτήματά μας.

Εντωμεταξύ στην περσινή Γενική Συνέλευση της ΠΟΕ στην Αθήνα, λόγω της αυξανόμενης 
δυσφορίας πολλών Σωματείων και στελεχών του χώρου από ενέργειες και έγγραφα του Γραμ-
ματέα, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να δηλώσει ο Γραμματέας ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις 
επόμενες εκλογές, προκειμένου να ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς περαιτέρω αντιδράσεις, 
δήλωση η οποία έγινε από το Γραμματέα δημοσίως στη Συνέλευση. 

Κι ενώ οι αναβολές στην εκδίκαση της προσφυγής  στο ΣτΕ ήταν συνεχείς λόγω μη κατάθε-
σης θέσεων από το Ίδρυμα και την Ιερά Σύνοδο, οι υποσχέσεις κάλυψης των δικαστικών εξό-
δων από τον Πρόεδρο παρέμειναν μονάχα υποσχέσεις, ενώ νέα απόφαση για κάλυψη των δι-
καστικών εξόδων πάρθηκε και «επισήμως» από το ΔΣ της ΠΟΕ, κατόπιν φορτικών πιέσεων από 
πλευράς μας. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο συμβούλιο της ΠΟΕ πριν τις εκλογές 
«έφτασε ο κόμπος στο χτένι», με νέα ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής μας την 28η Νοεμ-
βρίου, δηλαδή μόλις τέσσερις ημέρες μετά τις εκλογές της ΠΟΕ, κι ενώ δήλωσα ενώπιον του ΔΣ 
ότι το Σωματείο της Βέροιας δεν είχε  κι άλλα χρήματα για την παράσταση στο Δικαστήριο ώστε 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθεί η υπόθεση, ο πρόεδρος σε απάντηση έντονης κριτικής για 
το «κρέμασμα» της Βέροιας και την ανακολουθία των υποσχέσεων του, δήλωσε με έμφαση ότι 
η ΠΟΕ και ο ίδιος τηρεί τις υποσχέσεις του και πως το …επόμενο ΔΣ θα φροντίσει γι’ αυτό, λόγω 
έλλειψης χρημάτων!!! Το εξωφρενικό είναι ότι η έγγραφη αίτηση μας προς το ΔΣ προκειμένου 
να συμμετάσχουν όλα τα Σωματεία της ΠΟΕ στη δημιουργία ενός ταμείου για τη Σουμελά με 
μόλις 10€, όσο δηλαδή κοστίζει μία λαμπάδα στη Χάρη Της,  δεν μπήκε καν σε συζήτηση, ώστε 
αποκλείστηκε η μόνη ορατή και εφικτή πηγή άμεσης χρηματοδότησης, αλλά και ηθικής ταυτό-
χρονα συμπαράστασης στον αγώνα για ανατροπή του καθεστώτος Σουμελά …

Αυτός ήταν κι ο λόγος για το «κάρφωμα» του Πρόεδρου από πλευράς μου στη Συνέλευση 
στις πρόσφατες εκλογές. Ήταν η δημόσια έκφραση αγανάκτησης για την «τιμωρία» της Λέσχης 
της Βέροιας να αφεθεί μόνη της να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» σε ένα τόσο κρίσιμο κι 
ευαίσθητο θέμα για την Ενότητα του Ποντιακού χώρου. Αγανάκτηση που ξεχείλισε στη θέαση 
ενός οικονομικού απολογισμού που εμφάνιζε και πλεόνασμα, παρόλο που αποδείχτηκε στη 
συνέχεια της διαδικασίας μετά από παρέμβαση του Κ. Γαβρίδη, όχι μόνο ότι δεν έχουμε πε-
ρίσσευμα 1200€ όπως ενημέρωσε ο Ταμίας στον απολογισμό του, αλλά αντίθετα ότι τα οφει-
λόμενα της ΠΟΕ ξεπερνούν τις 32.000€, στις οποίες οφειλές δεν έχει προβλεφθεί ούτε 1€ για 
το δικαστικό αγώνα για τη Σουμελά, παρά της απόφαση του απερχόμενου ΔΣ! Αγανάκτηση 
που πυροδοτήθηκε περαιτέρω από την προσπάθεια «καπελώματος» του νέου Συμβουλίου από 
τον …«απερχόμενο» Πρόεδρο και τον …«απερχόμενο» Γραμματέα που κατέβαλλαν λυσσαλέα 
προσπάθεια να ελέγξουν την εκλογή της πλειοψηφίας των νέων μελών του Δ.Σ., με κριτήριο όχι 
την ικανότητα και αποτελεσματικότητα τους, αλλά κυρίως την «ομολογία πίστης» στους ίδιους. 
Και τα κατάφεραν!  Το 75% των εκλεγέντων αποτελούν δυνάμεις πιστές στον Παρχαρίδη και 
το Γεωργιάδη, όπως δηλώνει ο τελευταίος στο διαδίκτυο. Μπράβο και στους δυο! Μπορείτε 
τώρα να επιχαίρετε για το μεγαλειώδες έργο σας, κινώντας τα «νήματα» της ΠΟΕ από τη θέση 
ασφαλείας και κύρους που σας εξασφαλίζει η «κλονοποιημένη» ΠΟΕ, δηλαδή η ΔΙΣΥΠΕ και να 
ετοιμάζεστε για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση του 2017, όπως ήδη δηλώνετε δημοσίως! 

Εκτός κι αν τα πολλά πλέον Σωματεία που έχουν αποκτήσει έντονα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά και δεν ακολούθησαν τις «γραμμές σας», πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων τα «χαρ-
τάκια της ντροπής» με τις 7άδες σας, πληθύνουν κι αποφασίσουν να βάλλουν για ακόμη μία 
φορά τέλος σε ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό που κληθήκατε ο ίδιοι πριν εννέα χρόνια να 
γκρεμίσετε... 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΧΑΝΤΙΔΗ 
Προς: Τον κ. Λάζαρο Κουμπουλίδη
Δικηγόρο, τ. Πρόεδρο Ευξείνου Λέσχης Βεροίας

Αγαπητέ Λάζαρε,
Από την θέση του νέου Προέδρου 

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλά-
δος αισθάνομαι την ανάγκη να απα-
ντήσω, σχετικά με την δημοσίευση 
στον ηλεκτρονικό τύπο επικριτικής 
επιστολή σου, με πνεύμα φιλίας, αγά-
πης, εκτίμησης και ομόνοιας, σ’έναν συναγωνιστή των ποντιακών πραγμάτων, έγκριτο Νομικό 
και τ. Πρόεδρο της ιστορικής Ευξείνου Λέσχης Βεροίας.

Πράγματι, αγαπητέ Λάζαρε, η καλοπροαίρετη κριτική είναι βασική αρχή του Δημοκρατικού 
πνεύματος, απαλλαγμένη όμως από εμπάθεια προς τους κρινόμενους, οι οποίοι βάσει των στοι-
χειωδών κανόνων ευγένειας είναι κύριοι και το υποτιμητικό και ειρωνικό ύφος στην περιγραφή 
των γεγονότων δεν είναι σύμφωνο με τον Ποντιακό Πολιτισμό μας.

Δεν θα ήθελα να υπεισέλθω στις λεπτομέρειες της μακροσκελούς επιστολής, που ενδεχο-
μένως δεν με αφορούν, διερωτώμαι όμως, γιατί άραγε κοινοποιήθηκε τώρα, μετεκλογικά, ενώ 
αναφέρεται σε γεγονότα του παρελθόντος και βάσει των καταστατικών αρχών της Π.Ο.Ε. η κρι-
τική γίνεται εντός των οργάνων και δη εντός της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

Κρίνω σκόπιμο, αγαπητέ Λάζαρε, να αναφερθώ επί των γενικών αρχών, καθώς και σ’εκείνο 
το θέμα που αφορά τον ταμία, ο οποίος εξελέγη και ταμίας του Νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου και με ενδιαφέρει άμεσα. Διότι τον γνωρίζω και είναι πεποίθησή μου, ότι είναι σχολαστικός, 
επιμελής, δοκιμασμένος μέσα στο χρόνο, είναι αγωνιστής και προσφέρει πολλά στα ποντια-
κά πράγματα, είναι Πρόεδρος Συλλόγου και υπεύθυνος ποντιακής εκπομπής στο ραδιόφωνο, 
αλλά και από επαγγελματικής πλευράς θεματοφύλακας της νομιμότητας και της τάξεως. Γιατί 
τόσο αβίαστα να δημοσιοποιούμε υπαινιγμούς; Αλίμονο, «εάν το άλας μωρανθεί εν τίνι αλη-
σθήσεται».

Όπως διεκήρυξα και προεκλογικά στην συλλογική μας δράση θα πρέπει να μας χαρακτηρί-
ζει το Δημοκρατικό Πνεύμα, η διαφάνεια των έργων και η αξιοκρατία των προσώπων. Μ’ αυτά 
θα πορευθούμε και μ’ αυτά θα υπηρετήσουμε τους σκοπούς της Π.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια της 
θητείας μας, αυτοδύναμοι και ανεπηρέαστοι.

Με βάση λοιπόν τα άρθρα 39 και 56 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε. καθορίζεται, ότι στις ετήσι-
ες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις να γίνεται οικονομικός απολογισμός και να ακολουθεί η έκθεση 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συνεπώς, σ΄ όλες τις προηγούμενες ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 
πραγματοποιήθηκε η παραπάνω διαφανής διαδικασία και συνεπώς έμενε ο οικονομικός απο-
λογισμός, μόνο του τελευταίου έτους, δηλαδή από 21-11-2012 έως 21-11-2013, ο οποίος πραγ-
ματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της Έκθεσης Ελέγχου της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, ενώπιον των 550 μελών της Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων, η οποία και 
απάλλαξε των ευθυνών του το απερχόμενο Δ.Σ και φυσικά και τον ταμία.

Διευκρινιστικά το προβαλλόμενο εκ των υστέρων δήθεν χρέος προς τρίτους ήδη αντισταθ-
μίζεται με το εγκριθέν και αναμενόμενο έσοδο από τον ΟΠΑΠ, κατόπιν προσκομίσεως των τι-
μολογίων, κατά συνέπεια, επί της ουσίας υπάρχει ισοσκελισμός και δεν υφίσταται κανένα θέμα 
χρέους ή αδιαφάνειας.

Όσον αφορά την προέλευση του εικονικού στην ουσία χρέους, θα ήθελα να υπενθυμίσω 
ότι αυτό προέκυψε από το Φεστιβάλ του 2009, όταν ο τότε Υπουργός Μακεδονίας Θράκης ενέ-
κρινε το ανάλογο βοήθημα, αλλά η μετέπειτα Εκλογική αλλαγή και κατάργηση του Υπουργείου 
Μακεδονίας-Θράκης, είχε ως αποτέλεσμα την αθέτηση και διαγραφή του βοηθήματος. Εν τω 
μεταξύ όμως είχαν ήδη γίνει οι δαπάνες και είχαν κοπεί τα σχετικά τιμολόγια.

Τέλος, σχετικά με τα αναφερόμενα για τον απελθόντα Πρόεδρο της Π.Ο.Ε νομίζω επί του 
παρόντος έχει κριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις και στο μέλλον η Ιστορία θα καθορίσει επακρι-
βώς το μέγεθος της προσφοράς του στην αναμόρφωση και οργάνωση του Ποντιακού χώρου 
την τελευταία δεκαετία.

Συμπερασματικά βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη ημέρα, με ανανεωμένο το Δ.Σ έτοιμο να 
αγωνιστεί για την υλοποίηση των σκοπών της Π.Ο.Ε. Στον αγώνα αυτό κανείς δεν περισσεύει. 
Προσωπικά θεωρώ όλους τους υποψήφιους στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δίπλα στο Δ.Σ και 
τους συγχαίρω για το αγωνιστικό τους πνεύμα και τον εθελοντισμό να προσφέρουν στα κοινά. 
Εξάλλου αυτή η προσφορά στα κοινά, συνιστά αρετή, κατά τον Αριστοτέλη.

Σε καλώ, αγαπητέ Λάζαρε, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα. Στη Δημοκρατία 
υπάρχουν οι θεσμοί αλλά είναι και η εναλλαγή των προσώπων που προσδίδουν κύρος και αξία 
στους θεσμούς.

Με ξεχωριστή εκτίμηση και αγάπη
Ο Πρόεδρος

Επαμεινώνδας Φαχαντίδης
Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΟΕ)
κ. Πρόεδρε της ΠΟΕ,
Αγαπητέ Επαμεινώνδα,

Απαντώντας στην με αριθμό 
πρωτ. 6387/6-12-2013 επιστολή 
της ΠΟΕ προς το πρόσωπό μου, την 
οποία υπογράφεις ως πρόεδρος, σε 
απάντηση του απολογισμού μου ως εκπροσώπου της Ε.Λ.Βέροιας στις εκλογές της ΠΟΕ, δηλώ-
νω καταρχήν κολακευμένος που ο πρόεδρος της ΠΟΕ έκρινε ως άμεσης προτεραιότητας ζήτη-
μα, να μου αφιερώσει ένα κείμενο νουθεσίας προκειμένου να ακολουθήσω τον «καλό δρόμο 
και αγώνα», το οποίο κείμενο είναι μόλις η δεύτερη επιστολή την οποία υπογράφει ως πρόε-
δρος της ΠΟΕ, αφού η πρώτη επιστολή απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου 
και αφορούσε ένα εξίσου(;) σοβαρό ζήτημα, αυτό του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Φρονώ 
βέβαια, ότι θα άρμοζε περισσότερο απέναντι στον κ. Υπουργό –κι όχι στην αφεντιά μου- ένα 
δισέλιδο κείμενο με τις θέσεις της ΠΟΕ, αντί μιας κακής αντιγραφής μιας παραγράφου της ΔΙΣΥ-
ΠΕ, διανθισμένης με τρεις όλο κι όλο σειρές με πέντε ορθογραφικά λάθη και άλλα τόσα συντα-
κτικά, που «βγάζουν μάτι» και εξέθεσαν με το «καλημέρα σας» το κύρος και τη σοβαρότητα της 
ΠΟΕ απέναντι στον ίδιο τον Υπουργό και έκαναν πολλούς συμπατριώτες μας να «δαγκωθούν» 
στην ανάγνωση του κειμένου…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

«Τό μέν οὖν ἐπιτιμᾶν ἴσως φῆσαι τις ἄν ῥᾴδιον
καί παντός εἶναι, τό δέ ὑπέρ τῶν παρόντων ὅ,τι

δεῖ πράττειν ἀποφαίνεσθαι τοῦτο εἶναι συμβούλου»
Δημοσθένης (384-322π.Χ.)

οὐ μὴν οἶμαι δεῖν τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν  σκοποῦνθ᾽ 
ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμῖν συμφέρειν ἡγοῦμαι: 

φρονώ  ότι δεν πρέπει, φροντίζων περί της ατοµικής 
µου ασφαλείας, να µαζεύσω την γλώσσαν µου και να 

κρύψω εκ φόβου την γνώµην µου περί των ζητηµάτων 
εκείνων, τα οποία νοµίζω ότι είναι συµφέροντα σε εσάς.

Δημοσθένης (384-322π.Χ.)
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς
Πανελλήνιο Ίδρυμα
 «Παναγία Σουμελά»  

(Ν.Π.Δ.Δ.)
Κύριοι, 
Κατά την τρέχουσα εβδομάδα ενημερωθήκαμε από με-

ρικά σωματεία της δύναμης της Παμποντιακής Ομοσπον-
δίας Ελλάδος, ότι έλαβαν πρόσκληση προκειμένου να λά-
βουν μέρος στη Γεν. Συνέλευση στο «Κοινό των Ποντίων», 
που πρόκειται να διενεργηθεί την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 
2013 στην Καστανιά Ημαθίας, με σκοπό την ανάδειξη μό-
λις δύο εκπροσώπων από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο 
στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Πανα-
γία Σουμελά» σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, κατά του 
οποίου η «Εύξεινος Λέσχη Βέροιας» έχει προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας με την υποστήριξη της Π.Ο.Ε.  
για την ακύρωσή του, η δε εκδίκαση της προσφυγής έχει 
ήδη αναβληθεί τρεις φορές λόγω μη κατάθεσης θέσεων 
από πλευράς σας.

Φυσικά δεν μας εκπλήσσει καθόλου η σκόπιμη επιλο-
γή της συγκεκριμένης ημερομηνίας για τη διενέργεια των 
διαδικασιών εκλογής στο «Κοινό των Ποντίων», αφού ταυ-
τόχρονα την ίδια ημέρα έχουν από καιρό προκηρυχθεί οι 
εκλογές για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Σ.ΠΟ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στις πέντε περι-
φέρειες τις Ελλάδος. Ως εκ τούτου η προφανής στόχευση 
σας να ΜΗΝ συμμετάσχουν στο «Κοινό των Ποντίων» τα 
427 σωματεία της Π.Ο.Ε. είναι δεδομένο ότι με αυτήν τη 
μεθόδευση την έχετε εκ των προτέρων επιτύχει. Άλλωστε 
αυτό είναι πάγια πρακτική του Ιδρύματος «Παναγία Σουμε-
λά», αφού και κατά την προηγούμενη εκλογική διαδικασία 
στο «Κοινό των Ποντίων» προ τριετίας, επιλέχθηκε την ίδια  
ημερομηνία να συμπέσουν στο ίδιο χώρο του Ιδρύματος η 
Συνέλευση του «Κοινού των Ποντίων» με τη Γεν. Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ). αποδει-
κνύοντας με τον πιο προφανή τρόπο την πλήρη ταύτιση και 
περιχαράκωση του εθνικοθρησκευτικού συμβόλου της Πα-
ναγίας Σουμελά από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, του ομώνυμου 
Σωματείου Π. Σουμελά, και της ΠΟΠΣ.

Με την επιστολή μου αυτή θέλω να τονίσω προς κάθε 
κατεύθυνση ότι οι έννοιες «Ομόνοια» και «Ενότητα» των 
Ποντίων, δεν πρέπει να αποτελούν απλές λέξεις κενού πε-
ριεχομένου και να εξυπηρετούν σκοπιμότητες εντυπωσι-
ασμού, προκειμένου να διατηρηθεί η υφιστάμενη νοσηρή 
κατάσταση του Διοικητικού Κατεστημένου του Ιδρύματος 
«Παναγία Σουμελά» με τη διαιώνιση της οικογενειοκρατεί-
ας. Τα παραπάνω δεν απηχούν απλές απόψεις της Παμπο-
ντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και μόνο, αλλά στηρίζονται 
στην γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους που αποφάνθηκε για την παράνομη συ-
γκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά».

Η παραπάνω λοιπόν πρόσκλησή σας για συμμετοχή 
όλων των ποντιακών σωματείων στο «Κοινό των Ποντίων» 
που αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στο να παρουσιάσει 
ως δήθεν «ανοιχτή» σε όλους μια συλλογική διαδικασία 
που την καταντήσατε απλά οικογενειακή σας υπόθεση,  θα 
αποκτήσει νόημα και περιεχόμενο μόνο όταν ολόκληρος 
ο οργανωμένος Ποντιακός χώρος, ομονοήσουμε στην κα-
τάργηση του υφιστάμενου Βασιλικού Διατάγματος και την 
ψήφιση ενός νέου Διατάγματος που θα εκδώσει πλέον ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο οποίο θα προβλέπεται η 
ισότιμη  συμμετοχή όλων των ποντιακών σωματείων της 
Ελληνικής Επικράτειας στη δημοκρατική ανάδειξη των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων θα 
εκλέγεται και ο Προέδρος του.

Η απάντηση λοιπόν στη δική σας εικονική πρόσκληση, 
είναι  η δική μας ουσιαστική πρόσκληση - πρόκληση για 
Δημοκρατία και Συμμετοχή όλων, που αποτελεί τη μοναδι-
κή αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της πολυ-
πόθητης Ομόνοιας και Ενότητας στον Ποντιακό χώρο.  

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Γεώργιος Παρχαρίδης

Καθηγητής Καρδιολογίας

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Παμποντι-
ακής Ομοσπονδίας Ελλάδος  που προέκυψε 

από τις αρχαιρεσίες στις  24-11-2013 , για την πε-
ρίοδο 2013-2016 έχει ως εξής:
  

Πρόεδρος: Φαχαντίδης Επαμεινώνδας
Α’ Αντιπρόεδρος: Χατζηδαυϊτίδης Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αντωνιάδης Ιωάννης 
Γενικός Γραμματέας: Τοπαλίδης Χρήστος Δημήτριος
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Κυριακίδου Γεωργία
Ταμίας: Παπαδόπουλος Θ. Ευστάθιος 
Μέλη: Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος, Αποστολίδης Κων-

σταντίνος, Βαρυθυμιάδης Γεώργιος - Πρόεδρος Σ.Πο.Σ Νότιας 

Ελλάδος και Νήσων, Βασι-
λειάδης Θωμάς, Βασιλειάδου 
Κυριακίδου Ελένη, Γαβρίδης 
Κωνσταντίνος,Εφραιμίδης 
Αλέξανδρος,  Ζελίλωφ Γιάν-
νης, Λεωνίδας Σαρβανίδης, 
Πρόεδρος Σ.Πο.Σ Κεντρικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας 
Μαυρίδου Χρύσα - Πρόεδρος 
Σ.Πο.Σ Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, Μωϋσίδης 
Νικόλαος - Πρόεδρος Σ.Πο.Σ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, 
Παπαδόπουλος Γ. Ευστάθιος, Παπαδοπούλου Αγγελική - Πρόε-
δρος Σ.Πο.Σ Θεσσαλονίκης.

Εξελέγη νέο Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.

Κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης Οκτωβρίου 2013 που διεξήχθη-
σαν για την ανάδειξη των πέντε (5) Περιφερειακών Συμβου-
λίων, των πέντε Συνδέσμων Ποντιακών Σωματείων (Σ.ΠΟ.Σ), 
έχουν επιλεγεί κατά περιφέρεια τα 9μελή Διοικητικά Συμβού-
λια που καταρτίσθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙ-
ΩΝ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΈΝΩ-
ΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΠΗ(ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΥΨΗΛΑΝΤΑΙ” ΔΥΤΙ-
ΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΗ 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΜΕΛΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ)

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ “ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ”)

ΜΕΛΟΣ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ”)

ΜΕΛΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ”)

Από το Γραφείο τύπου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος ανακοινώθηκε ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 24ης Οκτω-
βρίου 2010 που διεξήχθησαν για την ανάδειξη των πέντε (5) 
Περιφερειακών Συμβουλίων, των πέντε Συνδέσμων Ποντιακών 
Σωματείων (Σ.ΠΟ.Σ), έχουν επιλεγεί κατά περιφέρεια τα 9μελή 

Διοικητικά Συμβούλια που καταρτίσθηκαν σε σώμα ως εξής:
1. Σαρβανίδης Λεωνίδας, Πρόεδρος
    (Σύλλογος Ποντίων Λακώμματος Χαλκιδικής)
2. Ξανθόπουλος Κώστας, Αντιπρόεδρος
    (Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες»)
3. Παπαδοπούλου Νόπη, Γεν. Γραμματέας
    (Εύξεινος Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων)
4. Περκουλίδης Κώστας, Ταμίας
    (Ένωση Ποντίων Ν. Μαγνησίας)
5. Καπουρτίδης Χαράλαμπος, Μέλος
    (Εύξεινος Λέσχη Βέροιας)
6. Ασλανίδης Παναγιώτης, Μέλος
    (Ένωση Ποντίων Πιερίας)
7. Κουρουτζίδης Παναγιώτης, Μέλος
    (Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ακριτοχωρίου Θρα-

κικού Ν. Σερρών)
8. Σισμανίδης Αναστάσιος, Μέλος
    (Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων)
9. Παπαδόπουλος Ισαάκ, Μέλος
    (Μορφ. Χορευτικός Σύλλογος Άρνισσας Πέλλας «Ο Πόντος»)

Αποτελέσματα εκλογών Σ.ΠΟ.Σ.
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Στις 5 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ (Πα-

λατάκι) το 9Ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντι-
ακών Χορών της νεολαίας της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος. 
 

 8.000 θεατές παρακολούθησαν με μεγάλο θαυμασμό και προ-
σοχή την όλη εκδήλωση. Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν 2.500 χιλιάδες 
νέες και νέοι από όλο τον ελλαδικό χώρο και από τα 427 ποντιακά 
σωματεία που συσπειρώνονται γύρω από την Παμποντιακή Ομο-
σπονδία Ελλάδος. Συμμετείχαν επίσης 30 καλλιτέχνες (τραγουδι-
στές, λυράρηδες και παιδιά που έπαιζαν νταούλι, αγγείο, φλογέρα). 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Μακεδο-
νίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου, ο αναπληρωτής Υπουργός Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης, ο 
Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Γκιουλέκας , πολλοί Βουλευτές διαφό-
ρων κομμάτων, πολλοί δήμαρχοι της μείζονος Θεσσαλονίκης και άλ-
λων πόλεων, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, ο Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου Ακριτίδης Αθανάσιος , εκπρόσωποι του Στρατού 
και της Αστυνομίας, οι ποντιακής καταγωγής επιχειρηματίες Δημή-
τρης Μελισσανίδης και Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη Γιάννης Μπουρσανίδης, 
ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς Αχιλλέας Χαραλαμπίδης 
και ο εκδότης και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης.

 Εκφράζουμε την χαρά και την ικανοποίησή μας που παρόλη την 
οικονομική κρίση καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε το 9ο Πα-
νελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών με την οικονομική βοήθεια 
του ΟΠΑΠ (με την παρέμβαση του τότε Υπουργού Αθλητισμού και 
Βουλευτή Θεσσαλονίκης Γιάννη Ιωαννίδη), άλλων χορηγών και ιδι-
αίτερα με την μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών. Το Φεστιβάλ ήταν 
αφιερωμένο στον αείμνηστο συγγραφέα και λαογράφο Στάθη Ευ-
σταθιάδη και παρουσιάστηκε βίντεο με αναφορά στην πορεία του, 
στην λαογραφία στην παράδοση και στον πολιτισμό.

Τιμήθηκαν από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο επι-
χειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης, στην ευαισθησία του οποίου 
οφείλεται του η πραγματοποίηση του 8ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ 
Ποντιακών Χορών στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ καθώς και ο Αντώ-
νης Αντωνιάδης ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου που τίμησε 
την ποντιακή του καταγωγή και την Ελλάδα.  Το φεστιβάλ άρχισε με 
την είσοδο στο τερέν του γηπέδου 2.500 χορευτών και χορευτριών 
που κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου έδωσαν μια μοναδική ει-
κόνα και αφού χόρεψαν όλες οι περιφέρειες ξεχωριστά, έκλεισε το 
Φεστιβάλ με 150 χορευτές που χόρεψαν τον ΣΕΡΑ χορό. 

 Νομίζουμε ότι αυτή ήταν η κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση 

όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού αλλά του Οικουμενικού Ελλη-
νισμού.  Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι τα παιδιά αυτά δεν χό-
ρεψαν μόνο αλλά έστειλαν και μηνύματα αγάπης, χαράς , ενότητας, 
αλληλεγγύης και γιατί όχι παρόλη την οικονομική κρίση έστειλαν και 
μηνύματα ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον. Τα 427 πρωτοβάθ-
μια σωματεία, με εντελώς εθελοντική προσφορά βγάζουν αυτά τα 
παιδιά από τα προσωπικά τους αδιέξοδα και τα προτρέπουν να είναι 
απέναντι στις ακρότητες , στη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό αλλά 
υπέρ της αξίας, του πολιτισμού και της παιδείας . 

 Στο τέλος της εκδήλωσης οι πρόεδροι των πέντε περιφερειών 
της ομοσπονδίας παρέδωσαν πλακέτα στον Ιδρυτή και Πρόεδρο της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος επί 9 χρόνια, Γεώργιο Παρχα-
ρίδη, ο οποίος απαντώντας στην τιμή αυτή είπε: «Ευχαριστώ για την 
μεγάλη τιμή που μου κάνετε αλλά η τιμή αυτή είναι περισσότερο σε 
εσάς που τιμάτε ηθικά αυτόν που σε όλο του την ζωή έβαλε πάνω 
από όλα την ηθική. Την πλακέτα αυτή την αφιερώνω στους συνεργά-
τες μου, στους γονείς μου που ήρθαν από το Καπικιοϊ Τραπεζούντας 
μετά τον βίαιο ξεριζωμό, στην γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου που 
έδειξαν μεγάλη ανοχή για τον χρόνο που δεν ήμουνα κοντά τους. 

Σας γνωρίζουμε ότι η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το 
livemedia.gr και παρακολουθήθηκε από 12.000 χρήστες από Ελλά-
δα, Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη. Την εκδήλωση και φωτογραφι-
κό υλικό μπορείτε να την δείτε στο livemedia.gr. 

Η Παναγία Σουμελά συνδέθηκε άρρηκτα στο πέρασμα των αιώνων με την Ιστορία του 
Οικουμενικού Ποντιακού Ελληνισμού, και αποτελεί το κατεξοχήν εθνικο-θρησκευτικό του 
σύμβολο.

Η εγκαθίδρυση με το υπ’ αριθμόν 924/66 Βασιλικό Διάταγμα ενός διοικητικού καθε-
στώτος που μονοπωλεί τη Διοίκηση του Ιδρύματος ισοβίως, δίνοντας κυριαρχικά δικαιώ-
ματα αποκλειστικά στο Σωματείο Παναγία Σουμελά και στον Πρόεδρο του για μισό πλέον 
αιώνα, δημιουργεί απαράδεκτους και αντιδημοκρατικούς αποκλεισμούς όλων των υπο-
λοίπων Ποντιακών Σωματείων. 

Ήδη η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -που αποτελεί το ανώτατο 
γνωμοδοτικό όργανο της χώρας- με την 52/2009 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι η κα-
νονιστική διάταξη 47/1973 της Ιεράς Συνόδου είναι άκυρη και ανίσχυρη και ως εκ τούτου, 
είναι παράνομη η μέχρι τώρα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, 
όπως επίσης παράνομη είναι και η συμμετοχή του Μητροπολίτη Βέροιας

Η ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράφηκε από 
την ίδια την τότε Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου προσδίδοντας στη γνωμοδότηση 
ισχύ Υπουργικής απόφασης.

Ο Μητροπολίτης Βέροιας λειτουργώντας ως «δίχτυ προστασίας» του κατεστημένου 
«Τανιμανίδη», κατάφερε μετά από πρότασή του να ψηφίσει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδας τον με αριθμό  215/8-11-2010 Νέο Κανονισμό για τη διοίκηση του Ιερού Προ-
σκυνήματος – όπως μετονομάστηκε- της Παναγίας Σουμελά, όπου ο ίδιος ο Μητροπολίτης 
αναγορεύεται σε Πρόεδρο του Ιδρύματος, ενώ αντ’ αυτού, όποτε κωλύεται στα καθήκοντά 
του –δηλαδή πάντοτε- θα προεδρεύει φυσικά ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σου-
μελά» (κ. Τανιμανίδης), συνεχίζοντας τη «δυναστεία» που συμπληρώνει πλέον μισό αιώνα 
υπό την προστασία πλέον του μητροπολιτικού μανδύα. 

Σημειωτέον ότι στο προαναφερόμενο από 2-12-2010 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η συ-
γκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε σώμα, αυτό είναι 10μελές, αντί για 11μελές, αφού 
γίνεται ρητή μνεία ότι ο Δήμος Βέροιας αρνήθηκε να ορίσει εκπρόσωπό του, καθώς την 
30 Αυγούστου 2010 υπήρξε ομόφωνη καταδίκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας των 
μεθοδεύσεων του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ζήτησε από την ΠΟΕ να προσφύγει στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για την ανατροπή της υφιστάμενης παράνομης κατάστασης, εισπράττοντας 
όμως μονάχα διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, ώστε αναγκάστηκε εν τέλει να προσφύγει στο 
ΣτΕ ως μοναδικό Σωματείο κατά την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας. Κατά την ορισθείσα 
δικάσιμο δεν κατατέθηκαν οι θέσεις της Μητρόπολης Βέροιας και της Ιεράς Συνόδου με 
αποτέλεσμα μετά και την αλλαγή εισηγητή να αναβληθεί η υπόθεση μέχρι σήμερα τέσσε-
ρις φορές και να ορισθεί νέα δικάσιμος για την 30η Ιανουαρίου 2014.

Ήδη με την από 4 Μαρτίου 2003 επιστολή μας προς την ΠΟΕ δηλώσαμε την 
πρόθεση μας να παραιτηθούμε από τη προσφυγή μας ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, εφόσον βέβαια ψηφισθεί νομοσχέδιο ή  υπογραφεί σχετικό Προεδρι-
κό Διάταγμα που να καλύπτει τις προσδοκίες των Ποντίων για νομιμότητα και δη-
μοκρατία στο Ίδρυμα Π. Σουμελά. Προτείναμε ταυτόχρονα, με μέριμνα της ΠΟΕ, να 
ανοιχτεί λογαριασμός ειδικού σκοπού για την χρηματοδότηση του Δικαστικού και 
όχι μόνο αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς ήδη 
μόνο τα δικαστικά έξοδα έχουν ξεπεράσει τα 2500€ και οπωσδήποτε θα απαιτηθούν 
άλλα τόσα, κόστος το οποίο ήδη η ΠΟΕ με απόφαση του ΔΣ αποφάσισε ότι θα κα-
λύψει, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν κατέβαλλε ούτε ένα ευρώ, προκρίνοντας ένα 
σωρό άλλες δαπάνες ως πιο σημαντικές. Περαιτέρω μας προκαλεί απογοήτευση το 
γεγονός ότι στην επιστολή του νέου Προέδρου κ. Φαχαντίδη, έχει απαλειφθεί ακόμα 
και η ρητή αναφορά στο Ίδρυμα Π. Σουμελά, που τουλάχιστον παγίως αναφέρονταν 
στους στόχους της ΠΟΕ ως σήμερα.

Με αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην 
κάλυψη των μέχρι τώρα εξόδων, αλλά και των νέων που θα προκύψουν για την πα-
ράστασή μας στις 30 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούμε την ηθι-
κή και υλική συμπαράσταση όλων. Αν βοηθήσουμε όλοι οι Πόντιοι προς αυτή την 
κατεύθυνση και προσφέρουμε ένα ευρώ ως ένα «κεράκι» στην Παναγία, οι ανάγκες 
χρηματοδότησης θα υπερκαλυφθούν. Το ίδιο θα συμβεί αν κάθε ένα από τα εκατο-
ντάδες Ποντιακά Σωματεία ανά τον Κόσμο συμβάλλει με οποιοδήποτε ποσό, έστω 
και με 20€, όσο δηλαδή κοστίζει μια λαμπάδα στη Χάρη της!!!

Για το λόγο αυτό και αφού απέβησαν άκαρπες οι ανωτέρω προσπάθειες μας, σας 
καλούμε όλους να στηρίξετε ηθικά και οικονομικά τον αγώνα για αλλαγή του διοικη-
τικού κατεστημένου του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά με κατάθεση όποιου χρηματι-
κού ποσού έχετε δυνατότητα στους λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 89 0280 4250 0000 0011 6548 429
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK GR 98 0260 0770 0001 5010 1169 825
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ GR 02 0110 3250 0000 480524 09
Είναι πολύ σημαντικό να αναγραφεί στο δικόγραφο εκδίκασης της υπόθεσης ότι 

τα χρήματα του δικαστικού αγώνα είναι αποτέλεσμα συμμετοχής εκατοντάδων Πο-
ντιακών Σωματείων, τα οποία μάλιστα θα αναφερθούν ονομαστικά, αποδεικνύοντας 
το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων των Ποντίων για την τύχη του Ιδρύματος.

Τα Ποντιακά Σωματεία ΔΕΝ επιθυμούμε την κηδεμόνευσή του Ιδρύματος από κανένα 
μεμονωμένο Σωματείο ή Ομοσπονδία, αλλά επιζητούμε:

1. Την επανίδρυση της Ιστορικής αδρώας Μονής της Παναγίας, όπως στο όρος Μελά 
της Τραπεζούντας του Πόντου.

2. Τον ορισμό ως έδρας του Ιδρύματος την Καστανιά Βέροιας, όπου βρίσκονται το Προ-
σκύνημα με την Εικόνα της Παναγίας, και όλες οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και 
η απόδοση όλης της έκτασης των 500 στρεμμάτων από το Σωματείο Σουμελά Θεσσαλονί-
κης στο Ίδρυμα Π. Σουμελά, όπως σκόπευε η αρχική δωρεά.

3. Τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των Ποντιακών Σωματείων της Ελλάδας, μέσα 
από διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες και δηλώνουμε ότι ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟ-
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ που θα προκύψει ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η δικαίωση όλων των προσπαθειών μας θα έρθει όταν η Πα-
ναγία Σουμελά στην Καστανιά Βέροιας, γίνει το επίκεντρο του Παγκόσμιου Ποντιακού Πο-
λιτισμού, όπου και θα έχει έδρα. Με σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διαθέσιμο για κορυφαίες 
εκδηλώσεις από όλα τα Ποντιακά Σωματεία και πολιτιστικούς φορείς. Με πανπροσφυγικό 
μουσείο, όπου οι επισκέπτες, μετά το κεράκι τους στην Παναγία, θα ανάβουν τη φλόγα 
της γνώσης για την ιστορία και την παράδοση του Ελληνισμού της Ανατολής και θα την 
μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενεές. Με αναβίωση της αρχιτεκτονικής του Πόντου σε 
κτίρια και ξενώνες που θα εξυπηρετούν τους προσκυνητές και επισκέπτες. Με δημιουργία 
γηροκομείου και στέγης για άπορα και κακοποιημένα παιδιά. Με χρηματοδότηση έκδοσης 
και μετάφρασης Ποντιακών βιβλίων αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών σε αριστούχους 
φοιτητές στον Τομέα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής. 

Η Παναγία Σουμελά μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν πόλο έλξης και ανάπτυξης 
για τον τόπο, μπορεί να καταστεί κορυφαίος πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός, 
να καταστεί και πάλι ο Πνευματικός και Πολιτιστικός Φάρος όλων των απανταχού Ελλήνων 
της Ανατολής. 

Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος                                             Ο Γ. Γραμματέας
                         Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                Αρχιμήδης Ιντζεβίδης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

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

ΧΟΡΗΓΟΣΧΟΡΗΓΟΣ

Áíáâßùóáí ïé Ìùìüãåñïé 
óôï êÝíôñï ôçò ÂÝñïéáò

Στις 23 Δεκέμβρη το απόγευμα η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ν. Νικομήδειας «Αριστοτέλης» αναβίωσαν το πανάρχαιο έθιμο των Μωμόερων – Κοτσαμάνων 
στην πόλη της Βέροιας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας. Οι χορευτές μας θέλοντας να αναδείξουν το έθιμο όσο το δυνατόν αυτούσιο και με τον 
παραδοσιακό τρόπο όπως ακριβώς το μετέφεραν οι πρόγονοί μας από τον Πόντο, έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κόσμου και τονίζοντας ακόμα περισσότε-
ρο τη χαρούμενη διάθεσή τους εν όψει των εορτών.

Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, η 
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, έψαλε για άλλη μια χρο-

νιά τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα στις αρχές και 
στην αγορά της πόλης. 

Τα μέλη των τμημάτων της Λέσχης με τη συνοδεία στη λύρα των 
παιδιών του τμήματος λύρας της Λέσχης, με δάσκαλο τον Γιάννη 
Τσανασίδη, έψαλαν τα κάλαντα στον Αντιστράτηγο κ. Καβαδία, στον 
Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Ημαθίας κ. Μπαντουβάκη, στον Διοικητή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας κ. Συντίλα, στον Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων, στους βουλευτές 
του Ν. Ημαθίας κα. Μπατσαρά Γεωργία και κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο στον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη, στη Δή-
μαρχο Βέροιας κα. Ουσουλτζόγλου  Χαρίκλεια και στα καταστήματα της 
πόλης, και ευχήθηκαν «Υείαν, Ευλοϊαν και Καληχρονίαν».  Τα χαμόγελα 
των παιδιών έδωσαν το μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας ενάντια στις δυσκολίες των 
ημερών, δίνοντας μία εορταστική νότα στην αγορά της πόλης μέσα από τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων.  «Χριστός γεννέθεν, χαράν σον κόσμον…» 

ÐáñáäïóéáêÜ êÜëáíôá
áðü ôá ôìÞìáôá ôçò Åõîåßíïõ ËÝó÷çò ÂÝñïéáò



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε, στις 28-12-13, ο ετήσιος χορός 

της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ στο οικο-
γενειακό κέντρο ‘’Κτήμα Αλέξανδρος,,. Η 
εκδήλωση ξεκίνησε με ένα σύντομο χαι-
ρετισμό του προέδρου της Λέσχης κ. Χα-
ράλαμπου Καπουρτίδη. Έπειτα τα παιδιά 
των χορευτικών τμημάτων (άνω των 120) 
καλωσόρισαν τους παρευρισκομένους με 
τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, υπό την 
καθοδήγηση του υπεύθυνου διαλέκτου-
τραγουδιού κ. Νίκου Παπαδόπουλου, μοι-
ράζοντας στο τέλος καρυδόπα και λεφτοκάρια. Κάθ’ όλο το διάστημα του 
εθίμου αυτού τα παιδιά του τμήματος νταουλιού μας έπαιξαν δύο σκοπούς 
με την συνοδεία της λύρας και μπροστάρη τον δάσκαλό τους κ.Δημήτρη 
Ουσταμπασίδη.

Στη συνέχεια χόρεψαν τα παιδιά όλων των τμημάτων πολλούς ποντιακούς χορούς με αποκορύφωμα 
τον Πυρρίχιο Σέρρα χορόν, τον οποίο σωστά απέδωσαν χορευτικά οι άνδρες του τμήματος παραστάσε-
ων, με την συνοδεία της λύρας του Χρήστου Τρέβλα, Σωκράτη Μουρατίδη και Γιώργου Νικηφορίδη.

Μετά ήρθε η όμορφη και συγκινητική στιγμή της τιμής, για την πολύτιμη προσφορά τους στο σύλλο-
γο, δύο παλαιών χορευτών ( της δεκαετίας του 1970) τουκ. Ανέστη Κασαπίδη και της κα. Σοφίας Πετρίδου 
δια χειρός των πρώην προέδρων της Λέσχης κ. Λάζαρου Ζευγαρόπουλου και κ.Λάζαρου Κουμπουλίδη.

Ακολούθησε βράβευση των επιτυχόντων μαθητών-σπουδαστών-αθλητών του συλλόγου με επαί-
νους που παρέλαβαν από τους τιμηθέντες κ.Ανέστη και κα.Σοφία.

Κατόπιν μας χάρισαν πλούσιο ποντιακό πρόγραμμα, οι άξιοι συνεχιστές της παράδοσής μας, ο Κυριά-
κος (Κούλης) Τριανταφυλλίδης και ο Αντώνης Κουβρακίδης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος 
στη λύρα και αγγείο, ο Σωκράτης Μουρατίδης στη λύρα, ο Ουσταμπασίδης Δημήτρης και ο Ανδρέας 
Νικηφορίδης σο ταούλ με την συνοδεία του Άκη Γεωργιάδη στο αρμόνιο.

Η έκπληξη της βραδιάς για όλους ήταν η αναβίωση του πανάρχαιου εθίμου των Μωμόερων από τους 
άνδρες του χορευτικού τμήματος εκπροσώπησης της Ε.Λ.Β. υπό την συνοδεία της λύρας του Δημήτρη 
Παπαδόπουλου, αγγείου του Βασίλη Φωλίνα και των ανάλογων δίστιχων ερμηνευμένα από τον Κούλη 
Τριανταφυλλίδη.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη των τμημάτων, τους χοροδιδασκάλους κ. Βασίλη Ασβεστά-κ. Γιώργο Ρου-
κά και κα Μαρία Δεμερτζίδου, τις υπεύθυνες των τμημάτων κα Έφη Αμοιρίδου και κα Βασιλική Τόκα, τις 
υπεύθυνες ιματιοθήκης κα Τοπίδου Νικολέτα και κα Αθανασάκη Νεκταρία, την κα Αθανασία Πρόγκα για 
την εξαίρετη παρουσίαση της εκδήλωσης και τους γονείς των παιδιών που είναι αρωγοί στην προσπά-
θεια της Λέσχης για την διάσωση και διάδοση του πολιτισμού μας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους η περιφερειακή σύμβουλος κα Δώρα Μπαλτατζίδου, οι αντιδή-
μαρχοι του Δήμου Βέροιας κ.Βασίλης Παπαδόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Βοριαζίδης, ο δημοτικός σύμ-
βουλος κ.Νίκος Μωυσιάδης, οι πρόεδροι των δημοτικών διαμερισμάτων Γεωργιανών και Τριποτάμου ο κ. 
Ηρακλής Σοφιανίδης και ο κ. Χρήστος Τσανασίδης, ο διοικητής της πυροσβεστικής κ. Διονύσης Συντίλας 
και οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων-σωματείων: Ευξείνου Λέσχης Νάουσας, ποντίων Αλε-

ξάνδρειας, χορευτκού ομίλου ποντί-
ων Κοζάνης ‘’Αντάμωμα,,, Τετραλόφου 
Κοζάνης, Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας, πο-
ντίων Ρόδου, Αγίας Τριάδας Ημαθίας, 
ποντίων φοιτητών Καβάλας και παλαί-
μαχων χορευτών της Ευξείνου Λέσχης 
Θεσσαλονίκης.

 Το Δ.Σ της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ σας 
εύχεται όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. 

Υΐαν κ’ ευλοΐαν και καλοχρονίαν 
Να είστουν πάντα καλά. 

Για το Δ.Σ 
Η Εφ. Δημ. Σχέσεων-Τύπου

Ευαγγελία Τογκουσίδου-Παπαδοπούλου
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ÌåãÜëç åðéôõ÷ßá óçìåßùóå
ï åôÞóéïò ÷ïñüò ôçò Å.Ë.Â
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
από την Εύξεινο Λέσχη, 

το Ανθρώπινο Δυναμικό 
και το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

Για 2η χρονιά συμμετείχε η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στη συλ-
λογή φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού που πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 στο ισόγειο του Δημαρχεί-
ου από το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ με την υποστήριξη 
του Δήμου Βέροιας, της ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας και φορέων 
της πόλης μας και φυσικά δεκάδων συμπολιτών μας που “ΑΔΕΙΑ-
ΣΑΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ” κατά 
την προτροπή του σλόγκαν της συγκεκριμένης δράσης. Με τη 
συμμετοχή όλων συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα φαρμάκων 
για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας και 
των κρατουμένων στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ημαθίας (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Γεωργιανοί).

Παρουσίαση από το 
«Ράδιο Αλεξάνδρεια»

Στην εκπομπή “Ταξίδι στον Πόντο” του Μελέτη Σισμανίδη 
που έλαβε χώρα στις 29-11-2013 και η οποία μεταδίδεται  μέσω 
της συχνότητας του ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 97.7 και διαδικτυα-
κά στο www.radioalexandria.gr, παρευρέθηκε η οικογένεια της 
Ε.Λ.Β. Η αναφορά και παρουσίαση των τμημάτων και των δρά-
σεων του συλλόγου μας κατέληξε σε ένα ζωντανό παρακάθ’ με 
μουσικούς τα παιδιά της Λέσχης. 

Συγχαρητήρια
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συγχαί-

ρει την Βασιλική Τσανακτσίδου του 
Δημοσθένη μέλος του χορευτικού της 
Λέσχης, μαθήτρια της Γ’ Τάξης του 4ου 
Γυμνασίου Βέροιας, για την διάκρισή 
στη δεύτερη φάση του Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού της Μαθηματικής Εταιρί-
ας κατά το έτος 2012-13.

Το Δ.Σ. της Εύξεινου Λέσχης Βέ-
ροιας αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά όταν 
βλέπει τα παιδιά της οικογένειας της 
Ε.Λ.Β. να πρωτοστατούν και να δί-
νουν τα φώτα τους και σε άλλους 
συλλόγους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για συλλόγους νέων και φοιτητών. Η 
Καλλιόπη Μελικιώτη, Β’ αντιπρόεδρος 
του τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β. εξελέγη 
πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Φοι-
τητών και Σπουδαστών Ν. Καβάλας κατά τις εκλογές που 
διεξήχθησαν τον περασμένο Οκτώβριο.

Η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΑΟΥΣΑΣ  ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ               
ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ύστερα από πρόσκληση του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου, συμμετείχε 
με το χορευτικό της τμήμα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 
Αξιοκατάταξη του Αγίου Μάρτυρος Δαβίδ του Μεγάλου Κομνη-
νού ( τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας) το Σάββατο 2 
Νοεμβρίου και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 στην Δράμα. Κατά 
την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Δράμας κ. Παύλος συγκινημένος από την δυναμική παρου-
σία των Ποντίων της γενέτειρας του, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του , στην Νάουσα η οποία σημάδεψε τα παιδικά του 
χρόνια και συγκεκριμένα στη ενορία του Αγίου Δημητρίου. Ακό-
μα ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας 
για την συμμετοχή και παρουσία της. Την αποστολή συνόδεψαν: 
ο Πρόεδρος της Ε.Λ.Π.Ν κ. Φώτης Φανιάδης, η Αντιπρόεδρος κ. 
Σεβαστή Δέλλιου, ο Γεν. Γραμματέας κ. Εύρης Κελεμουρίδης, ο Τα-
μίας κ. Στυλιανός Καρακώστας, οι υπεύθυνοι Χορευτικού: Σταθία 
Τσαϊδου και Γιάννης Σακίδης, ο χοροδιδάσκαλος κ. Κώστας Βασι-
λειάδης και ο τ. Πρόεδρος κ. Γιώργος Ορδουλίδης.

«ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΑ» ΣΤΟΝ 
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Τετραλόφου Κο-
ζάνης πιστός στο στόχο της διατήρησης της αναβίωσης του 
πανάρχαιου εθίμου των Κοτσ(ι)αμάνων το οποίο έφεραν οι 
παππούδες των κατοίκων του χωριού από την περιοχή της 
Ματσούκας του Πόντου μετά τον βίαιο ξεριζωμό τους από τις 
προγονικές τους εστίες, αναβίωσε και φέτος το δρώμενο αυτό. 
Πολύς κόσμος τίμησε για άλλη μια χρονιά το δρώμενο “Κοτσα-
μάνια” ή “Μωμοέρια” και βρέθηκε στον Τετράλοφο Κοζάνης 
την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013.

Πηγή: e-pontos

«ΑΡΩΜΑ  ΠΟΝΤΟΥ 
   ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

Την Αθήνα επισκέφθηκε την Κυριακή 22 και 
την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 αποστο-

λή της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Φανιάδη Φώτιο, 
για να ψάλλει τα παραδοσιακά κάλαντα στον 
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνιο Σαμαρά , 
τον εκδοτικό οίκο ΛΙΒΑΝΗ  και τον εφοπλιστή  
Αργυροπολίτη και Πρόεδρο της ΑΕΚ κ. Δημή-
τριο Μελισσανίδη.

Η ενέργεια αυτή πέρα της χριστουγεννιάτικης νότας που 
θέλησε να δώσει ο Σύλλογος αποτελεί και συνέχεια της τερά-
στιας προσπάθειας που κάνει τα τελευταία χρόνια , να βρει 
συμπαραστάτες στην διαφύλαξη των σπάνιων βιβλίων του 
Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης που για άλλη μια φορά 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πρώτα η  αποστολή επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη κ.κ. Παντελεήμωνα  στην  Ιερά Μονή Δοβρά από 
τον οποίο πήρε τις ευχές για καλό ταξίδι, αφού προηγουμένως 
του έψαλλε τα χριστουγεννιάτικα ποντιακά κάλαντα.

Τα μέλη του Συλλόγου ντυμένοι με παραδοσιακές στολές 
επισκέφθηκαν το Μέγαρο Μαξίμου όπου έψαλλαν τα ποντι-
ακά κάλαντα στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά και την 
σύζυγό του. Ξεχωριστή στιγμή η απαγγελία ποιήματος στην 
ποντιακή διάλεκτο του τ. προέδρου κ. Τεληγιαννίδη Θεόφιλου 
στον κ. Σαμαρά. Ακόμα  ιδιαίτερα  συγκινητική ήταν  η  στιγμή  
που   οι χορευτές Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, Γεώργιος Τεληγιαν-
νίδης, Δημήτριος  Τεληγιαννίδης, Κυριάκος Φαντίδης και Βασί-
λης  Παυλίδης  χόρεψαν τον πιο  μεγαλοπρεπή χορό « Τον χορό 
των χορών»   ΣΕΡΡΑ.   Με δύναμη, παλμό,  πάθος, ζωντάνια 
και απόλυτο  συγχρονισμό, οι χορευτές μας άφησαν άφωνους 
τους παρευρισκόμενους. Στην συνέχεια δόθηκαν αναμνηστικά 
δώρα και από τις δύο πλευρές.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την αξία των ιστορι-
κών βιβλίων και δεσμεύθηκε να βοηθήσει στην διάσωση του 
πολύτιμου θησαυρού της Αργυρούπολης.

Στην συνέχεια η αντιπροσωπεία   επισκέφθηκε τον εκδο-
τικό οίκο «ΛΙΒΑΝΗ» όπου έτυχε εξαιρετικής υποδοχής από 
τον κ.Αντώνη Λιβάνη , την σύζυγό του και τον γιό τους  Ηλία  
Λιβάνη. Με συγκίνηση χαιρέτησε όλα τα μέλη του Συλλόγου 
δωρίζοντας βιβλία σε όλη την αποστολή. 

Εν συνεχεία επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ στην 
Καλογρέζα όπου ο εφοπλιστής κ. Δημήτριος Μελισσανίδης  
τους υποδέχθηκε εγκάρδια  και αφού ο ίδιος μαζί με όλη την 
ομάδα της ΑΕΚ άκουσαν τα ποντιακά κάλαντα  συμμετείχε σε 
χορό  που στήθηκε προς τιμή του, μαζί με τους χορευτές. 

Την αποστολή συνόδεψαν: ο Πρόεδρος κ. Φώτιος Φανιά-
δης, τα μέλη του Δ.Σ. Σεβαστή Δέλλιου, Σταθία Τσαϊδου, Στυλι-
ανός Καρακώστας, η Γραμματέας κ. Βασιλική Καραγιαννοπού-
λου, ο Βουλευτής  Ν. Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο 
τ. πρόεδρος κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, ο χοράρχης κ. Μύρων 
Ανθόπουλος, χορευτές, μουσικοί και φίλοι του Συλλόγου.

Η αποστολή αναχώρησε για την Νάουσα αποκομίζοντας 
σημαντικές εμπειρίες και εντυπώσεις καθώς η κάθοδος στην 
Αθήνα είχε πέρα από ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτή-
ρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πάντα πρόθυμο και φιλότιμο 
οδηγό του λεωφορείου κ. Αχιλλέα καθώς και στον Πρόεδρου 
του ΚΤΕΛ κ. Αναστάσιο Συμεωνίδη για την  συμπαράστασή του 
σε όλο το ταξίδι. 
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1η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 ΧΛΜ)

Ώρα 06.00 αναχώρηση από την Εληά.Στάση έξω από 
την Ξάνθη για καφέ και κατόπιν κατεύθυνση για συ-
νοριακό σταθμό Κήπων. Έλεγχος διαβατήριων και 
στη συνέχεια μέσω Μαλγάρων και Ραιδεστού άφιξη 
το απόγευμα στην Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ (400 ΧΛΜ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για Σαφράμπολη. Μετά 
από ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην Σαφράμπολη.
Τακτοποιηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μια 
πρώτη γνωριμία με την γραφική κωμόπολη η οποία 
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός. Πολλές 
από τις παράδοσιακές κατοικίες μετατράπηκαν σε 
μουσεία.Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (490 ΧΛΜ)

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Κασταμονή.
Πρόκειται για πολη της Αρχαίας Παφλαγονίας από 
την οποία καταγόταν η μεγάλη αυτοκρατορική οικο-
γένεια των Κομνηνών. Επίσκεψη στο φρούριο των 
Κομνηνών στην Παπαζόγλειο αστική σχόλη και στο 
αρχαιολογικό εθνογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια 
στάση στη Σινώπη που υπήρξε μια απ τις πρώτες 
Ελληνικές αποικίες των Μιλήσουν στον Πόντο και 
αποτελεί μια πολη μνημείο.Επίσκεψη στο ναό της 
Θεοτόκου, που σήμερα ονομάζεται ¨Εκκλησία του 
Παλατιού, στο παλιό Ελληνικό Αρρεναγωγείο και 
Παρθεναγωγείο. Αφού στη συνέχεια περάσουμε 
από Μπάφρα, άφιξη αργά το απόγευμα στην Σαμ-
ψούντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, δια-
νυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (330 ΧΛΜ)

Ξεκινάμε την περιήγηση στην πολη και παίρνουμε 
τον παραλιακό δρόμο που θα μας οδηγήσει στην 
Μητρόπολη του Πόντου την Τραπεζούντα.Σύντρο-
φοι στο ταξίδι μας τα μαύρα νερά του Πόντου και 
το βαθύ πράσινο που κατεβαίνει από τις πλαγιές 
των Ποντικών Όρεων, την Οινόη, το Πολεμώνιο, το 
Ιασώνιο Άκρο όπου πάνω στον αρχαίο βωμό του Δια 

χτίστηκε πρωτοχριστιανική βασιλική του Αγίου Νι-
κολάου και στη συνέχεια, την Ορντού, τα Κοτύωρα, 
των Μυρίων, του Ξενοφώντα όπου θα επισκευθούμε 
το ναό της Παπάντής, την Κερασούντα με το ναό του 
Αγ.Νικολάου, το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο 
της πόλης, και τέλος περνώντας από τα Πλάτανα το 
ασφαλές φυσικό λιμάνι κοντά στην Τραπεζούντα. 
Αφιξη στην Τραπεζούντα, τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ονομαστό μο-
ναστήρι της Ματσούκας, Παναγία Σουμελά.Αφού 
προσκυνήσουμε την Παναγία όλων των Ποντίων, θα 
συνεχίσουμε για το ψιλοτραγουδισμένο γεφύρι της 
Τρίχας Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τα Πλάτανα, 
όπου θα γευματίσουμε εξόδιων. Επίσκεψη στο Σόου 
Σου, με την περίφημη βίλλα του τραπεζίτη Καπα-
γιαννίδη, την Αγία Σοφία, το φροντιστήριο και τον 
Άγιο Ευγένιο. Επιστροφή στην Τραπεζούντα.Δείπνο, 
διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθεί ο 
καθένας τα χωριά των προγόνων του, εξ ιδίων με 
ταξί ή ντολμάς..Δείπνο Διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πολη 
της Τραπεζούντας. Επίσκεψη στην Παναγία Χρυσο-
κέφαλο. Στα κομνήνια τείχη, στη Μονή Θεοσκεπά-
στου, στο φροντιστήριο και στη μέριμνα ποντίων 
κυριών. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
περιοχή Όφεως ποταμού.Θα επικέσκεφθούμε την 
μαγευτικής ομορφιάς λίμνη Οζουνγκιολ καθώς και 
την παραλιακή πολη των Σουρμένων. Επιστροφή 
στην Τραπεζούντα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ (430 ΧΛΜ)

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Αμάσεια.Αφου 
περάσουμε από Κερασούντα, θα κάνουμε και μια 
στάση στις Αμαζόνες στη περιοχή Θερίστρα, , συνε-

χίζουμε για Αμάσεια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο Διανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (680 ΧΛΜ)

Ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής μας προς την 
Κων/πολη περνώντας από Μερζιφούντα, Τοσια, 
Μπολου, Νικομηδεια αντικρίζουμε πάλι τα στενά 
του Βοσπόρου και φτάνουμε στην βασίλισσα των 
πόλεων την Κων/πολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και για όσους έχουν διάθεση. Μια πρώτη νυκτερινή 
βόλτα στο πολύβουο πεζόδρομο του Πέραν, καφε 
ζαχαροπλαστεία παραδοσιακά εστιατόρια περιμέ-
νουν τους επισκέπτες.

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

Μια μέρα δεν είναι αρκετή να γνωρίσουμε την πολη 
αλλά μπορούμε να πάρουμε μια γεύση. Αγία Σοφία, 
το Μέγα Μοναστήρι του έθνους μας, Βυζαντινός Ιπ-
πόδρομος, το θέατρο των πολιτικών και κοινωνικών 
εξελίξεων αιώνων, οι διακοσμημένες στοές της κλει-
στής αγοράς «Καπαλί Τσαρσι» με τις προθήκες των 
μαγαζιών, γεματες με δερμάτινα, Χρυσό, μπρού-
τζινα, αντίκες όπου πρόθυμοι πωλητές περιμένουν 
τους επίδοξους αγοραστές και το «παζάρι» επιβάλ-
λεται θα είναι ο επόμενος σταθμος μαστό βράδυ 
προτείνουμε προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπο-
ρο.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

11η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΒΕΡΟΙΑ (620 ΧΛΜ)

 Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο στο Φανάρι το κέντρο του Ορθό-
δοξου κόσμου, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Ζωοδό-
χου Πηγής, το Μπαλουκλί της Λωξάντρας. Μετά το 
προσκύνημα και με τις αποσκευές γεμάτες εικόνες 
και αρώματα, φεύγουμε για την Ελλάδα, περνώ-
ντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα Κήπων. Μετά τις 
απαραίτητες διατυπώσεις φτάνουμε το βράδυ στην 
πολη μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1) Μεταφορά - μετακινήσειςς με υπερυψωμένα λε-
ωφορείου του γραφείου μας

2) Τις 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
3 και 4 αστέρων.
3) Τα 10 προγεύματα και 7 δείπνα.
4) Αρχηγό - ξεναγόο του γραφείου μας.
5) Τοπικό ξεναγό όπου απαιτείται.
6) Ξεναγήσεις, περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα.
7) Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δια-
σκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

750Ε. Τηλ. επικοινωνίας Ευξείνου Λέσχης 23310 
72060 κάθε Κυριακή & Πέμπτη 4.30 μμ. – 8.30 μμ. 
και κάθε Δευτέρα 4.00 μμ – 7.30 μμ. κινητό Φωτιά-
δης Φιλοκτήμων 6942701788.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή αποτε-
λούν ένα γκρουπ και σαν γκρουπ θα συμμετέχουν 
στο προκαθορισμένο πρόγραμμα υπάρχει ο υπεύ-
θυνος εκδρομής που θα ενημερώνεται για τυχόν 
προβλήματα. Για οποιαδήποτε προβλήματα θα ενη-
μερώνεται ο υπεύθυνος της εκδρομής. Κανένας από 
τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να απαιτήσει αλλα-
γή του προγράμματος εκτός από τον υπεύθυνο εκ-
δρομής που θα συντονίζει τις ενέργειες του γκρουπ 
και οφείλουν οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις 
αποφάσεις του αρχηγού αποστολής

Προκαταβολή έως 30/3 350Ε
Εξόφληση έως 30/6

(Λόγω πληρότητας των θέσεων για την εκδρομή στον Πόντο 
από 22 - 7 έως και 1 - 8, ενημερώνουμε ότι εφόσον υπάρχει 

η ανάλογη συμμετοχή ενδέχεται να δρομολογηθεί και 2η 
εκδρομή το καλοκαίρι του 2014, με την ίδια διαδρομή και 

πρόγραμμα, ενώ οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως)

ÅÕÎÅÉÍÏÓ ÐÏÍÔÏÓ  -  11 ÇÌÅÑÅÓ
Από 22 - 7 έως 1 - 8: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ - ΣΙΝΩΠΗ - ΜΠΑΦΡΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΟΙΝΟΗ 

- ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ - ΠΛΑΤΑΝΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
Το δισέλιδο λοιπόν κείμενο που μου απέστει-

λες σε απάντηση του δημόσιου απολογισμού 
μου και κριτικής απέναντι στη μεθόδευση του 
απερχόμενου Πρόεδρου και του απερχόμενου 
Γραμματέα της ΠΟΕ, μόνον ως ανταπόδοση της 
στήριξης τους για την εκλογή σου στη θέση του 
Προέδρου και την εξασφάλιση της πλειοψηφίας 
στο ΔΣ μπορώ να την εκλάβω κι όχι ως μια ειλικρι-
νή πρόσκληση συνεργασίας, για τους εξής συγκε-
κριμένους και χειροπιαστούς λόγους: 
1. Γιατί μου αποδίδεις «μετεκλογικό» ενδιαφέρον, 

υπονοώντας έκφραση πικρίας από μέρους μου 
για τη μη εκλογή μου. Αυτό είναι ολωσδιόλου 
ανακριβές. Είναι γνωστή η πρόταση του απερ-
χόμενου προέδρου να αναλάβω  στην προη-
γούμενη θητεία τη θέση του Γραμματέα, αφού  
έγινε δημοσίως και επαναλήφθηκε και εντός 
του ΔΣ της ΠΟΕ, την οποία δεν αποδέχτηκα. 
Άρα, η κριτική μου καμία σχέση δεν έχει με τη 
μη εκλογή μου, την οποία θα μπορούσα κάλλι-
στα να επιτύχω με τη γνωστή μέθοδο …«προ-
σκολλήσεως» στον Πρόεδρο, με την οποία θα 
αποκόμιζα μετά βεβαιότητας, πολύ περισσό-
τερους από τους δύο μόλις σταυρούς που μου 
έλειπαν για την εκλόγιμη θέση.

2. Γιατί μου αποδίδεις  σκοπιμότητα για τη μη 
κοινοποίηση των θέσεων μου στη Γενική Συνέ-
λευση, όπως ορίζει το Καταστατικό. Προφανώς 
έλειπες από την αίθουσα ή εκείνη την ώρα έκα-
νες κάτι πιο ενδιαφέρον από το να με ακούσεις. 
Στο δίλεπτο λοιπόν που μου διατέθηκε κατήγ-
γειλα και την ωραιοποίηση του διοικητικού και 
του οικονομικού απολογισμού, την ολιγωρία 
στο θέμα της μετονομασίας της «Πλατείας 
Ελευθερίας» των Νεοτούρκων σε «Πλατεία Γε-

νοκτονιών» και την αδιαφορία για το δικαστι-
κό αγώνα για την αλλαγή της διοίκησης του 
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. Προς άρση κάθε 
αμφιβολίας, θα δημοσιοποιήσω  και το σχετικό 
βίντεο, μόλις το αποκτήσω.

3. Γιατί ενώ στη Συνέλευση τόνισα το γεγονός ότι 
εκδικάζεται την 28 Νοεμβρίου η προσφυγή 
της Ε.Λ.Βέροιας στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας κατά του Ιδρύματος Π. Σουμελά, χωρίς την 
κάλυψη των εξόδων από την ΠΟΕ όπως απο-
φάσισε το ΔΣ, και δεν έχει βρεθεί άλλος τρόπος  
κάλυψης των εξόδων παράστασης και υπάρχει 
κίνδυνος να μην παρασταθούμε στο Δικαστή-
ριο και να χαθεί η υπόθεση, καμία αναφορά δεν 
γίνεται στην επιστολή σου και κανένα ενδιαφέ-
ρον δεν επιδεικνύεις: Άραγε τι έγινε η υπόθεση 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 28 Νοέμ-
βρη; Χάθηκε; Κερδήθηκε; Αναβλήθηκε;

4. Γιατί επιχειρείς με άκομψες απλουστεύσεις και 
άστοχες δικαιολογίες να δικαιολογήσεις τα 
αδικαιολόγητα του οικονομικού απολογισμού, 
διαβεβαιώνοντας ότι «επί της ουσίας υπάρχει 
ισοσκελισμός και δεν υφίσταται κανένα θέμα 
χρέους ή αδιαφάνειας». Υποτιμάς τη νοημοσύ-
νη μας αν θέλεις να πιστέψουμε ότι 14 οφειλό-
μενοι μισθοί στη βοηθό Γραμματείας της ΠΟΕ 
άνω των 16.000€ που τελικώς αποκαλύφθη-
καν μετά από παρέμβαση του Κώστα Γαβρίδη, 
απλώς δεν υπάρχουν ή εκκρεμούν προς πλη-
ρωμή από τον …ΟΠΑΠ! Ούτε βέβαια εκκρε-
μούν προς πληρωμή από τον ΟΠΑΠ τα τιμολό-
για για τη δικαστική δαπάνη για το Ίδρυμα Π. 
Σουμελά που βρίσκονται στα χέρια του Γραμ-
ματέα, ούτε τα οφειλόμενα μισθώματα πολλών 
ετών των γραφείων της ΠΟΕ προς την Εύξεινο 
Λέσχη Θες/νίκης,  όπως και τόσα άλλα, ύψους 

άνω των 35.000€ συνολικά. Ακόμα επιμένεις ότι 
το Ταμείο της ΠΟΕ είχε την ημέρα των εκλογών 
1200€ πλεόνασμα; Για τη «διαφάνεια λοιπόν 
των έργων» την οποία επικαλείσαι, καλώ τον 
Ταμία που ανέλαβε σε αυτή τη θητεία του να 
ολοκληρώσει το έργο του από την προηγούμε-
νη θητεία, να δημοσιοποιήσει τις οφειλές προς 
τρίτους την 23-11-2013 ημέρα των εκλογών και 
ταυτόχρονα τα τιμολόγια που εκκρεμούν προς 
πληρωμή από τον ΟΠΑΠ. Θα το κάνει;

5. Γιατί η διακηρυττόμενη από εσένα «αξιοκρατία 
των προσώπων» στην πράξη μεταφράστηκε με 
αποκλεισμούς από την εκλογή αποδεδειγμένα 
άξιων στελεχών που έχει ανάγκη το ΔΣ, όπως 
του Θεόφιλου Κωτσίδη και του Στρατηγού Τα-
μουρίδη και άλλων, επειδή απλά δεν μπήκαν 
στις 7άδες του απερχόμενου Προέδρου και 
Γραμματέα. Και γιατί η αξιοκρατία αυτή απέ-
κλεισε την υποψηφιότητα του προέδρου της 
Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης Κώστα Απο-
στολίδη για τη θέση του Γραμματέα,  την οποία 
κατέλαβε ο Χρήστος Τοπαλίδης, όπως ακριβώς 
είχε γνωστοποιήσει στο facebook ότι είχε ήδη 
αποφασιστεί δύο ημέρες πριν την κατανομή 
αξιωμάτων (άκουσον άκουσον) ο απερχόμενος 
Γραμματέας  Γ. Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας 
το παρασκήνιο εκλογής και κατανομής των 
αξιωμάτων. Γιατί αυτές οι ίδιες δυνάμεις που 
κατά 75% είναι πιστές στον Παρχαρίδη και το 
Γεωργιάδη, απέκλεισαν από τη θέση του Αντι-
προέδρου, τον μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρο 
της ΠΟΕ Κώστα Αλεξανδρίδη, μόνο και μόνο 
επειδή υπέπεσε στη δυσμένεια του Γ. Παρχαρί-
δη, χάνοντας την ευκαιρία η ΠΟΕ να αξιοποιή-
σει την εμπειρία του.  Αυτά περί «αξιοκρατίας» 
αγαπητέ Επαμεινώνδα…  

6. Γιατί η προσπάθεια νουθεσίας σου είναι άκρως 
επιλεκτική στο πρόσωπο μου, λόγω της έκφρα-
σης από πλευράς μου ενός μεγάλου αριθμού 
Σωματείων που έχουν καταλάβει τι ακριβώς 

συμβαίνει στην ΠΟΕ. Πώς αλλιώς εξηγείται η μη 
αποστολή παρόμοιας επιστολής σου προς τον 
καθηγητή Κώστα Φωτιάδη που νωρίτερα από 
εμένα «χάλασε την όμορφη ατμόσφαιρα» των 
εκλογών με το άρθρο του «Γιασασούν Παρχα-
ριδιστάν» δηλαδή χαίρε Παρχαριδιστάν! με το 
οποίο κατήγγειλε δημοσίως την όλη διαδικα-
σία και το παρασκήνιο αυτής; 

Δυστυχώς οι αμυδρές έστω ελπίδες μου για 
«αυτόνομη και αυτόφωτη» πορεία του νέου Δ.Σ. 
διαψεύδονται από τις πρώτες επιλογές τούτου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αποδείχτηκε 
ότι «το παιχνίδι έγινε με σημαδεμένη τράπουλα» 
και το μοίρασμα της έγινε από παίκτες που δεν 
κάθονταν καν στο ίδιο τραπέζι…    

Και μια και ανέλαβες την υπεράσπιση των 
«απερχόμενων», «κλέβοντας» το επάγγελμα μου, 
θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω «κλέβοντας» 
το δικό σου επάγγελμα, εξηγώντας το σκοπό της 
οξείας κριτικής μου: ο γιατρός ξεκινά τη θεραπεία 
με τη χορήγηση μικρής δόσης φαρμάκου και την 
αυξάνει μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση του ασθε-
νούς. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, η εγχείρι-
ση δεν μπορεί να αποφευχθεί… 

ΥΓ. Όταν οι λέξεις «φιλία, αγάπη, εκτίμηση και 
ομόνοια» χρησιμοποιούνται μονάχα για εντυπωσια-
σμό, τότε δυστυχώς χάνουν το νόημα τους. Γιατί δι-
αφορετικά πως συνάδουν οι παραπάνω έννοιες που 
επικαλείσαι στην επιστολή σου με τις κατηγορίες 
που εκτοξεύεις εναντίον μου για εμπάθεια, έλλειψη 
γνώσης στοιχειωδών κανόνων ευγένειας και ασυμ-
φωνία με τον Ποντιακό Πολιτισμό;

Με την ευχή «η δόση αυτού 
του φαρμάκου» να είναι αρκετή,

Το Α΄ αναπληρωματικό μέλος 
του Δ.Σ. της ΠΟΕ (να μην ξεχνιόμαστε)

Λάζαρος Κουμπουλίδης
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
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 05-10-2013
 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος στο 

9ο Φεστιβάλ Χορού της Π.Ο.Ε στην Θεσσαλο-
νίκη.

06-05-2013
Ορισμός του Προέδρου Χαράλαμπου Κα-

πουρτίδη και του Α΄ Αντιπροέδρου Παύλου 
Σαρημιχαηλίδη ως εκπροσώπους στη Γεν. Συ-
νέλευση του Σ.ΠΟ.Σ. και του Ρουκά Γεώργιου 
και της Ηρακλείας Φωστηροπούλου στη Γεν. 
Συνέλευση της Νεολαίας του Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας στις 13-10-2013.

10-10-2013
 Έκδοση του 200ου φύλλου του έτους της 

εφημερίδας Αργοναύτης και προώθηση του 
στο Ταχυδρομείο.

16-10-2012
 Συμμετοχή τμήματος εκπροσώπησης στην 

παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης 
από τον τουρκικό ζυγό.

13-10-2013
Εκπροσώπηση και συμμετοχή στην Περι-

φερειακή Σύνοδο των μελών (Τακτική Γενική 
Συνέλευση), του Σ.ΠΟ.Σ. της Κ. Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας στην Αλέξάνδρεια. 

Εκπροσώπηση και συμμετοχή στην Πε-
ριφερειακή Σύνοδο των μελών Νεολαίας (Τα-
κτική Γενική Συνέλευση), του Σ.ΠΟ.Σ. της Κ. 
Μακεδονίας και Θεσσαλίας της Παμποντιακής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας στην Αλέξάνδρεια. 

15-10-2013 
Συμμετοχή στην τελετή έναρξης του Πα-

γκόσμιου Πρωτάθλημα Παγκράτιου.
23-11-2013
 Εκπροσώπηση στο παραδοσιακό παρα-

κάθ’ που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Αλε-
ξάνδρειας και περιχώρων. 

27-10-2013
Ορισμός του Προέδρου Χαράλαμπου Κα-

πουρτίδη και του Νομικού Συμβούλου της Λέ-
σχης Λάζαρο Κουμπουλίδη στη Γεν. Συνέλευση 
της Π.Ο.Ε.

Εκπροσώπηση στην εκδήλωση ενάντια 
στο ρατσισμό που διοργανώθηκε από τον 
Δήμο Βέροιας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών Βέροιας

28-10-2013
Συμμετοχή της Λέσχης στην παρέλαση της 

28ης Οκτωβρίου
30-10-2013 
Εκπροσώπηση στην παρουσίαση βιβλίου 

του Δαμιανού Βασιλειάδη με τίτλο «Παγκοσμι-
οποίηση-Νέα τάξη- Ελληνισμός» στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.

01 έως 30-11-2013
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης 

και φιλανθρωπισμού του Δ. Βέροιας «Νοέμ-
βρης Ανθρωπιάς»

05-11-2013
Συνάντηση του Προέδρου Χ. Καπουρτίδη 

με τον Αντιδήμαρχο Αλληλεγγύης Νίκο Μαυ-
ροκεφαλίδη σχετικά με την ενίσχυση απόρων 
οικογενειών σε συνεργασία με τους φορείς της 
Βέροιας.

15-11-2013 
Παραχώρηση της αίθουσας του Π.Π.Κ. για 

εκδήλωση του ΕΠΑΛ Βέροιας στις εν όψει τη 
17η Νοεμβρίου

Εκπροσώπηση στο χειμερινό χορό της 
Ένωσης Ποντίων Φοιτητών Ν. Καβάλας

17-11-2013 
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της επετεί-

ου Πολυτεχνείου από το Δήμο Βέροιας.
Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου Βέροι-

ας Παπαγιάννη Ιωάννη στο ΠΠΚ της Λέσχης.
Απόφαση εκκαθάρισης αρχείου ενεργών 

συνδρομητών της εφημερίδας «Αργοναύτης»
Έγκριση δαπάνης για αγορά πέντε ζευγα-

ριών γυναικείων υποδημάτων και καθαρισμό 
δεκατριών φορεσιών.

22-11-2013
Κατάθεση αιτήματος σε συνεργασία με το 

Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας προς τον Αντι-
δήμαρχο Περιβάλλοντος για την προμήθεια 
δενδρυλλίων με σκοπό τη φύτευση τους στο 
Άλσος του Παπάγου.

23-11-2013
Εκπροσώπηση στη μουσικοχορευτική πα-

ράσταση του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ημα-
θίας. 

Συμμετοχή με τους ορισμένους εκπροσώ-
πους της Λέσχης στην Εκλογοαπολογιστική Γεν. 
Συνέλευση της Π.Ο.Ε.

29-11-2013 
Συμμετοχή και παραγματοποίηση παρα-

κάθ από μέλη του τμήματος Νέων και Χορευτι-
κού στην εκπομπή του Μελέτη Σισμανίδη στο 
Ράδιο Αλεξάνδρειας

01 έως 22-12-2013
Συγκέντρωση τροφίμων για τον έρανο αγά-

πης της ΕΛΒ σε συνεργασία με το Ανθρώπινο 
Δυναμικό Βέροιας και το Σύλλογο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Έρασμος»

01-12-2013
 Έναρξη των εργασιών για την προετοι-

μασία της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 
Ε.Λ.Β. (Κυριακή 20-1-2013).

07-12-13
 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χειμερινό χορό 

του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδα-
στών Θεσσαλονίκης στο περίπτερο 4 της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος και 
εκπροσώπηση στη μουσικοχορευτική παρά-
σταση του Εδικού Σχολείου Βέροιας στον Χώρο 
Τεχνών, στα πλαίσια του εορτασμού της παγκό-
σμιας ημέρας των ΑμΕΑ.

13-12-2013
 Έκδοση του Ημερολογίου της Λέσχης για 

το 2014, με θέμα «Οι μεγάλοι Έλληνες του Πό-
ντου». 

14-12-13
 Συμμετοχή στην εκδήλωση συλλογής 

φαρμάκων που διοργάνωσε ο σύλλογος «Αν-
θρώπινο Δυναμικό Βέροιας».

15-12-2013
Έγκριση συνεργασίας για τη συγκέντρωση 

και διανομή τροφίμων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους με τους Συλλόγους –Ανθρώπινο Δυναμι-
κό Βέροιας- και «Έρασμος»

Έγκριση διανομής του ημερολογίου του 
2014 στην τιμή του 1 €

16-12-2013
Έναρξη αιμοδοσίας Χριστουγέννων από 

την ΕΛΒ
10-12-2013
 Έναρξη επαναληπτικής αιμοδοσίας της Λέ-

σχης για την περίοδο των εορτών.
01-12-2013
Έναρξη εργασιών για τη Γεν. Συνέλευση.

22-12-2013
Παρασκευή γλυκών και εδεσμάτων εν όψει 

των εορτών για το Γηροκομείο Βέροιας από το 
τμήμα νέων.

Έγκριση δαπάνης για αγορά υλικών συντή-
ρησης κτηρίου.

Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή στο δί-
κτυο δράσης φορέων Ημαθίας

Έγκριση δαπάνης για αγορά πετρελαίου 
300 λίτρων

23-12-2013
Παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης 

ανάγκης από τον «Έρανο αγάπης σε άπορες οι-
κογένειες της τοπικής κοινωνίας της Βέροιας. 

 Επίσκεψη του τμήματος Νέων στο Γηρο-
κομείο και ανταλλαγή ευχών για τις ημέρες των 
εορτών.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του εμπορικού 
συλλόγου Βέροιας εν όψει των εορτών με το χο-
ρευτικό τμήμα των Μωμόγερων.

24-12-2012
 Κάλαντα των Χριστουγέννων από τα μέλη 

των τμημάτων της Λέσχης στις αρχές και την 
αγορά της πόλης.

26-12-2012
 Εκπροσώπηση του τμήματος Νέων στην 

εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου των «Κοτσα-
μάνων» στον Τετράλοφο Κοζάνης.

26-12-2012
 Εκπροσώπηση στην αναβίωση του εθίμου 

των Μωμόγερων από τον Σύλλογο του Αγίου 
Δημητρίου – Ρυακίου Κοζάνης.

 28-12-2012
 Πραγματοποίηση ετήσιου χορού της Λέ-

σχης.
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του «Κα-

βουρμά» στον Κοπανό Ημαθίας από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Κοπανού « Μίεζα»

29-12-2012
 Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλ-

λόγου Ποντίων Γιαννιτσών στο κέντρο Ονείρου 
ζεύξης.

Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του «Κα-
βουρμά» από τον Σύλλογο Ποντίων Αλεξάν-
δρειας και Περιχώρων.

ÔñÜðåæá áßìáôïò ôçò Å.Ë.Â.
Ç Åýîåéíïò ËÝó÷ç ÂÝñïéáò ÊÁËÅÉ êáé ìÝëç ôçò, ôéò ößëåò êáé ößëïõò áéìïäüôåò íá äþóïõí ôï ÷áìüãåëï ìå ìßá öéÜëç áßìá, óå üóïõò ôï Ý÷ïõí 

ÆÙÔÉÊÇ áíÜãêç.
Ãéá êáôÜèåóç óôçí ÔñÜðåæá Áßìáôïò ôçò Åõîåßíïõ ËÝó÷çò ÂÝñïéáò, ïé áéìïäüôåò ìðïñïýí íá ðñïóÝñ÷ïíôáé óôï Íïóïêïìåßï ÂÝñïéáò, êáèçìå-

ñéíÜ ôï ðñùß 8.30-1.30 êáé 6-8 ôï áðüãåõìá, áëëÜ êáé ÏËÅÓ ôéò áñãßåò ðñùéíÜ 10-1.00 (êáôÜ ðñïôßìçóç ç ðñïóÝëåõóç íá ãßíåôáé ôéò ðñùéíÝò þñåò 
- ðëçñïöïñßåò ôçë. Áéìïäïóßáò 23310 29600).

Õðåíèõìßæïõìå ãéá ôçí áðïöõãÞ ôáëáéðùñßáò, üôé åßíáé êáëýôåñá ç ðñïóÝëåõóç ôïõò íá ãßíåôáé üóï ôï äõíáôü íùñßôåñá áðü ôç ëÞîç ôïõ ùñáñßïõ 
ãéá ôçí Ýãêáéñç áéìïëçøßá ôïõò, êáèþò êáé íá Ý÷ïõí ðÜñåé ðñùéíü Þ ãåýìá, üðùò åðßóçò íá åßíáé îåêïýñáóôïé êáé íá ìçí áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞ-
ìáôá õãåßáò êáé íá ìçí ëáìâÜíïõí öÜñìáêá. 

Õðåýèõíïò Áéìïäïóßáò Ìé÷Üëçò Ôóáíáóßäçò, êéí. 6972136532

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 

Έρανος αγάπης
Ολοκληρώθηκε για άλλη μια χρονιά ο έρανος αγάπης από τα μέλη και τους φίλους της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας, του Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας και του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Έρασμος». Προκειμένου να απαλύνουμε για λίγο τον πόνο πολλών συνανθρώπων και συμπολιτών, 
μας συγκεντρώσαμε τρόφιμα, χαρτικά, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης τα οποία παραδόθη-
καν σε άπορες οικογένειες της περιοχής μας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τους ανωτέρω 
συλλόγους δεσμευτήκαμε για τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναβίωσαν οι Μωμόγεροι στο Ροδοχώρι για 9η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου ήρθε από διάφορα μέρη και απόλαυσε 
για άλλη μια φορά το μεγαλείο και τη συγκίνηση που προσφέρει η αναβίωση των Μωμόγε-
ρων που λαμβάνει χώρα για ένατη συνεχή χρονιά στο Ροδοχώρι, την Πρωτοχρονιά.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ E.Λ.Β.

Η δημιουργία της στήλης είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στα ενεργά μέλη να προβληθούν και 
να ενημερώσουν όλα τα μέλη της Λέσχης για την επαγγελματική τους δρα-

στηριότητα, 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 Επαγ-

γελματικού 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)

• 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 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ

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

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333
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Το τμήμα Νέων 
επισκέφθηκε
το Γηροκομείο 

Στις 23/12/13, ως τμήμα νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροι-
ας, πραγματοποιήσαμε την επίσκεψή μας στο Γηροκομείο της 
Βέροιας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεν θα μπορού-
σαμε να λησμονήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, 
μολονότι βιώνουν την τρίτη ηλικία, με όλες τις δυσκολίες που 
συνεπάγεται αυτό, εντούτοις έχουν κάθε δικαίωμα να πάρουν 
λίγη χαρά. Αρχικά, ψάλαμε τα κάλαντα των χριστουγέννων, 
ενώ αργότερα ακολούθησε χορός μεταξύ μας, για την ψυχα-
γωγία του αγαπημένου μας κοινού. Χαιρόμαστε, που ανάμεσα 
στους παππούδες που φιλοξενούνται στο γηροκομείο υπάρ-
χουν και πολλοί Πόντιοι στην καταγωγή και κάθε φορά συμ-
μετέχουν μαζί μας στο χορό και στο τραγούδι, όπως έγινε και 
αυτήν τη φορά. 

Τέλος, αποχωρήσαμε με ευχές για καλά Χριστούγεννα και 
μια χρονιά γεμάτη υγεία, ανανεώνοντας το ραντεβού μας. Ας 
μην ξεχνάμε ότι παράδοση, δεν σημαίνει να χορεύουμε και να 
τραγουδάμε μόνο. Το δέντρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. 
Η βάση του δέντρου για να φυτρώσουν νέα κλαδιά, είναι οι 
ρίζες. Όταν κοιτάμε μόνο τα καταπράσινα νέα φύλλα και δεν 
φροντίζουμε τις ρίζες του, αυτό μοιραία θα μαραθεί. Αυτοί οι 
παππούδες είναι οι ρίζες μας και θα πρέπει να τις προσέχουμε 
και να τις ποτίζουμε σε κάθε ευκαιρία με αγάπη. Έτσι τιμάει κα-
νείς την παράδοση.

Για το τμήμα Νέων
Καλλιόπη Μελικιώτη

Δέσποινα Φωστηροπούλου

Συμμετοχή  σε αντιφασιστική ημερίδα

Στην εκδήλωση κατά του φασισμού που διοργάνωσε ο 
Δήμος Βέροιας και πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 
2013 στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας 
συμμετείχε και η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας δια του προέδρου 
της Χαράλαμπου Καπουρτίδη ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα, στην 
ολιγόλεπτη ομιλία του, το πόσο μεγάλη βία (ψυχική και σω-
ματική) βίωσε ο Ποντιακός Ελληνισμός, με αποκορύφωμα την 
γενοκτονία και τον ξεριζωμό, από το Κεμαλικό φασιστικό κα-
θεστώς κυρίως κατά τα έτη 1919-1923 με την βοήθεια και την 
ανοχή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και ειδικότερα των 
Γερμανών. Βεβαίως, τόνισε, τα γεγονότα άρχισαν πολύ νωρίτε-
ρα αλλά κορυφώθηκαν μετά την απόβαση στην Σαμψούντα 
του Μουσταφά Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 1919 , την οποία ημε-
ρομηνία όρισε ως ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού 
η Βουλή των Ελλήνων. Επίσης ανέφερε για την αναγκαιότητα 
της αναγνώρισης και διεθνοποίησης της γενοκτονίας των Ελ-
λήνων της Ανατολής  και βεβαίως όλων των υπολοίπων χρι-
στιανικών λαών της περιοχής.

Με πολυπληθή ομάδα τίμησε για άλλη μια χρονιά την 
απελευθέρωση της Βέροιας από τους Τούρκους στις 16 

Οκτωβρίου 1912 και το ιστορικό «όχι» τους Ιταλούς  στις 28 
Οκτωβρίου 1940 η ΕΛΒ, παρελαύνοντας με υπερηφάνεια 

μαζί με το αδελφό πολιτιστικό σύλλογο του Προμηθέα.

Η Ε.Λ.Β. στις παρελάσεις των Εθνικών Επετείων


