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Την 105η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον 
τουρκικό ζυγό γιόρτασε η Βέροια, τη ∆ευτέρα 16 
Οκτωβρίου 2017,µε συµµετοχή κλήρου και λαού 
σε όλες της πανηγυρικές εκδηλώσεις.
Η Οθωµανική περίοδος για τη Βέροια που 
ξεκίνησε το 1430, όταν η πόλη κατελήφθη 
οριστικά από τους Οθωµανούς και από τότε τη 
Βυζαντινή Βέροια οι Οθωµανοί την ονοµάζουν 
και «Καρά Φεριέ» (Karaferye)  αντιµετωπίζει µια 
νέα πραγµατικότητα όπου η ταπείνωση, ο 
εξευτελισµός, ο βιασµός της ανθρώπινης 
προσωπικότητας είναι καθηµερινό γεγονός.

Στα πλαίσια εορτασµού της Ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων η Ιη 
Μεραρχία Πεζικού "ΣΜΥΡΝΗ", πραγµατοποίησε εορταστική 
εκδήλωση, τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου 2017, στο Χώρο Τεχνών του 
∆ήµου Βέροιας. Η ΕΛΒέροιας έδωσε το βροντερό παρόν 
παρουσιάζοντας πολεµικούς χορούς του Πόντου και “έκλεψε” την 
παράσταση µε την άψογη εµφάνιση του χορευτικού της.

Στο κατάµεστο Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο της 

Ευξείνου Λέσχης Βέροιας οι µικροί αλλά και µεγάλοι 

φίλοι της Λέσχης πέρασαν υπέροχα το απόγευµα της 

17  ∆εκεµβρίου 2017  τραγουδώντας, χορεύοντας, 

τρώγοντας  και πίνοντας από το µπουφέ που 

οργάνωσε ο σύλλογος δίνοντας ευχές  για

“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ”

αποχαιρετώντας  τον παλιό χρόνο µε όµορφες 

εικόνες και δίνοντας ραντεβού για νέες περιπέτειες 

και δράσεις στον καινούριο  

Tο απόγευµα της Κυριακής 10 ∆εκεµβρίου 2017  
πραγµατοποιήθηκε επίκαιρη διάλεξη µε θέµα «Μωµόγεροι – 
Κιβωτός λαϊκής παράδοσης - ∆ρώµενο σταθµός για τον 
πολιτισµό» στο ΠΠΚ της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σε µια 
γεµάτη αίθουσα από µέλη και φίλους  της Λέσχης.
Μετά από φιλικό χαιρετισµό που απεύθυνε στους οµιλητές  ο 
Γραµµατέας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Νίκος 
Τουµπουλίδης και ο Χοροδιδάσκαλος κ. Βαγγέλης 
Ιντζεβίδης, τον λόγο πήρε ο Ερευνητής και επί χρόνια 
χορευτής Θόδωρος Πιλαλίδης «Πρέπει να αναδείξουµε και 
να διαφυλάξουµε ότι κληρονοµήσαµε, για να δυναµώσουµε 
και να αναδείξουµε το παρόν» ήταν τα πρώτα λόγια του. Στη 
συνέχεια µε γλαφυρό και µοναδικό τρόπο κάνοντας 
αναφορές σε έρευνες λαογράφων, επιχείρησε µία 
διαφορετική προσέγγιση του δρώµενου των Μωµόγερων, για 
να αναδειχθεί η βιωµατική γνώση της πρώτης γενιάς. 
Ακολούθησε µία γενική περιγραφή για το τι είναι τα 
Μωµοέρια ή Κοτσαµάνια; Είναι ένα πανάρχαιο 
παραδοσιακό και χοροθεατρικό ποντιακό έθιµο που έφεραν 
οι πρόγονοί µας µαζί τους από τις αλησµόνητες πατρίδες. 
Ένα δρώµενο που διαδραµατίζεται στον χώρο και στον 
χρόνο από τις τοπικές κοινωνίες. Ο χορός είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός γιατί σε αυτόν στηρίζεται η δράση του εθίµου. Ο 
χορός προκαλεί ενθουσιασµό, δέος κι έκσταση. Οι χορευτές 
αναδεικνύουν όλες τους τις αρετές ώστε να αποτυπωθεί η 
εικόνα στην µνήµη των θεατών. Ο θεατρικός τρόπος του 
δρώµενου σατιρίζει πρόσωπα και πράγµατα. Τα Μωµογέρια 

Το σηµαντικότερο για εµάς, εκτός από το να κρατάµε 
άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης, είναι να κάνουµε τα 
µικρά µας σωστά µέλη της κοινωνίας του αύριο. Την 
Κυριακή λοιπόν, η Σοφία Υφαντίδου, ένα δικό µας 
κορίτσι από την Ηµαθία, πρωταθλήτρια µε 
παγκόσµιες διακρίσεις στο έπταθλο, µας τίµησε µε την 
παρουσία της συνοδευόµενη από τον προπονητή της κ. 
Μηνά Κυριάκο. Η Σοφία, µε πρόσχαρη διάθεση µίλησε 
µε τους µικρούς µας χορευτές για τις αξίες του 
αθλητισµού και της σωστής διατροφής στη ζωή µας, 
κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον όλων. 
Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στους γονείς µια όµορφη 
κίνηση για τη δηµιουργία παιδικών φορεσιών. Με 
πρωτοβουλία των χοροδιδασκάλων Μαρίας 
∆εµερτζίδου και Βαγγέλη Ιντζεβίδη αλλά και των 
υπεύθυνων τµηµάτων Ελπίδας Κιατικίδου, Ζωής 
Κουρούκα και Βάγιας Παναγιωτίδου, δηµιουργήθηκε 
ένας µικρός κουµπαράς µε τον µεγάλο σκοπό να 
ραφτούν παιδικές φορεσιές για τα πολύ µικρά µας που 
δε στερούνται χορευτικής ψυχής αλλά, δυστυχώς, 
στερούνται ενδυµασίας. Ας θυµόµαστε τα λόγια ενός 
γέροντα: «Όταν οι πολλοί βάζουνε λίγο, γίνεται 
πολύ!»

Απελευθέρωση Βέροιας
Η απελευθέρωση της Βέροιας στις 16  Οκτωβρίου 1912  
αποτελεί το κοµβικό σηµείο κατά το οποίο η πόλη 
απαγκιστρώθηκε από την άλλοτε µεγάλη και ισχυρή 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, ενώ λίγους µήνες αργότερα, µε 
τη συνθήκη του Λονδίνου, εντάχθηκε οριστικά στον εθνικό 
κορµό του Ελληνικού Κράτους.
Η  ΕΛΒέροιας  τιµώντας  και  µη ξεχνώντας  τους  
προγόνους µας  που έδωσαν  και  τη  ζωή  τους  για  να 
ζούµε  σήµερα  ελεύθεροι  συµµετείχε στην  παρέλαση  
δίνοντας  ηχηρό µήνυµα  ότι είµαστε έτοιµοι  όπου και όταν 
µας  χρειασθεί η πατρίδα. 

Ηµέρα των Ενόπλων ∆υνάµεων

Μωµόγεροι - ∆ρώµενο σταθµός

αποτελούνται από 20-30 άτοµα. Τον αρχηγό, την χορευτική 
οµάδα, την θεατρική οµάδα και άλλα πρόσωπα, τα οποία 
προκαλούν γέλιο κι ευθυµία σε όσους το παρακολουθούν. Ο 
αρχηγός αφήνει το δικό του στίγµα στον θίασο, µε το ύφος, το 
στυλ και την χορευτική του φόρµα. ∆ύο µουσικοί µε την λύρα 
και το αγγείο συνοδεύουν το δρώµενο. Η ενδυµασία των 
Μωµογέρων αποτελείται από την περικεφαλαία, το υποκάµισο, 
την προσωπίδα, το γιλέκο, τη ζώνη, την φουστανέλα, την 
περικνυµίδα, τις καλτσοδέτες, τα παπούτσια ή τσαρούχια, το 
ταραπουλούζ, την αλυσίδα και το ξίφος. 
Στην συνέχεια ακολούθησε η οµιλία του Χοροδιδάσκαλου, 
Κώστα Ευθυµιάδη από το Ροδωχώρι Νάουσας. Ο κ. Ευθυµιάδης 
µίλησε µε βιωµατικό τρόπο για το έθιµο στον τόπο του. Μίλησε 
για τον παππού του και τους νεότερους του χωριού που εδώ και 
12 χρόνια αναβιώνουν το έθιµο των Μωµόγερων κατά το 
12ήµερο (τα Φώτα). Σύµφωνα µε τον ίδιο τα Μωµοέρια είναι η 
προσµονή ότι κάτι σπουδαίο έρχεται. Οι προετοιµασίες, οι 
συζητήσεις, οι εικόνες, η συγκίνηση όταν φοράς τη στολή, η 
διαδροµή που ακολουθείτε, τα βλέµµατα των κατοίκων που σε 
κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός, πως νιώθεις όταν ακούς το 
σύνθηµα από τον αρχηγό... Νιώθει τιµή και περηφάνια που τα 
έζησε.
Τέλος µίλησε η Ιστορικός Κατσόγιαννου Τριανταφύλλου 
Ευθυµία που µε επιστηµονική τεκµηρίωση µας απέδειξε ότι, «Τα 
Μωµογέρια είναι ένα δρώµενο που δίνει πολλές απαντήσεις για 
την ιστορία µας. Ένα δρώµενο που ξεκίνησε από την Αρχαία 
Ελλάδα, πριν το αρχαίο Αττικό δράµα. Αποτελείται από 
χορευτική οµάδα 12 ατόµων, θεατρική οµάδα (2 νύφες, γέρος, 
γριά, διάβολος, γιατρός, αρκούδα, αστυνοµικός και άλλοι ρόλοι 
όπως καµήλα κ.α.), φέρουν προσωπεία και σατιρίζουν τα κακώς 
γραµµένα κείµενα της κάθε εποχής, και την οµάδα των 
µουσικών που συνοδεύει τα Μωµογέρια. Αφού πάρουν την ευχή 
του παπά, γυρνούν από σπίτι σε σπίτι, αυτοσχεδιάζουν 
διαλόγους µε τους σπιτονοικοκύρηδες και οι νοικοκυρές τους 
προσφέρουν κεράσµατα. Τα Μωµογέρια τα χαρακτηρίζει η 
ιστορικότητα, η ανθρωπιστική δράση και η βιωµατική σχέση.
Ακολούθησε συζήτηση µε το κοινό κι απαντήθηκαν ερωτήµατα. 
Σίγουρα όσοι παρευρέθησαν θα νιώθουν τυχεροί γιατί άκουσαν 
και είδαν όσα κατά καιρούς τους άφηναν ερωτηµατικά από το 
συγκεκριµένο δρώµενο και έλυσαν κάθε απορία τους.

Όταν οι πολλοί βάζουνε λίγο,

γίνεται πολύ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

Αφιέρωµα στις "Παναγίες" του Πόντου! ΠΗΓΗ: e-Pontos

Η Παναγία Χρυσοκέφαλος

Η "Μεγάλη Εκκλησία" της Τραπεζούντας και ίσως 
ο σηµαντικότερος ναός της αυτοκρατορίας, η 
Παναγία Χρυσοκέφαλος, εντοπίζεται στη µέση 
πόλη, στο κέντρο ενός ευρύτερου κτηριακού 
συγκροτήµατος. Η παράδοση αποδίδει την 
επωνυµία "Χρυσοκέφαλος" είτε στη χάλκινη 
κάλυψη των πλακών του τρούλου του ναού, που 
από µακριά φάνταζε χρυσός, είτε στην ύπαρξη σε 
αυτόν εικόνας της Θεοτόκου µε ανάλογη χρυσή 
επένδυση. Επειδή όµως ο ναός αναφέρεται στις 
πηγές µε την επωνυµία "Χρυσοκέφαλος" ήδη από 
τον 11ο αιώνα, ενώ ο τρούλος χρονολογείται στο 
12ο ή ακόµα και στο 14ο αιώνα, η εκδοχή που 
αναφέρεται στην εικόνα πρέπει να θεωρηθεί πιο 
πιθανή. Πρόκειται για µια εικόνα της Παναγίας 
Βρεφοκρατούσας που υπήρχε στο ναό 
προσαρτηµένη ίσως σε έναν πεσσό. Γνωρίζουµε 
από φιλολογική πηγή του 14ου αιώνα ότι, µετά 
την επιτυχηµένη αντιµετώπιση της τουρκικής 
επίθεσης στην πόλη το 1223, η εικόνα κοσµήθηκε 
από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Α΄ Γίδωνα µε 
"λίθους τιµίους και µαργάρους λαµπρούς", 
"θέλων απονείµαι τη Θεοτόκω [...] τα εικότα". Ο 
ίδιος αυτοκράτορας δώρισε στο ναό και ένα 
π ο λ υ τ ε λ ώ ς  δ ι α κ ο σ µ η µ έ ν ο  ε υ α γ γ έ λ ι ο .  
Μαρτυρείται µάλιστα ότι ο Ανδρόνικος είχε 
περάσει στη Χρυσοκέφαλο την αγωνιώδη νύχτα 
πριν από τη θετική έκβαση του αγώνα. Οι πηγές 
της εποχής µε γλαφυρότητα περιγράφουν την 
κρισιµότητα της κατάστασης και την επίκληση της 
θεϊκής βοήθειας από τον αυτοκράτορα: "τον 
περικαλλή και θείον νεών της πανυµνήτου κόρης 
κατελάµβανε, παννυχίους ύµνους και αιτήσεις 
συν ολοφυρµοίς δακρύων αναπέµπων Θεώ και τη 
Θεοµήτορι". Είναι κρίµα που σήµερα δεν έχει 
διασωθεί η εντυπωσιακή, όπως φαίνεται, 
εσωτερική διακόσµηση αυτού του εξαιρετικά 
σηµαντικού ναού.

Παναγία Κρεµαστή

Το µοναστήρι της Παναγίας Κρεµαστής, του 
οποίου το όνοµα ο Σύλλογος Ποντίων Ευόσµου 
έχει την τιµή να φέρει, άνηκε ως απόλυτη 
ιδιοκτησία στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Βαζελώνα, αρχικά ως σκήτη, έπειτα ως µετόχι και 
από το 1760 περίπου ως γυναικεία µονή. 
Βρισκόταν στην περιοχή της Ματσούκας, πολύ 
κοντά στο χωριό Θέρσα, και πανηγύριζε στις 8 
Σεπτεµβρίου, ηµέρα γενεθλίων της υπεραγίας 
Θεοτόκου. Η µονή της Θεοτόκου Κρεµαστής 
όφειλε το όνοµά της στον ύψους 150 µέτρων 

απόκρηµνο βράχο, από το κρηπίδωµα του οποίου 
επικρεµόταν πάνω από τον Πρύτανη ποταµό. 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η µονή ονοµάσθηκε έτσι, 
διότι από το βράχο της απαγχονίσθηκαν, 
κρεµάστηκαν χιλιάδες χριστιανών της περιοχής, 
θύµατα των διωγµών των αιµοσταγών τοπικών 
αγάδων του οίκου των Εγιπιδών.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παροθσιάζει η περιγραφή 
της µονής απο τον ιστορικό και ηγούµενο της 
Μονής Βαζελώνα, Κ. Πανάρετο Τοπαλίδη, κατα το 
έτος 1909. Γενικότερα, µέσα απο τις πηγές, την 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αντλούµε 
πληροφορίες για το ιστορικό της µονής, τα στάδια 
οικοδόµησης της, το ρόλο της ηγουµένης αλλά και 
τ ω ν  η γ ο υ µ έ ν ω ν  τ η ς  Μ ο ν ή ς  Β α ζ ε λ ώ ν α .  
Πληροφορούµαστε ακόµη τη διεκδίκηση της 
γυναικείας µονής από την ανωτέρω εξαρχική µονή 
και τη βραχύδια µητρόπολη Ροδοπόλεως και την 
τελική επιδίκαση της στη Μονή Βαζελώνα το έτος 
1866.

Επίσης, µοναδικές για τη σπανιότητά τους 
φωτογραφίες και σχεδιαγράµµατα αλλά και 
σηµαντικές πληροφορίες για την κατάσταση που 
παρουσίαζε η γυναικεία µονή το έτος 1970, 
οφείλουµε στο βρετανό καθηγητή βυζαντινών 
σπουδών A. Bryer και τους συνεργάτες του.Η 
γεµάτη ασκητισµό, θεοσέβεια και θυσίες ιστορία 
του µοναστηριού καθώς και η αξία λόγου εθνική 
και θρησκευτική προσφορά του τερµατίστηκαν 
αιφνίδια και άδοξα το έτος 1916. Το γυναικείο 
µαναστήρι της Κρεµαστής λεηλατήθηκε από 
συµµορίες Τούρκων ατάκτων (τσετών) που, 
δρώντας ανεξέλεγκτα υπό τις διαταγές του Εγίπ 
Ζαδέ Απτή Αγά, λυµαίνονταν την ευρύτερη 
περιοχή της Ματσούκας.
Το µοναστήρι ερειπωµένο πλέον και ξεχασµένο 
στην ορεινή Ματσούκα "ζει" εδώ και 20 χρόνια 
τώρα µέσα από την ονοµασία του Συλλόγου 
Ποντίων Ευόσµου, και πολύ περισσότερο σήµερα 
που ο Σύλλογος προσπαθεί να φωτίσει µέσα από 
την έρευνα των πηγών την άγνωστη στους 
περισσότερους ιστορία του µοναστηριού. Η 
παναγία Κρεµαστή µοιάζει να περιµένει 
υποµονετικά, µέσα από τη µελέτη της ιστορίας της, 
την ανιστόρηση της στον ελλαδικό χώρο, τη στιγµή 
της δικαίωσης της, της αναγνώρισης της 
ανεκτίµητης προσφοράς της στους Έλληνες του 
Πόντου.

H  Παναγία τη Λάλογλη

Λάλογλη ήταν ελληνικό χωριό στην επαρχία 
Σαρικαµίς του Καρς (Καύκασος).
Η εκκλησία της Παναγίας της Λάλογλης ήταν 
ξακουστή σε όλο το Καρς. Βρισκόταν κοντά στο 

ελληνικό χωριό Λάλογλη.Οι Έλληνες του Καρς 
Καυκάσου ή Καρσλήδες εκδιώχτηκαν δύο φόρες 
από τις πατρογονικές τους εστίες. Αρχικά, ήταν 
εγκατεστηµένοι στην Αργυρούπολη, όπου το 
1878, εγκαταλείπουν την αφιλόξενη πλέον 
περιοχή του Πόντου και εγκαθίστανται στην 
περιοχή του Καρς. Πριν φύγουν όµως από την 
Αργυρούπολη πήραν και µια εικόνα της 
Παναγίας, της Κοιµήσεως της Θεοτόκου που 
µ ε τ έ φ ε ρ α ν  σ τ η  ν έ α  τ ο υ ς  π α τ ρ ί δ α .  
Εγκαταστάθηκαν στο Κάρς χτίζοντας 74 χωριά. 
Μεταξύ αυτών, δέσποζε το χωριό Λάλογλη λόγω 
του περίλαµπρου ναού της Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου, όπως ονοµάστηκε Παναγία της 
Λάλογλη, η οποία µεταφέρθηκε ως ατίµητος 
θησαυρός από τον Πόντο. Η ιστορία όµως 
επαναλήφθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Από το 1917-1922 οι πρόσφυγες του Καρς για 
δεύτερη φορά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Με 
τα λιγοστά πράγµατα που πήραν µαζί τους, 
µετέφεραν στη νέα τους πατρίδα ιερά κειµήλια , 
όπως την εικόνα της Παναγίας της Λάλογλη, τον 
χρυσοκέντητο επιτάφιο αλλά και ψαλτήρια µέσα 
σε ένα µπαούλο. Την ευθύνη για τη µεταφορά 
αυτών των ιερών κειµήλιων στην Ελλάδα είχε ο 
Παύλος Πετίδης του Ανανία, ένας ευσεβής 
άνθρωπος, ο οποίος θεώρησε ότι το πολυτιµότερο 
όλων εκείνων που έπρεπε να πάρουν µαζί τους 
ήταν η εικόνα της Παναγίας, εικόνα που κοσµεί 
σήµερα την εκκλησία στο Μεσονήσι Φλώρινας και 
έχει δώσει το όνοµα της στο Ναό.
Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν στις 25 Αυγούστου 
1974 σ΄ ένα κλίµα κατάνυξης µε τη συµµετοχή 
µεγάλου πλήθους λαϊκών και κληρικών, µε 
Μητροπολίτη Φλώρινας Πρεσπών και Εορδαίας 
µακαριστό Αυγουστίνο Καντιώτη.
Το κατανυκτικό και πανηγυρικό γεγονός εκείνης 
της ηµέρας, θύµισε σε πολλούς το πανηγύρι που 
γινόταν στο χωριό Λάλογλη προς τιµή της 
Παναγίας. Το πανηγύρι ήταν πολύ µεγάλο µε τη 
συµµετοχή πολλών Ελλήνων, Ρώσων και 
Τούρκων από την περιοχή του Καρς και του 
Αρταχάν, που µαρτυρίες αναφέρουν πως πολλές 
φορές ξεπερνούσε το πανηγύρι της Παναγίας 
Σουµελά. Το πανηγύρι διαρκούσε 15 ηµέρες και 
κατά το οποίο συνέρρεαν στη Λάλογλη πλήθη 
προσκυνητών, οι οποίοι ασπάζονταν µε ευλάβεια 
την εικόνα της κοιµήσεως της Θεοτόκου, ζητούσαν 
την προστασία και την σκέπη της Παναγίας και 
έκαναν διάφορα τάµατα. Με την πάροδο του 
χρόνου η φήµη της θαυµατουργού εικόνας 
συγκέντρωνε ολοένα και περισσότερους 
προσκυνητές.
Σηµ. Μία ακόµα εκκλησία που υπήρχε ήταν στα 
Κοτύωρα και ήταν της Παναγίας της Σιναλούς.
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Η ελληνική καταγωγή του  είναι ένα θέµα που συνεχώς θα µας ταλανίζει και θα µας 
προβληµατίζει, τόσο εµάς όσο και τον ίδιο, αν και ο ίδιος το «ξορκίζει».
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι 
NTV, στις 10 Ιουνίου 2011, σε σχετική ερώτηση που αφορά τη καταγωγή του, µίλησε µε 
τον ποιο προσβλητικό και άθλιο τρόπο για την ελληνική του καταγωγή, λέγοντας τη 
φράση που συνηθίζεται να λέγεται όταν αναφέρεται η λέξη διάβολος, δηλαδή «ο έξω από 
εδώ», όταν είπε τη λέξη Rum (Έλληνας).Επίσης στην ίδια  συνέντευξή ανέφερε ότι είναι 
και αισθάνεται Τούρκος, και θα κινηθεί δικαστικά σε συγγραφείς που τον αναφέρουν ως 
Έλληνα.
Μιλώντας σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη πριν λίγο καιρό και αναφερόµενος 
στην εθνική του καταγωγή είπε:«Ρώτησα τον συγχωρεµένο τον πατέρα µου αν είµαστε 
Λαζοί ή Τούρκοι» οµολόγησε ο Ερντογάν.«Ο δικός µου παππούς µού είπε ότι, όταν 
πεθάνουµε και πάµε στον άλλον κόσµο, θα µας ρωτάνε «σε ποιον Θεό πιστεύεις;», «ποιος 
είναι ο προφήτης σου;» και «ποια είναι η θρησκεία σου;». ∆εν θα µας ρωτήσουν για την 
εθνική µας καταγωγή.
Ύστερα από αυτά, όταν ρωτούν εσένα ποια είναι η εθνική σου καταγωγή, εσύ να λες ότι 
είσαι µουσουλµάνος και να τραβάς τον δρόµο σου» ήταν η απάντηση που είχε λάβει από 
τον πατέρα του ο Ερντογάν, όπως τουλάχιστον τη µετέφερε στο ακροατήριό του.
Ας δούµε όµως αναλυτικά τι λένε τα επίσηµα έγγραφα για την καταγωγή του τούρκου 
πρωθυπουργού. Ο ερευνητής Cezmi Yurtsever αναφέρει ότι µε τον εξισλαµισµό των 
Ποντίων ταυτόχρονα έγινε αλλαγή του δηµογραφικού χαρακτήρα του Πόντου, 
αλλάζοντας τις ελληνικές ονοµασίες χωριών και πόλεων µε τουρκικές. Όπως αναφέρει, 
παρόλο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια που ο Fatih Sultan Mehmet που κυρίευσε τον 
Πόντο, εξισλαµίζοντας τον ελληνικό πληθυσµό και µε φιρµάνι (διάταγµα) άλλαξε τις 
ονοµασίες, µέχρι σήµερα οι κάτοικοι του Πόντου χρησιµοποιούν την ελληνική 
ονοµασία των χωριών τους.
Ακόµα και αυτός ο Ερντογάν, σε πρόσφατη περιοδεία στην περιοχή της Ριζούντας (η 
ονοµασία που έδωσαν οι Τούρκοι της Ριζούντας είναι RIZE), επισκέφθηκε και το χωριό 
καταγωγής των γονιών του, την Ποταµιά. Στη πλατεία του χωριού ένα µεγάλο πανό 
έγραφε 'Potamya Hos Geldiginiz', δηλαδή η Ποταµιά σας καλωσορίζει. Κατέβηκε από το 
λεωφορείο, χόρεψε µε τους οµοχώριούς του που ήταν ντυµένοι µε ποντιακές 
παραδοσιακές στολές και στην οµιλία του είπε ότι ένας απόδηµος από την Ποταµιά, 
όταν επισκέπτεται το χωριό του, το αποκαλεί µε την παραδοσιακή ονοµασία Ποταµιά 
και όχι µε την τουρκική ονοµασία που είναι 'Guneysu' (νερό του νότου). 
Αυτό το βίντεο µε την υποδοχή το Ερντογάν στη Ποταµιά, το χρησιµοποίησε ο ηγέτης 
του Εθνικιστικού Κόµµατος Devlet Bahceli στη προεκλογική εκστρατεία, για να πλήξει 
τον Eρντογάν ότι είναι ελληνικής καταγωγής.
Ο Τούρκος ερευνητής, για να στηρίξει το εύρηµά του, παραθέτει στοιχεία από το 
φορολογικό αρχείο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας για τους κατοίκους του χωρίου 
Ποταµιά και βρήκε τα στοιχεία του προπάππου το Erdogan, ότι ήταν επικεφαλής 
αντάρτικης οµάδας Ελλήνων του Πόντου εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Το 
επίθετο του προπάππου του Ερντογάν ήταν το εξισλαµισµένο Bakatoglu Memis. Το 
φορολογικό βιβλίο στη στήλη εθνική καταγωγή έγραφε τη λέξη 'Εξισλαµισθείς' και στη 
στήλη ονοµατεπώνυµο το νέο ισλαµικό όνοµα.
Το αρχείο είναι του 1850 και φαίνεται ότι ο προπάππος του Ερντογάν ήταν ο πιο 
πλούσιος, διότι όλοι οι χωριανοί πλήρωναν φόρους 20-30 γρόσια ο καθένας και ο 
προπάππος του Ερντογάν πλήρωσε 38 γρόσια. Η οικογένεια άλλαξε επίθετο το 1934, 
διότι η λέξη 'Bakat', που ήταν το επίθετο της οικογένειας, εθεωρείτο βρισιά, διότι όλοι οι 
Έλληνες αντάρτες αποκαλούνταν 'Bakat'. Στον Πόντο, συνεπώς, η λέξη αυτή είχε τη 
σηµασία Έλληνα αποστάτη, στασιαστή εναντίον των Τούρκων.Οι γονείς του Ερντογάν 
εγκατέλειψαν το χωριό τους την Ποταµιά και εγκαταστάθηκαν σε φτωχή συνοικία της 
Κωνσταντινούπολης στο 'Kasim Pasa', που σήµερα είναι και κακόφηµη. Ο Ερντογάν 
γεννήθηκε στο Kasim στις 29 Φεβρουαρίου 1954.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι όπως και πολλοί από τους σηµερινούς κατοίκους του 
Πόντου που ενώ γνωρίζουν ότι έχουν ελληνική καταγωγή, διακατέχονται από το 
σύνδροµο του γενιτσαρισµού και θέλουν να αποδείξουν στη πράξη ότι είναι πιο Τούρκοι 
από τους υπολοίπους. Γι' αυτόν το λόγο το Εθνικιστικό Κόµµα του Devlet Bahceli έχει τις 
πιο πολλές τυπικές οργανώσεις στον κατεχόµενο Πόντο. Το σύνδροµο του 
γενιτσαρισµού έχει όλα τα χαρακτηριστικά παιδιού αγνώστου πατρός που είναι φοβία, 
ανασφάλεια, παράλογες εκρήξεις θυµού, εντυπωσιασµού, εκδικητικότητας και 
κοµπλεξισµού.
Σε τι διαφέρει λοιπόν σήµερα η συµπεριφορά του Ρ.Τ. Ερντογάν σε σχέση µε τη 
συµπεριφορά του Κεµάλ Μουσταφά που είναι ακόµα ένοχος για τα χειρότερα 
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας ενώ στα µάτια των Τούρκων φαντάζει 
“σπλαχνικός”. Έτσι λοιπόν και ο γενίτσαρος σηµερινός πρωθυπουργός εξακολουθεί να 
αρνείται την ελληνική του καταγωγή, συνεχίζει να επαινεί τον αρχιτέκτονα του 
ολοκαυτώµατος, Μουσταφά Κεµάλ αλλά και να  πιστεύει ότι θα είναι ο νέος σουλτάνος 
της ́ ΄Τουρκικής Αυτοκρατορίας΄΄. 
Πότε επιτέλους θα ανοίξουµε τα µάτια µας και τα αυτιά µας για να καταλάβουµε ότι  ο 
γενί(νέος)-τσαρος(στρατός) Ερντογάν µε την παράλογη συµπεριφορά  του  δεν είναι 
φίλος αλλά µοναδικός και επικίνδυνος εχθρός .

Με την απαρχή της παρακµής της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ο 
έλεγχος της κεντρικής εξουσίας 
στην περιοχή του Πόντου ατόνησε. 
Η εξουσία πέρασε στα χέρια των 
παλιών σπαχήδων, δηλαδή των 
στρατιωτικών-τιµαριούχων, οι 
οποίοι  λάµβαναν από τον 
σουλτάνο µεγάλες εκτάσεις γης, µε 
αντάλλαγµα να τον συνοδεύουν 
στους κατακτητικούς πολέµους. Σε κάποια φάση τα κτήµατα άρχισαν να 
κληροδοτούνται από πατέρα σε γιο και οι τοπάρχες να µην οφείλουν υπακοή στο 
σουλτάνο. Οι άρχοντες αυτοί (οι ντερεµπέηδες όπως λέγονταν), ενώ ήταν υπεύθυνοι 
για την τήρηση της τάξης, από τα τέλη του 18ου αιώνα µεταβλήθηκαν σε στυγνούς 
καταπιεστές του πληθυσµού (χριστιανών και µουσουλµάνων). Επέβαλλαν αυθαίρετα 
φορολογία, εκτελούσαν επιδροµές κατά χριστιανικών οικισµών και επιδίδονταν 
ακόµη και στο δουλεµπόριο.
Στον ανατολικό Πόντο κυριαρχούσαν οι οικογένειες των Χαζνεντάρογλου, που είχαν 
τα κτήµατά τους δυτικά της Τραπεζούντας, και των Γιακούµπογλου και των 
Τουτζούογλου, στη Λαζική. Οι δύο οικογένειες ήρθαν σε σύγκρουση µεταξύ τους και 
µάλιστα σε εποχή κατά την οποία διεξαγόταν ο Ρωσο-τουρκικός Πόλεµος, µε 
αποτέλεσµα να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρου του Πόντου. Το 
αποτέλεσµα ήταν ο σουλτάνος Μαχµούτ Β΄ να στείλει στρατεύµατα και να καταλύσει 
την κυριαρχία τους.
Το τελικό χτύπηµα στους ντερεµπέηδες ήταν το Χαττ-ι Χουµαγιούν του 1856, 
διάταγµα µε το οποίο ο σουλτάνος αναγνώριζε επίσηµα όσα προνόµια και όσες 
παραχωρήσεις είχε κάνει κατά καιρούς στους πληθυσµούς της αυτοκρατορίας και 
διακήρυττε ότι θα σεβαστεί τα δικαιώµατά τους. Επίσης, ανέφερε ότι όλοι είναι 
ελεύθεροι να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Το διάταγµα είχε πολλές επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα δηµιούργησε σηµαντικό ρεύµα 
επανόδου των εξισλαµισµένων χριστιανών προς το χριστιανισµό. Οι Κλωστοί, όπως 
έµειναν στην ιστορία οι εξισλαµισµένοι που ζητούσαν να επιστρέψουν στη 
χριστιανική εκκλησία, αποτέλεσαν ένα από τα πιο σοβαρά ζητήµατα στο δεύτερο µισό 
του 19ου αιώνα.
Επίσης, µε τα προνόµια που δόθηκαν στους χριστιανούς δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την άνθηση του εµπορίου και της εκπαίδευσης. Το εµπόριο οδήγησε 
το χριστιανικό στοιχείο σε οικονοµική ευηµερία, στη συνέχεια στην ενίσχυση της 
εθνικής εκπαίδευσης και στο αίτηµα για την εθνική απελευθέρωση.

ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ

ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ ;

Ο εκ Ποταµιάς Ριζούντας καταγόµενος Ταγίπ Ερντογάν

Οι ντερεµπέηδες

Η σηµερινή Τουρκία συνεχίζει να  
βασανίζει και να τυραννάει 
ανθρώπους µετά από ένα αιώνα 
α π ό  τ η  γ ε ν ο κ τ ο ν ί α  τ ω ν  
χριστιανικών πληθυσµών της 
Ανατολίας, επειδή τολµούν να 
εκφράσουν τη σκέψη τους ή διότι 
δεν είναι ”πρόβατα”.
Ένα ακόµα θύµα αυτής της 
συµπεριφοράς είναι και ο  
Γ ι ά ν ν η ς - Β α σ ί λ η ς  ( π ρ ώ η ν  
Ιµπραχήµ) Γιαϊλαλί  που όταν 
πληροφορήθηκε τις ελληνικές του 
ρίζες, άλλαξε το όνοµά του  κάτι όµως  που έχει ως συνέπεια  να διώκεται συνεχώς. 
Είναι ένας σηµαντικός αγωνιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία και βρίσκεται αντιµέτωπος µε το τουρκικό κράτος  
που καθηµερινά φυλακίζει πολλούς πολίτες για τα πολιτικά τους πιστεύω, την ίδια 
ώρα που η κυβερνητική προπαγάνδα βαυκαλίζεται µε την «γιορτή της ∆ηµοκρατίας», 
όπως χαρακτηρίζεται το περσινό δηµοψήφισµα στη γείτονα.
Ο Γιάννης-Βασίλης κατάγεται από το συνοικισµό Γιαϊλά, του χωριού Ασάρ της 
Πάφρας αλλά σήµερα κατοικεί στο τουρκικό χωριό Ροµπόσκι (σύνορα Ιράκ).  Ο 
πατέρας του ήταν ένα από τα παιδιά «της Γενοκτονίας», τα ελληνόπουλα εκείνα που 
άλλοτε ως ορφανά υιοθετήθηκαν από µουσουλµάνους, άλλοτε οι ίδιοι οι γονείς τα 
έδωσαν σε µουσουλµανικές οικογένειες σε µια σπαρακτική προσπάθεια να τα σώσουν. 
Στις 23/4/2017, οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν για µία ακόµη φορά τον Γιάννη 
Βασίλη Γιαϊλαλί, µε ψεύτικές δικαιολογίες, όπως ότι «προσέβαλε τον Τούρκο 
πρόεδρο» και ότι «διέσπειρε προπαγάνδα τροµοκρατικής οργάνωσης» προς όφελος 
του PKK. Η  σύλληψη του έγινε ΄΄τυχαία΄΄λίγες ώρες µετά την ανάρτηση αφίσας για 
την 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στο 
προσωπικό του προφίλ στο Facebook. 
Η φυλάκιση για περισσότερο από εννέα µήνες του αγωνιστή, αποδεικνύει το έγκληµα 
της Γενοκτονίας που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος των χριστιανικών πληθυσµών της 
Ανατολίας, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται µέχρι και σήµερα απροκάλυπτα και µε τόσο 
ωµό  τρόπο.
Με την ελπίδα ότι ο κόσµος “θα ανοίξει τα µάτια του και τα αυτιά του” ασκώντας τη 
δέουσα πίεση, ώστε η τουρκική κυβέρνηση να αναγκασθεί να παραδεχθεί ότι είναι 
υπεύθυνη για τα εκατοµµύρια χριστιανών νεκρών και να σταµατήσει επιτέλους τη 
συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων περιµένουµε και την ελληνική 
πολιτεία να ευαισθητοποιηθεί  και να µεριµνήσει άµεσα για την απελευθέρωση του 
Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί  από τις τουρκικές φυλακές.

Το µαρτύριο συνεχίζεται για τον ποντιακής καταγωγής
Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί

Γράφει ο Νίκος Τουµπουλίδης
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Τα τελευταία χρόνια µε αφορµή την αθρόα είσοδο στη 
χώρα µας διαφόρων προσφύγων, µεταναστών ή 
παράτυπων µεταναστών ακούγεται συχνά από επίσηµα 
ή ανεπίσηµα χείλη η φράση «Η Ελλάδα ξέρει από 
πρόσφυγες, η Ελλάδα ξέρει από προσφυγιά». Με αυτόν 
τον τρόπο συνειρµικά εξοµοιώνουν όλους τους 
ανωτέρω αλλογενείς µε τους Έλληνες που ήρθαν από τη 
Μικρά Ασία µε τη Συνθήκη της Λωζάννης στις 24 
Ιουλίου του 1923. Αυτό όµως κατά την προσωπική µου 
άποψη είναι και ανιστόρητο και προσβλητικό για τους 
Έλληνες της καθ’ ηµάς Ανατολής.
Οι Ρωµιοί που ήρθαν από το χώρο της Μικράς Ασίας 
δεν έχουν καµία σχέση µε τη σύµβαση της Γενεύης του 
1951 η οποία αναφέρεται  στους πρόσφυγες.
Οι πρόσφυγες δεν έχουν για πατρίδα τους την χώρα 
στην οποία εισήλθαν. Οι Ρωµιοί είχαν πατρίδα, την 
Ελλάδα. Οι πρόσφυγες ζητούν άδεια παραµονής στη 
χώρα εισόδου. Οι Ρωµιοί δεν ζήτησαν άδεια 
παραµονής. Οι πρόσφυγες δεν µπορούν πάντα να 
κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη τη χώρα εισόδου 
τους. Οι Ρωµιοί µπορούσαν και µετακινούνταν 
ελεύθερα όπου ήθελαν. Οι πρόσφυγες αιτούνται τη 
χορήγηση ασύλου και υπηκοότητας. Ουδείς από τους 
Ρωµιούς πού ήλθαν στην Ελλάδα ζήτησε τη χορήγηση 
ασύλου ή τη χορήγηση υπηκοότητας.
Στη συνθήκη της Λωζάννης η Τουρκία ως νικήτρια 
δύναµη ζήτησε επιτακτικά και η Ελληνική κυβέρνηση 
του Ελευθέριου Βενιζέλου απεδέχθη πλήρως την 
πρόταση της Τουρκίας για υποχρεωτική ανταλλαγή 
µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τόσο των ανθρώπων όσο 
και των περιουσιών. Ως Ανταλλάξιµους η Τουρκία 
θεώρησε όλους τους Ρωµιούς που φύγαν από την Μ. 
Ασία µετά την 11 Οκτωβρίου 1912, δηλαδή µετά την 
έναρξη των βαλκανικών πολέµων στις 12-10-1912.
Με αυτόν τον τρόπο εγκατέλειψαν την Μικρά Ασία 
περίπου 1.650.000 έως 2.000.000 Ρωµιοί, ενώ την Ελλάδα 
άφησαν περίπου 670.000 Μουσουλµάνοι από 
Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Νησιά. 
Με τη συνθήκη λοιπόν της Λωζάννης, την οποία η 
Ελλάδα προσέχει ως κόρη οφθαλµού, όλοι όσοι έφυγαν 
ή εγκατέλειψαν την Μικρά Ασία (de facto) από Ρωµιοί 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έγιναν (de jure) 
Έ λ λ η ν ε ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  ∆ η µ ο κ ρ α τ ί α ς  µ ε  
πολιτογράφηση. Στα ιστορικά χρονικά της Ελλάδας 
είναι η πιο µεγάλη πολιτογράφηση µε την οποία δόθηκε 
η Ελληνική υπηκοότητα σε τόσο µεγάλο αριθµό 
ανθρώπων.
Κατά τη γνώµη µου όλοι όσοι έχουµε καταγωγή από την 
Μικρά Ασία και τον Πόντο δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούµε τις λέξεις ξεριζωµός και πρόσφυγες 
αλλά τον όρο Ανταλλάξιµοι.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο θέµα της ανταλλαγής ήθελε 
να γίνει ότι συµφωνήθηκε µε την Βουλγαρία στην 
συνθήκη του Νεϊγύ του 1919, δηλαδή την εκούσια 
ανταλλαγή πληθυσµού και περιουσιών κάτι που 
δυστυχώς η Τουρκία αρνήθηκε µε επιµονή.
Η συνθήκη της Λωζάννης διήρκεσε από τις 11 
Νοεµβρίου του 1922 έως τις 24-07-2023. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων ήρθε στην Ελλάδα πριν την 
τελική υπογραφή της συνθήκης, δηλαδή στο διάστηµα 
που γίνονταν οι συζητήσεις στη Λωζάννη. Έλεγε λοιπόν 
ο πατέρας µου «Όταν έρθεν το χαπάρ ότι α σκώνε µας 
και ακλώσκουµες σην Ελλάδαν.....»,  άρα εγκατέλειψαν 
τον Πόντο και έφυγαν όχι ως πρόσφυγες άλλα ως 
Ανταλλάξιµοι.

Συνεχίζεται....

Γράφει 
ο Γιώργος Συµεωνίδης 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ‘Η

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΙ

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 συνοριακό 
σταθµό Κήπων. Έλεγχος ∆ιαβατήριων και στη συνέχεια 
µέσω Μαλγάρων και Ραιδεστού άφιξη το απόγευµα στην 
Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ (400 ΧΛΜ)

Πρόγευµα και αναχώρηση για Σαφράµπολη. Μετά από 
ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην Σαφράµπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια µια πρώτη 
γνωριµία µε την γραφική κωµόπολη η οποία έχει 
χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισµός. Πολλές από τις 
παραδοσιακές κατοικίες µετατράπηκαν σε µουσεία. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ (490 ΧΛΜ)

Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για Κασταµονή. Πρόκειται 
για πόλη της Αρχαίας Παφλαγονίας από την οποία 
καταγόταν η µεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια των 
Κοµνηνών. Επίσκεψη στο φρούριο των Κοµνηνών στην 
Παπαζόγλειο αστική σχολή και στο αρχαιολογικό 
εθνογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια στάση στη Σινώπη 
που υπήρξε µια απ τις πρώτες Ελληνικές αποικίες των 
Μιλησίων στον Πόντο και αποτελεί µια πόλη 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 
Σαµψούντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ:ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(330 ΧΛΜ)

Ξεκινάµε την περιήγηση στην πόλη και παίρνουµε τον 
παραλιακό δρόµο που θα µας οδηγήσει στην Μητρόπολη 
του Πόντου την Τραπεζούντα. Σύντροφοι στο ταξίδι µας τα 
µαύρα νερά του Πόντου και το βαθύ πράσινο που 
κατεβαίνει από τις πλαγιές των Ποντικών Ορέων, την 
Οινόη, το Πολεµώνιο, το Ιασώνιο Άκρο όπου πάνω στον 
αρχαίο βωµό του ∆ια χρίστηκε πρωτοχριστιανική βασιλική 
του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, την Ορντού, τα 
Κοτύωρα, και τέλος περνώντας από τα Πλάτανα το 
ασφαλές φυσικό λιµάνι κοντά στην Τραπεζούντα. Άφιξη 
στην Τραπεζούντα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)

Πρόγευµα και αναχώρηση για το ονοµαστό µοναστήρι της 
Ματσούκες, Παναγία Σουµελά. Παρακολούθηση 
Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό. .Αφού προσκυνήσουµε την Παναγία όλων των 
Ποντίων, θα συνεχίσουµε για το χιλιοτραγουδισµένο 
γεφύρι της Τρίχας. Κατόπιν θα αναχωρήσουµε για τα 
Πλάτανα, όπου θα γευµατίσουµε εξ ιδίων. Επίσκεψη στο 
Σόουκ Σου , µε την περίφηµη βίλλα του τραπεζίτη 
Καπαγιαννίδη, την Αγία Σοφία, το φροντιστήριο και τον 
Άγιο Ευγένιο. Επιστροφή στην Τραπεζούντα. ∆είπνο, 
διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη για να επισκεφθεί ο 
καθένας τα χωριά των προγόνων του, εξ ιδίων µε ταξί ή 
ντολµούς. .∆είπνο, διανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (50 ΧΛΜ)

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη της 
Τραπεζούντας. Επίσκεψη στην Παναγία Χρυσοκέφαλο. Στα 
Κοµνήνια τείχη, στη Μονή Θεοσκεπάστου, στο φροντιστήριο 
και στη µέριµνα ποντίων κυριών. Στην συνέχεια θα 
αναχωρήσουµε για την περιοχή Όφεως ποταµού. Θα 
επισκεφτούµε την µαγευτικής οµορφιάς λίµνη Ουζουνγκιόλ 
καθώς και την Παραλιακή πόλη των Σουρµένων. Επιστροφή 
στην Τραπεζούντα. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΖΑΡΑ-
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ (460 ΧΛΜ)

Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για Σεβάστεια .Κατά τη 
σηµερινή µας διαδροµή η απότοµη αλλαγή του τοπίου από τα 
καταπράσινα βουνά στα απέραντα υψίπεδα. Φτάνουµε στην 
Αργυρούπολη. Επίσκεψη εξ ιδίων στην παλιά πόλη. 
Αναχώρηση για τη Ζάρα. Το γνωστό Απές µε τα 21 ελληνικά 
χωριά του. Στάση και αν υπάρχουν ταξιδιώτες που κατάγονται 
από εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους 
εξ ιδίων. Σε απόσταση 70 χλµ. θα καταλήξουµε στη Σεβάστεια. 
Εδώ επίσης υπολογίζεται ότι µαρτύρησαν το 320 µ.Χ οι Άγιοι 
Σαράντα Μάρτυρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
9η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΤΟΚΑΤΗ-ΑΜΑΣΕΙΑ (225 ΧΛΜ)

Πρόγευµα και αναχώρηση για την πόλη της Τοκάτης. Ελεύθερο 
χρόνο για µια βόλτα στις παλιές γειτονιές, τη φηµισµένη 
αγορά της που είναι γεµάτη µε αντίκες από παλιά 
αρχοντικά της περιοχής. Συνεχίζουµε για την Αµάσεια. 
Στην περιοχή της πόλης θα δούµε τον τόπο όπου 
απαγχονίστηκαν 174 κορυφαίες προσωπικότητες του 
Ποντιακού Ελληνισµού, τους οποίους καταδίκασαν µε 
συνοπτικές διαδικασίες στα δικαστήρια ανεξαρτησία της 
Αµάσειας. Ξενάγηση της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
10η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΑΣΕΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (685ΧΛΜ)

Πρόγευµα και αναχώρηση για Κων/πολη.  Αφού 
περάσουµε από την περιοχή της αρχαίας Βιθυνίας 
περνώντας περιφερειακά από τις πόλεις Μπόλου, 
Αντάπαζαρ και Νικοµήδεια, φτάνουµε στην Κων/πολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
11η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΒΕΡΟΙΑ (620 ΧΛΜ)

Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Οικουµενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι το κέντρο του Ορθόδοξου 
κόσµου, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Ζωοδόχου Πηγής, 
το Μπαλουκλί της Λωξάντρας. Μετά το προσκύνηµα και 
µε τις αποσκευές γεµάτες εικόνες και αρώµατα, φεύγουµε 
για την Ελλάδα, περνώντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα 
Κήπων.
Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις φτάνουµε το βράδυ 
στην πόλη µας.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 750 ευρώ
τηλ. επικοινωνίας Ευξείνου Λέσχης 2331072060  
Κυριακή µε Πέµπτη 17.00 έως 21.00.
Υπεύθυνος κ. Φωτιάδης Φιλοκτήµων τηλ. 6942701788.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1)Μεταφορά-µετακινήσεις µε υπερυψωµένα λεωφορεία 
2)Τις 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 3 και 4 
αστέρων.
3)Τα 10 προγεύµατα και 7 δείπνα.
4) Αρχηγό-ξεναγό. 
5)Ξεναγήσεις,περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραµµα.
6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, 
διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήµατα και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.

Όροι συµµετοχής: 
Τα άτοµα που συµµετέχουν στην εκδροµή αποτελούν ένα 
γκρουπ και σαν γκρουπ θα συµµετέχουν στο 
προκαθορισµένο πρόγραµµα. Θα υπάρχει ο υπεύθυνος 
εκδροµής που θα ενηµερώνεται για τυχόν προβλήµατα. 
Για οποιαδήποτε προβλήµατα θα ενηµερώνεται ο 
υπεύθυνος της εκδροµής. Κανένας από τους 
συµµετέχοντες δεν µπορεί να απαιτήσει αλλαγή του 
προγράµµατος εκτός από τον υπεύθυνο εκδροµής που θα 
συντονίζει τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν οι 
συµµετέχοντες να ακολουθούν τις αποφάσεις του 
αρχηγού αποστολής

Φωτογραφία:
∆ηµ. Σχολείο Π. Ζερβοχωρίου 1928-29

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ
(Από 26-07 έως 05-08-2018)

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ-ΣΙΝΩΠΗ-ΜΠΑΦΡΑ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΟΙΝΟΗ-
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ-ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ-
ΣΟΥΡΜΕΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ- ΖΑΡΑ- ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ- ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
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Ζωγραφίδης Ιωάννης
Φωτιάδης ∆. Ιωάννης
Συµεωνίδης Συµεών
Χριστοφορίδης Νικόλαος

Σταµπουλίδου Αναστασία

Σταµουλίδου Παρθένα
Χριστοφορίδου Σοφία

∆άσκαλος
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ Ε.Λ.Β.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
16-10-2017
Συµµετοχή τµηµάτων της Λέσχης στην παρέλαση για 
τον εορτασµό της απελευθέρωσης της πόλης.
21-10-2017
Εκπροσώπηση στο παρακάθ του Συλλόγου Ποντίων 
Πλατέος «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
25-10-2017
Εκπροσώπηση στη εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στο αµφιθέατρο του 
Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών, µε τίτλο 
«Αριστοτέλης -Μέγας Αλέξανδρος Μέγας 
διδάσκαλος -Άριστος µαθητής».
Εκπροσώπηση στην ηµερίδα που διοργάνωσαν “Τα 
παιδιά της Άνοιξης” στην αίθουσα διαλέξεων του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας,  µε θέµα «Σεξουαλικότητα 
στην Αναπηρία... Θέλω Να Ξέρω...»
27-10-2017
Εκπροσώπηση στο παρακάθ του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Άνω Ζερβοχωρίου «Ποντιακά Νιάτα». 
02-11-2017
Εκπροσώπηση στη ∆ιεθνή ∆ιηµερίδα µε θέµα 
«Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών» που 
διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας.
13-11-2017
Εκπροσώπηση στην οµιλία µε θέµα «Το Ποντιακό 
ζήτηµα σήµερα» και οµιλητή τον κ. Θεοφάνη 
Μαλκίδη που διοργάνωσε η Ε.Λ.Ποντίων Νάουσας.
20-11-2017
Συµµετοχή του χορευτικού τµήµατος στις πολ/κές 
εκδηλώσεις της Ι Μεραρχίας Πεζικού στο πλαίσιο 
εορτασµού της Ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων.
25-11-2017
Ετήσιος Χορός Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
26-11-2017
Εκπροσώπηση στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο των 
Αντιπροσώπων της Π.Ο.Ε.
02-12-2017
Συµµετοχή χορευτικού τµήµατος της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας στο 13ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών 
της Π.Ο.Ε. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Εκπροσώπηση στον ετήσιο παραδοσιακό χειµερινό 
χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και 
Σπουδαστών Θεσσαλονίκης.
14-12-2017
Εκπροσώπηση σε εκδήλωση του ∆ήµου Βέροιας στο 
πλαίσιο της εκστρατείας ECOMOBILITY στη Βέροια.
16-12-2017
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Μορφωτικού 
Συλλόγου Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ»
30-12-2017

Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Συλλόγου 

Ποντίων Μακροχωρίου

Κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο υ  Ε τ ή σ ι ο υ  Χ ο ρ ο ύ   
πραγµατοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά. Οι αριθµοί 
που κληρώθηκαν µε τα αντίστοιχα δώρα είναι τα 
παρακάτω:

1. 699  Ένα ετήσιο συµβόλαιο από την οδική βοήθεια 
EXPRESS SERVICE 
2. 503 Ένα ετήσιο συµβόλαιο από την οδική βοήθεια 
EXPRESS SERVICE.
3. 679 Ένα 4ήµερο ταξίδι εντός Ελλάδας για 1 άτοµο 
προσφορά από το Γ.Γ Τουρισµού Α. ΑΛΑΤΣΙ∆Η. 
4. 248 Ένα 4ήµερο ταξίδι εντός Ελλάδας για 1 άτοµο 
προσφορά από το Γ.Γ Τουρισµού Α. ΑΛΑΤΣΙ∆Η 
5. 512 Ένα χαλί προσφορά από το κατάστηµα ESTIA 
H O M E  C O L L E C T I O N  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ  κ .  
Παπαδόπουλου Βασίλη.
6. 056 Μία εβδοµάδα δωρεάν φαγητό από το 
εστιατόριο ΜΑΜΑ ΠΕΙΝΑΩ του κ. Ιντζεβίδη Αργύρη.  
7. 148 Μία στήλη υδροµασάζ προσφορά της εταιρείας 
ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η. 
8. 519 Μια βραδιά στη σουίτα του ξενοδοχείου 
LOZITSI προσφορά του κ. Λαζαρίδη Ανδρέα.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ
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Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, την παραµονή των Χριστουγέννων έψαλε τα 
Χριστουγεννιάτικα Ποντιακά κάλαντα στις τοπικές πολιτικές και θρησκευτικές 
αρχές αλλά και στην αγορά της πόλης της Βέροιας. 
Μικροί και µεγάλοι, µέλη του Συλλόγου, ντυµένοι µε Ποντιακές φορεσιές 
ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόµους και έψαλαν τα κάλαντα, δίδοντας έναν 
όµορφο και ιδιαίτερο χρώµα στη γιορτινή ηµέρα, διατηρώντας και 
συνεχίζοντας την πολιτιστική µας παράδοση

Το πρωί του Σάββατου 30 ∆εκεµβρίου 2017 η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο 
φιλοξενούµενος πολιτιστικός σύλλογος από το Πρωτοχώρι Κοζάνης 
παρουσίασαν το 
δρώµενο των 
Μωµόγερων στους 
δρόµους και στα 
σοκάκια της Βέροιας.
Το δρώµενο των 
“Μωµόγερων” 
πραγµατοποιήθηκε από 
νέους τρίτης και 
τετάρτης πλέον γενιάς, 
διατηρώντας όχι µόνο 
τον ψυχαγωγικό αλλά 
και τον ευετηριακό, 
γονιµικό, 
µαγικοθρησκευτικό του χαρακτήρα και κατέληξε στην πλατεία ∆ηµαρχείου 
στις 14:00 µε µουσική, φαγοπότι και γλέντι µέχρι το απόγευµα.

Τ α  έ θ ι µ α  τ ο υ  
δ ω δ ε κ α η µ έ ρ ο υ  π ο υ  
ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι  σ τ η ν  
π α ρ ά δ ο σ η  κ α ι  τ ο ν  
πολιτισµό µας βρίσκουν 
για άλλη µια φορά όλους 
µαζί  συνοδοιπόρους  
π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ  ν α  τ α  
διατηρήσουµε και να τα 
µεταλαµπαδεύσουµε στις 
επερχόµενες γενιές

Το δρώµενο των “Μωµόγερων”Χριστουγεννιάτικα
Ποντιακά κάλαντα


