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για τον εκδημοκρατισμό 
του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά
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Αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων και Ασσυρίων 

από το Αρμενικό Κοινοβούλιο

Οδοιπορικό από τη Βέροια στην Τραπεζούντα

Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ μας μέσα 
ἀπὸ τό ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ

Γράφει η Ιωσηφίδου Κωνσταντία, Πολιτ. Μηχανικός, 
Λέκτορας της Πολυτ. Σχολής του Δ.Π.Θ.

Μεγάλη επιτυχία για τον Ποντιακό 
Ελληνισμό και τους Μωμόγερους!



Παραδοσιακά 
ευτράπελα                  

του Πόντου
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Η γιαγιά η Κεράσα εξελίγωσον κάθαν ημέραν (είχε ίλιγγο) 
άλλο τσαριάν κ’ επέρνεν η κατάσταση τη υγείας σ’ ατς και αέτς 
πα αναγκάστεν η κουτσή ‘ατς η Παρέσα έναν ημέραν να πέρ’ 
ατεν και πάι σόν πόντιον τον Κερασουνταίον, τον Λευτέρ τον 
Τραπεζαλίδη να εξετάζ’ ατεν και λέει’ ατςντό να εφτάνε για να 
κόφνε ατό το ζάλισμαν. Ασ’ εσέβαναπές σο ιατρείον έρθεν και η 
σειρά τουν να ελέπ’ ατς ο διατρόν, το πρώτον π’ερώτεσεν’ ατενέ-
τον, γιάγιαΚεράσα, ντό παράπονον έεις για πέιμ’ ατο να ακούγ’ 
ατο και εγώ.

Ντό να λέω σεν διατρέ ο νουσ’ ιμ’ πάι κ’ έρτε, πάι κ’ έρτε, 
άλλο κ’  υποφέρκεται ατό το αφορισμένον το ζάλισμαν.

Ατότε ο διατρόν εγέλασεν και λέατεν• γιάγιαΚεράσα, ο νούς 
ι σ’ όντας πάι κ’έρτε τσίπ καλόν έν. Αν πάι και κ’ έρτε ο νούςι 
σ’ατότ εξάι καλόν κιθάέν• και ν’ αϊλλοί εκείνεν ή εκείνον που πάι 
και κ’ έρτε.

τσαριάν = αναβολή
υγείασ’ ατς= υγεία της

και αέτςπά= ύστερα από αυτό
κουτσή ‘ατς= κόρη της
πέρ’ ατεν= την παίρνει
ο νους ι μ’ = ο νους μου

κιυποφέρκεται= δεν υποφέρεται

Το δασκαλοπαίδ 
και δέσκαλον

Ο Ξενοφώντς ο Παγιανίδης κάπως αργώς ετελείωσεν το 
σχολείον ατουν και είχαν και δύο δεσκάλτς. Τον γέρον «αέτς 
έλεγαν’ ατοντον τρανόν»,  ο άλλος μικρός έτον και σα χρόνα-. 
Ο τρανόν, έτον ο Λεωνίδας ο Τσαϊλίδης όταν εποίνα’ μ αταξίας 
απές σην τάξην τα χέρα μουν εκοκκινίαζεν ασό ξύλον.

Έναν ημέραν ο γέρον ο δέσκαλον, εξέγκεν σομάθεμαν τον 
Ξενοφών. Το μάθεμαν εκείνον την ημέραν, έτον ιστορία για τον 
«Μέγα Αλέξανδρο». Ερχίνεσεν ο Ξενοφώντς και αντί να λέει 
«Μέγας Αλέξανδρος» λέει ο «τρανός Αλέξανδρον». Ο δέσκαλον 
ο τρανόν ατόσον εχολιάστεν λέει’ ατον «νέπε τρανόν τον γάϊδα-
ρον λέγνε, βούδ».

Κι ‘ ά εσέν πα τρανόν λέγνε‘σεν δέσκαλε, είπεν ο Ξενοφών 
και έφαεν τα ξυλέας τη χρονίας ασόν δέσκαλον.

βούδ= βόδι
ο γέρον= ο γέρος

δέσκαλος= δάσκαλος
εξέγκεν=έβγαλε
εποίναν= έκαναν

νέπε = ε παιδί

Ποντιακές εκφράσεις
Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Αν    τερείς’ μεν  με τ’ έναν ομάτ θα τερώσεν με τα δύο: αν 
με κοιτάξεις με το ένα μάτι θα σε κοιτάξω με τα δύο. Για άνθρω-
πο με προσωπικότητα και υπόληψη, αν με προσέχεις μια θα σε 
προσέχω δύο.

Ση χώρας τ’ άλογον που καλκεύ, αγλήγορακατηβέν: σε ξένο 
άλογο που θα καβαλήσει γρήγορα θα κατεβεί. Για άνθρωπο που 
πιστεύει σε ξένη βοήθεια αλλά στο τέλος απογοητεύεται και δυ-
σανασχετεί.

Τ’ έμπρ’  τη δουλείανοπίς μ’ αφήντς ‘ατο, θα πλεθείν: η δου-
λειά που έχεις να τελειώσεις μην την αφήνεις διότι θα πληθαίνει 
ή και θα διπλασιαστεί.  Για άνθρωπο που πάντα αναβάλει  τη 
δουλειά του. 

Σο βουνόν για τσάϊ
Του Γιώργου Συμεωνίδη

Ο Χάμπον με την γαρήνατ την Κλωνάραν και ο Θύμιον με 
την Πέπον εχπάσταν έναν ημέραν  απ’ έσ’ σο καλοκαίρ α σο χω-
ρίον και έφυγαν για το ραχίν  να μαζεύνε τσάϊ για να έχ’ νε το 
χειμώναν ατοίν και τα μωρά τουν. 

Αφού εξέβαν αφκακιάν  σο βουνόν ο Χάμπον λέει να πάνε 
αριστερά μερέαν  γιατί οπέρτς όταν επήεν εύρεν πολλά τσάϊ. Η 
Κλωνάρα όμως η γαρήατ π’ έτον ολίζον ζοπούσα (πεισματάρα) 
και καμίαν κ’ εσυμφώνανεν με τον Χάμπον,  λέει να πάνε δεξιά 
μερέαν επειδή εκεί μερ’ είπεν  ο άντρασατς επήγαν τα εΐδε  τη 
Μαυρενά και τιδέν κ’ επέλεκαν. 

Και επειδή ο Χάμπον κ’ εποίνεν δύο το χατήρ τη Κλωνάρας 
επήγαν εκές μέρ είπεν η γαρήατ. Η Πέπον η άκλερος στόμαν εί-
χεν και λαλίαν κ’ είχεν. 
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ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 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
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ 

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

ΤΩΡΑ! στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β. 
www.elverias.gr

διαβάστε τον 
«Αργοναύτη» 

σε αρχείο Acrobat PDF
όπως ακριβώς 

τυπώνεται στο χαρτί...

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Για 10η συνεχή χρονιά «ΚΛΗΔΟΝΑΣ»  
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

"Τ΄Άγε - Λουτρόπι τ' Αγγενί εξέβαν 
σον παρχάρ σο Κουμανίτσ' μερέα"

Την  Παρασκευή  και  το  Σάββατο 19  και  20 Ιουνίου 
2015 η Ε.Λ.Β. πραγματοποιεί διήμερο εκδηλώσεων 

στο Κομνήνιο Βέροιας.
Και τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 
αναβίωση του εθίμου του «Κλήδονα», την παρουσίαση 
χορευτικών συγκροτημάτων και το παραδοσιακό γλέ-

ντι με την συμμετοχή  καταξιωμένων καλλιτεχνών. 

Σας περιμένουμε όλους!

Ούς να εγόμωναν όμως τα σακούλε το είχαν ο καιρός εκα-
μακούλωσεν και ερχίνωσεν να βρέχ. Αλήγορα-αλήγορα επήραν 
το κατήφορον να κλώσκουνταν σο χωρίον.  Όμως επίασεν ένας 
αέρας, έναν κακόν έναν ελεμέν  και το νερόν εσύρνενα με το κο-
βλάκ  (νεροκολόκυθο).  

Αφού εκατήβαν κάμποσον έφτασαν σ’ έναν μέρος που το χω-
ρίον έτον γαρσού (απέναντι), έπρεπε όμως να επέραναν έναν ορ-
μήν  που το νερόν εκύλιζεν λιθάρε. Πιο αφκά έτον έναν γεφυρόπον, 
αλλά επειδή ένταν κουζούμ νερόν εθέλναν να έφταναν αλήγορα 
στο χωρίον. Με τ’ ατό ο Θύμιονεπήρεν την Πέπον  α σο χέρεντώ-
κεν σ’ ορμήν και επέρασεν γαρσού. Ο Χάμπον  πα  από πισ’   εθέ-
λεσεν να εποίνεν  το ίδιον. Η Κλωνάρα όμως κ’ εδέκεν το χερ σον 
Χάμπον  και όταν έφτασαν ση μεσ’ τη ορμή το νερόν εκατακιφα-
λέασενατεν και άμον τσατσίν εκουβάλνενατεν . Μόλις επέρασεν τ’ 
ορμήν ο Χάμπον,   λέει το Θύμιον  «Εσύ δέβα απάν και κααράεψον 
την Κλωνάραν  και εγώ ας πάω αφκακιάν». «Όλαν λέατον ο Θύ-
μιον έλα και εσύ μαζίμ’ το νερόν πάει απανκαικάντόδουλείανέεις 
να πας αφκακιάν». Ατότε ο Χάμπον αγανακτησμένος εκλώστεν και 
είπεν ατον. «Νε παι  ατέ εν α τόσον τέρσενα (ανάποδη) που μπορεί 
αντί να πάει απανκαικά να πάει αφκακιάν, εσύ κ’ εξέρτς, το άσπρον 
το τσικάρι μ εποίκεν αμαύρον και το μαύρον άσπρον.   
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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 Δι-
άταγμα (που και αυτό καταστρατηγήθηκε με τους τρεις Κα-
νονισμούς της Ιεραρχίας του 1973, 2010 και 2014 κατά των 
οποίων έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας) 
ενός διοικητικού καθεστώτος που μονοπωλεί τη διοίκηση 
του Ιδρύματος ισοβίως, δίνοντας κυριαρχικά δικαιώματα 
αποκλειστικά στο Σωματείο Παναγία Σουμελά και στον Πρόε-
δρό του για μισό και πλέον αιώνα, δημιουργεί απαράδεκτους 
και αντιδημοκρατικούς αποκλεισμούς όλων των  υπόλοιπων 
Σωματείων της Ελλάδας, που επιθυμούν να το πλαισιώσουν 
και να το αναβαθμίσουν με τη δυναμική τους.

Άλλωστε η Παναγία Σουμελά ανήκει σε όλο τον Ποντιακό 
Ελληνισμό και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. 

Το Δ.Σ της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
όλους τους Συλλόγους και συμπατριώτες μας που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμά της για την  οικονομική στήριξη στον 
δικαστικό αγώνα για την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος 
του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Συνεχίζουμε να δεχόμαστε την οικονομική στήριξη, όσο 
συνεχίζει να διαρκεί ο αγώνας μας για τον εκδημοκρατισμό 
του Ιδρύματος που θα σημάνει την πολυπόθητη ΕΝΟΤΗΤΑ σε 
ολόκληρο τον οργανωμένο Ποντιακό χώρο.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
EUROBANK 00260077150101169825 GR9802600770000150101169825
ALPHA 830002002013674 GR6101408300830002002013674
ΕΘΝΙΚΗ 48052409 GR0201103250000032548052409

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΩΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ)
1 Ιασωνίδης Παναγιώτης 200,00
2 Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης 50,00
3 Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων 20,00
4 Εύξεινος Λέσχη Τρικάλων 30,00
5 Σύλλογος Κορινού "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" 50,00

6 Σύλλογος Ποντίων Λακκώματος Χαλκιδικής  83,00
7 Μέριμνα Ποντίων Κυριών 150,00
8 Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού 50,00
9 Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου "ΑΚΡΙΤΕΣ" 100,00
10 Ένωση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού  100,00
11 Διάφοροι 55,00
12 Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 377,20
13 Σύλλογος Παφραίων Επαρχίας Σιντικής 50,00
14 Σύλλογος Φιλ/κός & Πολ/κος Μακρυγιάλου 20,50
15 Π.Σ.Π. Θρυλορίου 50,00
16 Pontian Greek Society Of Chicago 108,21
17 Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου 2,50

18 Σύλλογος Ποντίων Σαπών "ΤΑ ΚΑΣΙΤΕΡΕΙΑ" 50,00
19 Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης 200,00
20 Μορφωτικός Σύλλογος Αλωνακίων 50,00
21 Πολιτιστ. Προοδευτ. Σύλλογος Γερακαρού Κιλκίς 25,00
22 Σύλλογος Ποντίων Αλεξανδρείας & Περιχώρων  70,00
23 Σύλλογος Ποντίων Ευβοίας 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.991,41

Σύνολο Εξόδων        5.201,31
Από διάθεση κουπονιών     - 1.991,41
Υπόλοιπο προς κάλυψη   = 3.209,90

Ευχαριστήριο για την οικονομική στήριξη του δικαστικού αγώνα 
για τον εκδημοκρατισμό του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το  Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,  
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον  Πρόεδρο της 
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων και πρώην 
Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γε-
ώργιο Παρχαρίδη, στην οικογένειά του και στους λοιπούς 
συγγενείς για τον θάνατο της Μυροφόρας Παρχαρίδη - 
Σάρρα. 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να δίνει κουράγιο 
στην οικογένειά της.

Δραστηριότητες Ε.Λ.Β.  για το  Β’ τρίμηνο του 2015
19-04-2015 
Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥ-
ΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 
8.00 μ.μ. στο  Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας. 
19-05-2015 
Αιμοδοσία στα πλαίσια της επετείου της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου την Τρίτη 19 Μαΐου 2015, ώρα  09.00 
έως 13.00 στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας.
19 & 20-06-2015 
Διήμερο μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων για την αναβίω-
ση του εθίμου του Κλήδονα στο Κομνήνιο του Δήμου Βέροιας.

Λεπτομέρειες για την αιμοδοσία
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ανακοινώνει ότι όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος, θα πραγματοποιήσει ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη μνήμη 
των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στο 
ισόγειο του Δημαρχείου Βέροιας, την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και 
ώρα 8:00 πμ. – 13:00 μ.μ. 
Χρέος όλων μας αλλά  και  ανάγκη  είναι να αφιερώσουμε δέκα 
λεπτά από το χρόνο μας για να «δώσουμε αίμα για το αίμα που 
χάθηκε» συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο να αναπαυ-
τούν οι αδικοχαμένες ψυχές των προγόνων μας.

Την ευγνωμοσύνη 
της προς την 
Αρμενία εκφράζει 
η Παμποντιακή 
Ομοσπονδία

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελ-
λάδος χαιρετίζει με ικανοποίη-

ση και εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
της για την αναγνώριση της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
από την Δημοκρατία της Αρμενίας. 

Η ομόφωνη ψήφιση 
του νομοσχεδίου στην 
Ολομέλεια της Αρμε-
νικής Εθνοσυνέλευσης 
«Για την καταδίκη της 
Γενοκτονίας των Ελλή-
νων και των Ασσυρίων 
από τους Οθωμανούς 
Τούρκους της περιό-
δου 1915-1923» απο-
τελεί επισφράγιση της αγαστής συνεργασίας 
του Οργανωμένου Ποντιακού χώρου με το 
αδελφό Αρμενικό Έθνος και σηματοδοτεί την 
ανάγκη της από κοινού αντιμετώπισης του 
ζητήματος, ήτοι της Διεθνούς Αναγνωρίσεως 
του εγκλήματος της Γενοκτονίας των Χριστια-
νικών Λαών της Ανατολής, Αρμενίων, Ασσυρί-
ων και Ελλήνων, κατά τους ορισμούς της από-
φασης της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών 
για τη Μελέτη των Γενοκτονιών του 2007.

Ικανοποίηση από τη ΔΙΣΥΠΕ 
για την αναγνώριση 
της Γενοκτονίας Ελλήνων 
και Ασσυρίων
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων εκφρά-

ζει με ανακοίνωση της, την ικανοποίηση της για 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων και των 
Ασσυρίων από το Αρμένικο Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της αναφέρει: O Πρόεδρος της Δι-
εθνής Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων κ. Γιώργος Παρχαρίδης και ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Αντωνιάδης καθώς και ο εκπρόσωπος της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γιώργος Βαρυθυμιάδης θα πα-
ραστούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Αρμενίας κ. Σερζ Σαρ-
γκζιάν στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Γενοκτονίας του ενάμιση εκα-
τομμυρίων Αρμενίων από τους Τούρκους που φέτος συμπληρώνουν 100 
χρόνια από το φρικτό αυτό έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα.

Οι καλές σχέσεις και η αγαστή συνεργασία της Διεθνούς Συνομοσπον-
δίας Ποντίων Ελλήνων, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και 
όλων των Ομοσπονδιών του Ποντιακού Ελληνισμού του Εξωτερικού, με 
το αδελφό Έθνος των Αρμενίων και των οργανώσεων του, οδήγησαν στην 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων 
της Ανατολής, από το Αρμενικό Κοινοβούλιο.

Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία της Αρμενίας που δικαιώνει τους 
διαρκείς αγώνες των λαών μας, Ελληνικού και Αρμενικού. 

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γιατί οι κόποι κι οι προσπάθειες μας 
των τελευταίων ετών οδήγησαν στην πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη για 
τον Ποντιακό Ελληνισμό. 

Αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην τεράστια απόσταση που έχουμε να 
διανύσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Το οφείλουμε στους γενοκτονημέ-
νους Έλληνες και στην ιστορία μας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και 
στις επόμενες γενιές.

Ο αγώνας συνεχίζεται.
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Προσκήνυμα στον Πόντο
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας  σε συνεργα-

σία με το γραφείο Γενικού Τουρισμού 
(Achilleas Tours)  διοργανώνει  11ήμερο προ-
σκύνημα (από 11-8 έως 21-8) στις αλησμόνη-
τες πατρίδες του Πόντου. 

Θα αναζητήσουμε μέσα από αυτό το προσκύνημα την 

πραγματικότητα και την επιβεβαίωση των ιστορικών γεγο-
νότων που όλοι έχουμε χρέος να γνωρίζουμε  αλλά και δι-
καίωμα στη μνήμη. Σταθμός στο ιστορικό μας ταξίδι θα είναι 
η παρακολούθηση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας την 
ημέρα του 15Αύγουστου μέσα στο μοναστήρι της Παναγί-
ας Σουμελά.  Σταθμοί του ταξιδιού:  ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΦΡΑ-
ΜΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ - ΣΙΝΩΠΗ - ΜΠΑΦΡΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ 

- ΟΙΝΟΗ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ -ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ - 
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
- ΖΑΡΑ- ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ.

Τιμή συμμετοχής: 750Ε   τηλ. επικοινωνίας Ευξείνου Λέ-
σχης 2331072060  Δευτέρα- Πέμπτη 09:00 έως 13:00 & Κυ-
ριακή 16:00 έως 20:00,  Υπεύθυνος κ. Φωτιάδης Φιλοκτήμων 
6942701788.

1η ΗΜΕΡΑ:ΒΕΡΟΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ(620 ΧΛΜ)
Ώρα 06.00 αναχώρηση από την Εληά.  Στά-
ση έξω από την Ξάνθη  για καφέ και κα-
τόπιν κατεύθυνση για συνοριακό σταθμό 
Κήπων. Έλεγχος Διαβατήριων και στη συνέ-
χεια 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 χαρακτηρι-
στεί διατηρητέος οικισμός. Πολλές από τις 
παραδοσιακές κατοικίες μετατράπηκαν σε 
μουσεία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ:ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ(490 ΧΛΜ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Κα-
σταμονή. Πρόκειται για πόλη της Αρχαίας 
Παφλαγονίας από την οποία καταγόταν η 
μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια των Κο-
μνηνών. Επίσκεψη στο φρούριο των Κομνη-
νών στην Παπαζόγλειο αστική σχολή και 
στο αρχαιολογικό εθνογραφικό Μουσείο. 
Στη συνέχεια στάση στη Σινώπη που υπήρ-
ξε 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 Πα-
λατιού», στο παλιό Ελληνικό Αρρεναγωγείο 
και Παρθεναγωγείο. Αφού στη συνέχεια πε-
ράσουμε από Μπάφρα, άφιξη αργά το από-
γευμα 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 Δια χρίστηκε πρωτοχριστιανική 
βασιλική του Αγίου Νικολάου και στη συ-
νέχεια, την Ορντού, τα Κοτύωρα, και τέλος 
περνώντας από  τα Πλάτανα το ασφαλές φυ-
σικό λιμάνι κοντά στην Τραπεζούντα. Άφιξη 
στην Τραπεζούντα, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(50 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ονομαστό 
μοναστήρι της Ματσούκες, Παναγία Σου-
μελά. Παρακολούθηση Πατριαρχικής Θεί-
ας Λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 
.Αφού προσκυνήσουμε την Παναγία όλων 
των Ποντίων, θα συνεχίσουμε για το χιλιο-
τραγουδισμένο  γεφύρι της Τρίχας. Κατόπιν 
θα αναχωρήσουμε για τα Πλάτανα, όπου θα 
γευματίσουμε  εξ ιδίων. Επίσκεψη στο Σό-
ουκ Σου , με την περίφημη βίλλα του τραπε-

ζίτη Καπαγιαννίδη, την Αγία Σοφία, το φρο-
ντιστήριο και τον Άγιο Ευγένιο. Επιστροφή 
στην Τραπεζούντα. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Πρόγευμα και  ημέρα ελεύθερη για να επι-
σκεφθεί ο καθένας τα χωριά των προγόνων 
του, εξ ιδίων με ταξί ή ντολμούς. .Δείπνο, δι-
ανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(50 ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην 
πόλη της Τραπεζούντας. Επίσκεψη στην Πα-
ναγία Χρυσοκέφαλο. Στα Κομνήνια τείχη, 
στη Μονή Θεοσκεπάστου, στο φροντιστή-
ριο και στη μέριμνα ποντίων κυριών. Στην 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για  την περιο-
χή  Όφεως ποταμού. Θα επισκεφτούμε την 
μαγευτικής ομορφιάς λίμνη Ουζουνγκιόλ 
καθώς και την  Παραλιακή πόλη των Σουρ-
μένων. Επιστροφή στην Τραπεζούντα. Δεί-
πνο, διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΖΑΡΑ - 
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ (460 ΧΛΜ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Σεβά-
στεια .Κατά τη σημερινή μας διαδρομή η 
απότομη αλλαγή του τοπίου από τα κατα-
πράσινα 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 ταξιδιώ-
τες που κατάγονται από εκεί θα έχουν τη δυ-
νατότητα 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, δεί-
πνο, διανυκτέρευση. 

10η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΑΣΕΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ(685ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για Κων/πολη.  
Αφού περάσουμε από την περιοχή της αρ-
χαίας Βιθυνίας περνώντας περιφερειακά 
από τις πόλεις Μπόλου, Αντάπαζαρ και Νι-
κομήδεια, φτάνουμε στην Κων/πολη. Τακτο-
ποίηση 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 προ-
σκύνημα και με τις αποσκευές γεμάτες εικό-
νες και αρώματα, φεύγουμε για την Ελλάδα, 
περνώντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα  Κή-
πων.
Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις φτάνου-
με το βράδυ στην πόλη μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1)Μεταφορά-μετακινήσεις με υπερυψωμέ-
να λεωφορεία 

2)Τις 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξε-
νοδοχεία 3 και 4 αστέρων.
3)Τα 10 προγεύματα και 7 δείπνα.
4) Αρχηγό-ξεναγό. 
5)Τοπικο ξεναγό όπου απαιτείται.
6)Ξεναγήσεις,περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα.
7) Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώ-
ρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προ-
αιρετικό.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 750Ε   τηλ. επικοινω-
νίας Ευξείνου Λέσχης 2331072060  Δευτέρα 
με Πέμπτη  09.00 έως 13.00, Κυριακή 16.00 
έως 20.00.  Υπεύθυνος κ. Φωτιάδης Φιλο-
κτήμων τηλ. 6942701788.

Όροι συμμετοχής 
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή 
αποτελούν ένα γκρουπ και σαν γκρουπ θα 
συμμετέχουν στο προκαθορισμένο πρό-
γραμμα. Θα υπάρχει ο υπεύθυνος εκδρομής 
που θα ενημερώνεται για τυχόν προβλήμα-
τα. Για οποιαδήποτε προβλήματα θα ενημε-
ρώνεται ο υπεύθυνος της εκδρομής. Κανέ-
νας από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να 
απαιτήσει αλλαγή του προγράμματος εκτός 
από τον υπεύθυνο εκδρομής που θα συντο-
νίζει τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν 
οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις απο-
φάσεις του αρχηγού αποστολής

Προκαταβολή έως 30/3  350Ε
Εξόφληση έως 15/6

Στο πρόγραμμα μπορεί να γίνουν 
αλλαγές χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - 11 ΗΜΕΡΕΣ - Από 11-8 έως 21-8
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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Οδοιπορικό από τη Βέροια 
στην Τραπεζούντα

Η Εύξεινος Λέσχη Βεροίας έχει τη χαρά να παρουσιάσει το 
Οδοιπορικό από τη Βέροια στην Τραπεζούντα το καλοκαίρι 
του 2014, ώστε αυτοί που συμμετείχαν να κρατήσουν ευκολό-
τερα στη μνήμη τους το ταξίδι και οι υπόλοιποι αναγνώστες 
να ξεναγηθούν κατά μία έννοια σε μία από τις αλησμόνητες 
πατρίδες του Ελληνισμού, τον Πόντο.
Το κείμενο έγραψε το μέλος της Ε.Λ.Β. κ. Κωνσταντία Ιωσηφί-
δου (Πολιτικός Μηχανικός-Λέκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και βρίσκεται αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στη δι-
εύθυνση  http://www.elverias.gr/οδοιπορικό-στον-πόντο.

Η ταυτότητα και οι αξίες κάθε 
πολιτισμού φανερώνονται 

από τη λαογραφία και από τις 
αντιλήψεις του. Πράγματι, για να 
κατανοήσουμε την κάθε φυλή 
ή τον εκάστοτε πολιτισμό στις 
ακριβείς του διαστάσεις, δεν 
έχουμε παρά να μελετήσουμε τη 
φυσιογνωμία του, έτσι όπως την 
εκφράζει η λαϊκή Μούσα, που ο 
ίδιος δημιούργησε.

Γι’ αυτό, λοιπόν, αξίζει να σταθούμε στη 
μορφή της Πόντιας γυναίκας, όπως αυτή 
εκφράστηκε λαογραφικά, αλλά και όπως πα-
ρουσιάστηκε στην ιστορική της διαδρομή. 
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός πως, 
αν και έζησε σε ανδροκρατούμενες εποχές 
και κάτω από αναχρονιστικές αντιλήψεις, η 
Πόντια γυναίκα διακρίθηκε για τον δυναμι-
σμό και την αποφασιστικότητά της. 

Εξετάζοντας την παρουσία της, όπως 
αυτή αποτυπώνεται λαογραφικά, διαπιστώ-
νουμε πως η γυναίκα είναι αυτή που θυσιά-
ζεται στο παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι 
«Τη Τρίχας το γιοφύρι», που αποτελεί την 
Ποντιακή παραλλαγή του «γεφυριού της Άρ-
τας». Όταν καταλαβαίνει τη μοίρα που την 
περιμένει, λέει πως δε λυπάται τα κάλλη ή 
τα νιάτα της, παρά μονάχα λυπάται το παιδί 
της, που έχει αφήσει να κοιμάται. Η μορφή 
της μάνας είναι αυτή που αναδεικνύεται, άλ-
λωστε, στο ακριτικό τραγούδι για τους «Τρα-
ντέλλενες», καθώς η λαϊκή Μούσα μακαρίζει 
τη μητέρα που γεννά τον «Τραντέλλενα» 
(Τραντέλλενας = ο τριάντα φορές Έλληνας), 
ο οποίος είναι ταγμένος στον πόλεμο για την 
ελευθερία. Η μητέρα, που στέλνει τον γιο της 
στον πόλεμο για την ελευθερία, μας θυμίζει 
έντονα τη Σπαρτιάτισσα μητέρα, που παρα-
δίδει στον γιο της την ασπίδα λέγοντάς του: 
«ή ταν ή επί τας».

Ως σύζυγος, παρουσιάζεται ατρόμητη 
και πιστή. Στο παραδοσιακό τραγούδι του 
«Γιάννε του Μονόγιαννε» πηγαίνει αγέρωχα 
και άφοβα να παλέψει τον δράκο, που απει-

λεί να κατασπαράξει τον Γιάννη. Το θάρρος 
της θαυμάζει και ο ίδιος ο δράκος, ο οποίος 
της ζητά να θεωρεί τον Γιάννη αδελφό του 
και αυτή νύφη του. Η ιδιότητα της πιστής συ-
ζύγου εξυμνείται και στο δημοτικό τραγούδι 
του «Μάραντου». Παρόλη την εχθρική αντι-
μετώπιση των πεθερικών, που τη διώχνουν 
από το σπίτι, όταν ο Μάραντος φεύγει στον 
πόλεμο, εκείνη μένει πιστή σ’ εκείνον και, 
όταν τον συναντά επτά χρόνια μετά χωρίς να 
τον αναγνωρίζει, δηλώνει πως θα περιμένει 
τον σύζυγό της, και αν εκείνος δεν επιστρέ-
ψει, τότε θα καλογερέψει. 

Η γυναικεία παρουσία, όπως αποδόθηκε 
μέσα στη λαογραφία, εκφράστηκε και ιστο-
ρικά. Η αγάπη για την ελευθερία και η θυσία 
αντί του εξευτελισμού διατρανώθηκε με την 
αυτοκτονία των 30 νέων κοριτσιών στο Κά-
στρο του Κιζ-Καλεσί (Κάστρο της Κοπέλας) 
στην περιοχή της Πάφρας του Δυτικού Πό-
ντου. Το 1680 ο στυγερός ΝτερέμπεηςΧα-
σάνΑλήμπεης είχε βαλθεί να αφανίσει όλους 
τους χριστιανούς κατοίκους που είχε στην 
περιοχή της δικαιοδοσίας του. 

Για να καταφέρουν να γλυτώσουν, πολλοί 
κάτοικοι των γύρω χωριών κλείστηκαν στο 
κάστρο, ελπίζοντας πως οι Τούρκοι θα εγκα-
ταλείψουν την πολιορκία μετά από κάποιες 
μέρες. Ωστόσο οι Τούρκοι συνέχισαν την 
πολιορκία κι έτσι, έπειτα από 48 ημέρες, άλ-
λοι πέθαναν από την πείνα, άλλοι έχασαν τα 
λογικά τους, ενώ 30 κοπέλες προτίμησαν να 
πέσουν από το κάστρο στα κοφτερά βράχια 
της όχθης του ποταμού Άλυ (σημερινή ονο-
μασία ΚιζίλΙρμάκ) και να σκοτωθούν, παρά 
να πιαστούν αιχμάλωτες των Τούρκων. Οι 
Παφραίοι, για να τιμήσουν τη θυσία των κορι-
τσιών από τότε χορεύουν τον χορό «θανατί-
λάγγεμαν» (το πήδημα του θανάτου) και ανα-
παραστάσεις της αυτοκτονίας των κοριτσιών 
έγιναν πολλές φορές από τα Παρθεναγωγεία 
της Πάφρας. Παρόμοιες πράξεις αυτοθυσίας 
είχαμε κατά τα χρόνια της γενοκτονίας στο 
Σιμικλί της Χαλδίας και στην Κουνάκα της 
Ματσούκας, όπου 26 γυναίκες έπεσαν στον 
Πρύτανη ποταμό και πνίγηκαν, για να απο-
φύγουν την ατίμωση από τους Τούρκους.(24 
Απριλίου 1916).

Κατά τα χρόνια της γενοκτονίας η Πό-
ντια γυναίκα υπήρξε η πιο τραγική μορφή 
της εκδικητικής μανίας των Τούρκων. Αυτό 
δεν οφειλόταν μόνο στη βιολογική της αδυ-
ναμία, αλλά κυρίως στο γεγονός πως αυτή 
εξασφαλίζει τη βιολογική συνέχεια του λαού. 
Στόχος των Τούρκων ήταν να σκοτώσουν, να 
ατιμάσουν και να εξευτελίσουν τη γυναικεία 
ύπαρξη και δε δίστασαν να το κάνουν ακόμη 
και μέσα σε ιερές μονές. 

Στα «Πρακτικά της Γ’ Εθνοσυνέλευσης 
στην Αθήνα, Απρίλιος 1921» διαβάζουμε: 
«Πέντε πτώματα Ελλήνων εν αποσυνθέσει 
έκειντο άταφα εν τω προαυλίω της Μονής, 
πέντε δε έτερα εν τω εσωτερικώ της Μονής, 
εντός δε δωματίου έκειτογυμνόν και αποκε-
φαλισμένον με πληγήν επί του στήθους δια 
ξιφολόγχης το πτώμα της εικοσαετούς νεά-
νιδος Κυριακής εις στάσιν μαρτυρούσαν την 
επ’ αυτής διαπραχθείσανατίμωσιν».

Στον Δυτικό Πόντο, όπου για να προ-
στατευθούν οι Πόντιοι, κατέφυγαν στα 
βουνά και κρύβονταν σε σπηλιές, πολλές 
γυναίκες, οι οποίες έχασαν τους άντρες και 
τα παιδιά τους, ζώστηκαν τα άρματα και 
πολέμησαν τους Τούρκους με απαράμιλλη 
γενναιότητα. Εφόσον είχαν μικρά παιδιά, 
πολεμούσαν με αυτά δεμένα στην πλάτη 
τους. Αξίζει να σημειωθεί πως φορούσαν κι 
αυτές την αντρική πολεμική φορεσιά και οι 
Τούρκοι δεν ήξεραν αν πολεμούν με άντρες 
ή γυναίκες. Από τις πιο γνωστές μορφές του 
ποντιακού αντάρτικου ήταν η αντάρτισσα 
Πελαγία Οξούζογλου, η Αναστασία Ανθο-
πούλου, η Βασιλική Δεδέογλου και πολλές 
άλλες, τις οποίες έχει καταγράψει ο συγγρα-
φέας Γεώργιος Θ. Αντωνιάδης στο βιβλίο 
του «Γυναίκες Καπετάνισσες στο Αντάρτικο 
του Πόντου».

Η αναγνώριση από την πλευρά της Τουρ-
κίας των γενοκτονιών που έχει διαπράξει, 
θα αποτελέσει την ελάχιστη ηθική δικαίωση 
απέναντι σε όλα τα θύματά της. Είναι, άλ-
λωστε, οξύμωρο από τη μια να γυρίζει μια 
ταινία-υπερπαραγωγή για την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και από την άλλη να αρ-
νείται τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών 
της Ανατολής.

Η Πόντια γυναίκα στη λαογραφία και στην ιστορία του Πόντου 
 Της φιλολόγου Αρχοντούλας Κωνσταντινίδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και την 
ανάγκη λειτουργίας της Λέσχης συναποφασίσαμε στο 
τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο η ετήσια συνδρομή 
των μελών μας να είναι μόλις 10,00 ευρώ το χρόνο.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου να μεριμνή-
σουν για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους. 
Τα ονοματεπώνυμα των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας στο τέλος 
Απριλίου.

Εκ του Δ.Σ της Ε.Λ. Βεροίας

Το δρώμενο των Μωμό΄ερων έχει εγγραφεί 
στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ελλάδας! Υποψήφιο και για το 
Διεθνές ευρετήριο της Unesco;

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες ενός και πλέον έτους 
και με τη συνεργασία των κοινοτήτων στην Κοζάνη και στην 
Πτολεμαΐδα, όπου επιβιώνει το δρώμενο των Μωμό΄ερων, πέ-
ρασε στο Εθνικό Ευρετήριο της Ελλάδας ως στοιχείο της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Ελλήνων. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του e-Pontos.gr, εκατοντάδες ήταν τα στοιχεία που 
ήταν υποψήφια προς εγγραφή στον κατάλογο.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει αναρτηθεί 
αναλυτικά το "Δελτίο των Μωμό΄ερων", στη σύνταξη του οποί-
ου βοήθησε η υποψήφια Διδάκτωρ Λαογραφίας, Μυροφόρα 
Ευσταθιάδου. Αναφέρονται, επίσης ενδεικτικά ονόματα αρχη-

γών, χορευτών, θεατρικών ρόλων, μουσικών αλλά και ερευνη-
τών του δρωμένου. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του e-Pontos.gr, οι 
Μωμό΄εροι θα είναι και το δρώμενο το οποίο θα προτείνει η 
Ελλάδα προς εγγραφή στο Διεθνές Ευρετήριο της Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της UNESCO για το 2016!!!
Ας παραδειγματιστούμε όλοι από αυτή τη συνεργασία μεταξύ 
ερευνητών, συλλόγων αλλά και απλών φορέων της Παράδο-
σης, προς το καλό της προβολής της Ιστορίας μας, του Πολιτι-
σμού, αλλά και των φλεγόντων ζητημάτων που αφορούν τον 
Ποντιακό Ελληνισμό γενικότερα.
Εμείς ευχόμαστε η δυναμική του δρωμένου να διαφανεί και 
στην UNESCO και οι Μωμό΄εροι να κατακτήσουν και την πα-
γκόσμια αναγνώριση που τους αξίζει, ως ένα αρχέγονο ευετη-
ριακό έθιμο, και να εγγραφεί και στο Διεθνή κατάλογο!!!

ΠΗΓΗ: e-Pontos

Μεγάλη επιτυχία για τον Ποντιακό Ελληνισμό και τους Μωμόγερους!
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ΧΟΡΗΓΟΣ

Την  Κυριακή 18-01-2015, πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας. Προηγήθη-

κε η κοπή της πίτας του Συλλόγου, την οποία ευλόγησε ο πατήρ Νικόλα-
ος Μπαγανάς, στη συνέχεια ακολούθησε η  εκλογή του προεδρείου της 
Γ.Σ., όπου πρόεδρος ανέλαβε ο Λάζαρος Ζευγαρόπουλος και γραμματέας 
η Καλλιόπη Μελικιώτη, οι οποίοι διατήρησαν τη διαδικασία σε υψηλό 
επίπεδο και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.  

Στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης παρουσιάστηκε και με την βοήθεια προβολικού στην 
οθόνη προβολής, το έργο της διετίας 2013 – 2014, όπου όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. με 
την σειρά της κατανομής αξιωμάτων και η εκπρόσωπος των νέων, προέβησαν στον διοικητικό 
απολογισμό. Στη συνέχεια και μετά την κατάθεση του προγραμματισμού, έγινε ο οικονομικός 
απολογισμός και ο προϋπολογισμός από την Ταμία και η Εξελεγκτική Επιτροπή ανέγνωσε την 
έκθεση της. Κατόπιν άνοιξε η κατάσταση των ομιλητών όπου έγιναν οι ερωτήσεις και οι τοπο-
θετήσεις των μελών και τέλος η έγκριση των πεπραγμένων της διοίκησης.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για ανάδειξη του νέου Δ.Σ., όπου ο πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής κ. Ασβεστάς Βασίλης, μαζί με τα μέλη κ. Αθανασάκη Νεκταρία  και Φωστηροπούλου  
Ηρακλεία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκλογική διαδικασία.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι Χαράλαμπος 
Καπουρτίδης, Σπύρος Θεοδωρίδης, Αρχιμήδης Ιντζεβίδης,  Τουμπουλίδης Νικόλαος, Παύλος 
Σαρημιχαηλίδης,  Φιλοκτήμων Φωτιάδης, Στολτίδης Ηλίας, Χατζίδη Αικετερίνη,  Ουζουνίδου 
Μόρφω και ως αναπληρωματικά μέλη οι, Παπαδοπούλου Ελένη, Τσανακτσίδης Δημοσθένης, 
Τογκουσίδου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Πέτρος, Καραγεωργίου 
Χρήστος. 

Ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Φωστηροπούλου Δέσποινα, 
Ιντζεβίδου Ελένη, Μωυσίδου Αντωνία  και αναπληρωματικά  ο Παλασίδης Κυριάκος και Ανα-

στασιάδης Αναστάσιος. 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. όπου έγινε η κατανομή των αξιωμάτων, η 

νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος   Σαρημιχαηλίδης Παύλος του Ελευθερίου 
2. Α’ Αντιπρόεδρος   Ιντζεβίδης Αρχιμήδης του Χαραλάμπους, 
3. Β’ Αντιπρόεδρος   Φωτιάδης Φιλοκτήμων του Γεωργίου,
4. Γ. Γραμματέας   Τουμπουλίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 
5. Ταμίας    Στολτίδης Ηλίας του Παναγιώτη,
6. Εφ. Δημ. Σχέσεων  Καπουρτίδης Χαράλαμπος του Κων/νου,
7. Εφ. Περιουσίας     Ουζουνίδου Μόρφω  του Γεωργίου,
8. Εφ. Εκδηλώσεων    Χατζίδη Αικατερίνη  του Κων/νου,
9. Εφ. Τμημάτων   Θεοδωρίδης Σπυρίδων του Γεωργίου

Το νέο Δ.Σ. του τμήματος Νέων μετά την έγκριση του από τη Γ.Σ., έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος  Ιντζεβίδου Παρθένα
2. Α΄ Αντιπρόεδρος        Μελικιώτη Καλλιόπη 
3. Β΄ Αντιπρόεδρος         Κρεμλίδης Ιωάννης
4. Γενικός Γραμματέας Ρουκάς Γεώργιος
5. Ταμίας                     Φωστηροπούλου Δέσποινα
6.     Έφορος Δημ. Σχέσεων Δεμερτζίδου Μαρία
7.     Έφορος Περιουσίας Ιωσηφίδου Δήμητρα
8.     Έφορος Εκδηλώσεων            Θεοδωρίδου Ελισάβετ
9.     Έφορος Τμημάτων                Κιατικίδου Ελπίδα

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γ. Γραμματέας

  Σαρημιχαηλίδης Παύλος                                           Τουμπουλίδης Νικόλαος

Γενική Συνέλευση και Εκλογές στην Ε.Λ.Β.

Αγαπητά  μέλη και συνεργάτες, μικροί και μεγάλοι φίλοι της 
Ευξείνου  Λέσχης Βεροίας (ΕΛΒ), μετά τις εκλογές της  18  Ια-
νουαρίου 2015 το νέο Δ/Σ   της Λέσχης  μας για τη διετία 2015-
16. Είναι:  Σαρημιχαηλίδης Παύλος - Πρόεδρος, Ιντζεβίδης 
Αρχιμήδης - Ά Αντιπρόεδρος, Φωτιάδης Φιλοκτήμων - Β’ 
Αντιπρόεδρος, Tουμπουλιδης Νίκος - Γραμματέας, Στολτί-
δης  Ηλίας - Ταμίας, Καπουρτίδης Χαράλαμπος - Έφορος 
Δημοσίων Σχέσεων, Ουζουνίδου  Μόρφω - Έφορος Κινητής 
Περιουσίας, Χατζίδη Αικατερίνη - Έφορος Εκδηλώσεων, Θε-
οδωρίδης Σπύρος - Έφορος Τμημάτων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλο το νέο Δ/Σ στους φιλότιμους 
και πολύτιμους προκατόχους  μας, όπως και σε όλα τα προη-
γούμενα Δ/Σ αλλά και σε όλους τους φίλους και συνεργάτες 
μας, που κράτησαν την ΕΛΒ στη θέση που της ταιριάζει, στην  
κορυφή. Το νέο Δ/Σ   δηλώνουμε  ότι θα αγωνιζόμαστε :
•	 για		να		διατηρήσουμε		την		ιστορία,	τον		πολιτισμό,	τις		παραδό-

σεις  και  τη  γλώσσα  του  ποντιακού  Ελληνισμού.
•	 για	τη	Διεθνοποίηση	και	τη	Διεθνή	Αναγνώριση	και	Καταδίκη	της	

Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων.

•	 για	τη	σύσφιξη	των	σχέσεων	με	 	άλλα		αδελφά		σωματεία,	την		
αλληλεγγύη  και τη στήριξη όλων  των ποντίων.

•	 για	 την	 αλλαγή	 του	 νομικού	 και	 διοικητικού	 καθεστώτος	 του	
Ν.Π.Δ.Δ.	 Ιερού	 Ιδρύματος	 «Παναγία	 Σουμελά»,	 έτσι	 ώστε	 να	
αποκατασταθεί η νομιμότητα και να επιτευχθεί η ουσιαστική 
ανιστόριση της Ιεράς Μονής.

	 Όλοι	μαζί	σαν	οικογένεια	μπορούμε	καλύτερα,	ευκολότερα	και		

περισσότερα,	γιατί	στην	ΕΥΞΕΙΝΟ	ΛΕΣΧΗ	ΒΕΡΟΙΑΣ	είμαστε		όλοι		
μαζί  και  έτσι  θα  συνεχίσουμε  και  θα  πορευτούμε. 

Ευχόμαστε η  Παναγία Σουμελά να χαρίζει σε όλους μας υγεία, 
δύναμη, ατομική και οικογενειακή ευτυχία, κάθε επαγγελματι-
κή επιτυχία και να στέκει δίπλα μας για  την εκπλήρωση των 
προσδοκιών μας  καθώς  επίσης  να καθοδηγεί  τα βήματά και 
το έργο μας. 

Ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100

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

ΧΟΡΗΓΟΣ

Παρακάθ’ του τμήματος Νέων

Το μεσημέρι της  Κυριακής 15 Μαρτίου 2015, 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Πολιτι-

στικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με 
μεγάλη επιτυχία μια ακόμη εκδήλωση- παρα-
κάθ του χορευτικού τμήματος της Λέσχης. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Τμήματος Νεολαίας είχε σαν 
σκοπό τη συνάθροιση των μελών της Λέσχης και  την αναβί-
ωση των παρακαθιών της Πατρίδας, όπου χορός και τραγούδι 
ήταν κυρίαρχα.  Μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση προ-
κάλεσε η παρουσία παλαιότερων μελών μας, όπως του ιδρυ-
τικού μέλους κ. Σιδηρόπουλου Ορέστη, των επί σειρά ετών 
Προέδρων και Μελών κ.κ. Καμπουρίδη Κωνσταντίνου, Μιχα-
ηλίδη Ιωάννη, Ζευγαρόπουλου Λάζαρου, Γερασιμίδη Μιχάλη, 
Ορφανίδη Σταύρου, Τσιπουρίδη Συμεών, Σάρρα Σπύρου και 
βεβαίως του μέλους αλλά και επί σειρά ετών χοροδιδασκάλου 
κ. Φωτιάδη Βασίλη.

Το Τμήμα Νέων επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους εσάς που 
με την παρουσία σας τιμήσατε την προσπάθειά μας και ταξι-
δέψατε μαζί μας στις Αλησμόνητες Πατρίδες με ήχους και δί-
στιχα που τραγούδησαν τα παιδιά της Λέσχης,  δίνοντάς μας 
δύναμη να συνεχίσουμε στους δρόμους που χάραξαν οι προ-
ηγούμενες γενιές. 

Με τιμή
Για το Δ.Σ Νέων

 Η Πρόεδρος         Ο Γ. Γραμματέας
         Ιντζεβίδου Παρθένα                        Ρουκάς Γεώργιος

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σας προσκαλεί στην μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ 
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 και ώρα 8.00 μ.μ. στον 
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας. 
Τα μέλη των τμημάτων της Ε.Λ.Β. (χορός – μουσική – θέατρο) θα μεταφέρουν στην σκηνή με έναν ιδιαίτερο και καθαρά 
παραδοσιακό τρόπο σκηνές από τη καθημερινή ζωή των Ελλήνων του Πόντου. 
Η παράσταση πραγματοποιείται   στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια από την ίδρυση  της Λέσχης. 
Η  τιμή  εισόδου  ορίσθηκε  στα  7 €  και  η  κράτηση  θέσεων  καθώς  και  η  παραλαβή  των εισιτηρίων  θα  γίνεται  από  τη  
Λέσχη, κατόπιν  τηλεφωνικής  συνεννόησης  στο  τηλ.  6979816716 (κος  Αρχιμήδης  Ιντζεβίδης).

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη παρακο-
λούθησε από κοντά και απόλαυσε για άλλη 

μια φορά το μεγαλείο και τη συγκίνηση που 
προσφέρει η αναβίωση των Μωμόγερων για 
δέκατη συνεχή χρονιά στο Ροδοχώρι.

Η αναβίωση του πανάρχαιου δρώμενου σκόρπισε ρίγη συ-
γκίνησης σε όσους το παρακολούθησαν από κοντά, οι Μωμό-
γεροι πέρασαν από όλα τα σπίτια του χωριού και κατέληξαν 
στην πλατεία που ακολούθησε γλέντι με ποντιακούς χορούς 
και τραγούδια.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, νιώ-
θει την ανάγκη να ευχαριστήσει τα παιδιά απ’ το χορευτικό και 
θεατρικό των Μωμόγερων, τους μουσικούς Γιώργο Σκεντερίδη 
στη λύρα και τον Κωνσταντίνο Ιμβριώτη στο νταούλι, που συ-
νόδευαν τους Μωμόγερους σε όλο το χωριό.

Τους αφανής ήρωες που έστησαν το σκηνικό στην πλατεία 
με την φωτιά, τους ψήστες και τα κορίτσια στο σερβίρισμα. 

Επίσης ευχαριστεί τον Δασικό συνεταιρισμό που όπως 
κάθε χρόνο βρίσκεται πάντα στο πλευρό του συλλόγου, έτσι 
και φέτος έκανε προσφορά τα ξύλα για τις ανάγκες της εκδή-
λωσης, και είχαμε για 10η συνεχή χρονιά μια πολύ όμορφη και 
επιτυχημένη εκδήλωση.

Τον Παναγιώτη Φουντουκίδη που συνεχίζει ακάθεκτος να 
μας εκπλήσσει ευχάριστα, αφού μπροστά στο σπίτι του είχε 
στήσει ολόκληρη μικροφωνική και περίμενε με το αγγείο του 
τους Μωμόγερους. 

Τέλος όλον τον κόσμο που βρέθηκε και έζησε μαζί μας την 
αναβίωση των Μωμόγερων στο Ροδοχώρι, θυμίζοντας μας, ότι 
ο σύλλογος επωμίζεται τη μεγάλη ευθύνη, να συνεχίσει ακά-
θεκτος να τιμά τη βαριά πολιτιστική μας κληρονομιά, φυσικά 
με τη βοήθεια όλων των κατοίκων του χωριού που άνοιξαν τα 
σπίτια τους να υποδεχθούν τους Μωμόγερους.

Αναβίωσαν για δέκατη συνεχή χρονιά στο Ροδοχώρι οι Μωμόγεροι

Εύσημα «Αργοναυτών» 
στον Μ. Καλιοντζίδη

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι 
Αργοναύτες» εκφράζει και δημοσίως τις πλέον θερμές ευχαρι-
στίες του προς τον σπουδαίο μουσικοδιδάσκαλο, λυράρη, τρα-
γουδιστή και γενικώς συνεπή θεματοφύλακα των πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών παραδόσεων του Ποντιακού Ελληνισμού Μ. 
Καλιοντζίδη για την ιδιαιτέρως τιμητική για εμάς απόφασή του 
να τον πλαισιώσει ο σύλλογός μας στην αφιερωμένη σ’ αυτόν 
εκπομπή της ΝΕΡΙΤ «Το αλάτι της γης», σε επιμέλεια του Λά-
μπρου Λιάβα, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 
2015. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μας δίνει «φτερά» να συνεχίσουμε 
με τον ίδιο ζήλο, ενθουσιασμό και συνέπεια την, βάσει κατα-
στατικής επιταγής, προσπάθειά μας να κρατούμε «ζωντανές» 
και αναλλοίωτες τις πολιτιστικές παραδόσεις του Πόντου.

Πηγή: e-pontos

Η βασιλόπιτα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Λευκαδίων «Τα Ανθέμια»

Η Διοίκηση του 
Πολιτιστικού συλλό-
γου Λευκαδίων «Τα 
Ανθέμια» έκοψε τη 
Βασιλόπιτα το Σάβ-
βατο 17-1-2015 στο 
«καζάνι» Διαμαντά-
κου, παρουσία των 
μελών χορευτών και 
φίλων του συλλόγου.
Το φλουρί έτυχε στον 
Απλακίδη Ιωάννη ως 
μέλος του Διοικη-
τικού συμβουλίου, 
στην Κασιανίδου Μι-
χαέλα  ως μέλος των 
χορευτικών τμημά-
των και στην  Παλασί-
δου Ιωάννα ως μέλος 
της χορωδίας. Στους 
τυχερούς δόθηκαν ως 
δώρα τα εξής βιβλία : 
«Γη του Πόντου» του 
Δημήτρη Ψαθά, «Τα 
τραγούδια του Ποντι-
ακού λαού» του Ευ-
στάθιου Ευσταθιάδη και «Ταμάμα» του Γεωργίου Ανδρεάδη.  

Στη συνέχεια η χορωδία τραγούδησε πρωτοχρονιάτικα τραγούδια.
Ακολούθησε Ποντιακή διασκέδαση με μουσικούς νέα παιδιά : Φωστηρόπουλος Θεόδωρος τραγούδι, Τσιμενίδης Δημήτριος 

– Λαζαρίδης  Χαράλαμπος – Διαμαντίδης Θάνος λύρα, Τσαντεκίδης Νικόλαος αρμόνιο και Τσιμενίδης Ειρηναίος – Συμεωνίδης 
Χάρης Νταούλι. 

Τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Λογδανίδης Στάθης, η Πρόεδρος Κοινότητας Τομπουλίδου Ζωγράφα, ο Διοι-
κητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Παλαμούτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος της ΑΝΗΜΑ και Περιφερειακός σύμβουλος Τεληγιαννίδης 
Θεόφιλος, ο Τοπικός σύμβουλος Κοινότητας Λευκαδίων Γκότσης Γρηγόριος, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων «Αγία Πα-
ρασκευή Λευκαδίων» και Ευξείνου Λέσχης Μαρίνας «Η Ρωμανία», τον παρουσιαστή της Pella TV Γεώργιο Παναγιωτίδη.

Ευχαριστούμε, τα νέα παιδιά-τους  μουσικούς,  που ανέβασαν ψιλά τον πήχη της διασκέδασης, την οικογένεια Διαμαντάκου 
για την άριστη φιλοξενία και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τα μέλη του Διοικητικού συμβούλιου εύχονται χρόνια πολλά, με υγεία και  οικογενειακή ευτυχία το έτος 2015.
                                         Ο Πρόεδρος      Ο Γ.Γραμματέας
                                  Αλιτζανίδης Ηλίας          Παλασίδης Γεώργιος

Νέος ποντιακός σύλλογος
δημιουργήθηκε στη Νάουσα, 
η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας
 

Ένας νέος ποντιακός σύλλογος δημιουργήθη-
κε στην περιοχή της Νάουσας Ημαθίας και 

συγκεκριμένα στο χωριό Χαρίεσσσα, με πρωτο-
βουλία δραστήριο ανθρώπων.
 
Όπως είπε στο efxinospontos.gr εκ μέρους του νέου διοικητι-
κού συμβουλίου ο πρόεδρος Σάββας Τσιχλακίδης, «με βαθύ αί-
σθημα της ευθύνης απέναντι στην ιστορία και την παράδοση 
μας, περήφανοι για την καταγωγή μας, δημιουργήσαμε από τα 
σπάργανα στους δύσκολους αυτούς καιρούς την «Εύξεινο Λέ-
σχη Χαρίεσσας». Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου με σεβασμό απέναντι στους γονείς, τα παιδιά και όλα 
τα μέλη του δεσμεύεται πως με σύμμαχο την ισχυρή θέληση 
και το μεράκι του θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών όλων και 
θα αναλάβει πλούσιες δράσεις και Πρωτοβουλίες, παράλληλες 
με τις χορευτικές του δράσεις, πάντα με στόχο τη διαφύλαξη 
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας»!
Η Ηλιάνα Παμπουχίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας του συλλόγου 
μας είπε: «Το μικρό χωριό μας η Χαρίεσσα βρίσκεται στον δήμο 
Νάουσας του νομού Ημαθίας. Εδώ και 13 χρόνια δεν υπήρχε 
ποντιακός σύλλογος στο χωριό. Η ανάγκη λοιπόν για την συνέ-
χιση της παράδοσης  μας τόσο στα παιδιά μας και όσο και στις 
επόμενες γενιές ήταν σχεδόν επιτακτική. Έχουμε νοικιάσει ένα 
οίκημα και μετά από αρκετές εργασίες ο σύλλογος πλέον έχει 
τη δική του στέγη. Ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα γυναι-
κών οι οποίες ανέλαβαν την κατασκευή και πώληση λαμπάδων 
για το Πάσχα. Η μεγάλη όμως χαρά και ανταμοιβή ήρθε την 
Κυριακή 23 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα 
στο χώρο μας. Όπου οι εγγραφές των χορευτικών τμημάτων 
ξεπέρασαν τους 60 μικρούς και μεγάλους! Ήταν ένα όμορφο, 
γεμάτο απόγευμα με τους γονείς να παραμένουν ώρες στο 
σύλλογο και να καμαρώνουν τα παιδιά τους και απολαμβάνο-
ντας τον πλούσιο μπουφέ που πρόσφεραν οι κυρίες του συλ-
λόγου μας! Ο σύλλογος σκοπεύει εκτός τα χορευτικά τμήματα 
να δραστηριοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες πλούσιες δρά-
σεις. Υπάρχει προγραμματισμός για τα εγκαίνια του συλλόγου 
στις 26 Απριλίου ημέρα Κυριακή με προσκεκλημένους τους 
αδελφούς Τσαχουρίδη και άλλους καλλιτέχνες, και το αναλυτι-
κό πρόγραμμα θα το ανακοινώσουμε όταν θα ολοκληρωθεί», 
κατέληξε η Ηλιάνα Παμπουχίδου. 

Πηγή: εφημερίδα Εύξεινος Πόντος

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ για άλλη 
μια χρονιά ανέβασε το θερμόμετρο της διασκέδασης και του 
κεφιού στο κόκκινο.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ο κόσμος, που γέμισε μια ακόμα 
φορά το Οικογενειακό κέντρο Παρθενώνας, για να απολαύσει 
ζωντανά μια ανεπανάληπτη βραδιά, όπου οι καλλιτέχνες έβγα-
λαν τον καλύτερο τους εαυτό μέχρι το πρωί.
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ θέλει 
να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο που βρέθηκε στο Οικ. κέντρο 
Παρθενώνας εν μέσω κρίσης, στηρίζοντας τον σύλλογο, που 
με τη σειρά του υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην 
διάδοση της ποντιακής μας κληρονομιάς.
Τιμήθηκε απ’ το σύλλογο με αναμνηστική πλακέτα ο Ροδοχω-
ρίτηςΣπαρταθλητής και διοργανωτής του Δρόμου του τσίπου-
ρου Γεώργιος Τσαγγεράς, όπου έλαβε χώρα για τρίτη φορά 

φέτος στο Ροδοχώρι, αλλά και με επαίνους τα παιδιά από το 
Ροδοχώρι που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.

Με πολύ κόσμο πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του συλλόγου
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Στις 28 Νοεμβρίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε στη Μόσχα Διεθνές 

Συνέδριο με θέμα:« Η Γενοκτονία 
στην ιστορική μνήμη των λαών και 
στους σύγχρονους πληροφορια-
κούς πολέμους της εποχής μας». 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 104 εισηγητές 
απ¨ο διάφορες χώρες. Την Ελλάδα εκπροσώ-
πησα εγώ. Μετά την εισήγηση μου και το δη-
μιουργικό διάλογο με διάφορους εισηγητές 
πήρε το λόγο ο Έλληνας δημοσιογράφος της 
Μόσχας, Νίκος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ρώ-
τησε τους Αρμένιους συναδέλφους, που ήταν 
πολύ θετική με την εισήγηση μου, γιατί η Αρ-
μενία δεν αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του Πόντου, όπως αναγνώρισε τη δική 
τους, εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα και επί 
πλέον την τιμά με πολλαπλές εκδηλώσεις κάθε 
24 Απριλίου; Η απάντηση του καθηγητή Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Εριβάν κ. ΑσσότΜελ-
κονγιάν ήταν αφοπλιστική.

Συγκεκριμένα είπε τα παρακάτω, που είναι 
καταγραμμένα στο βίντεο. «Εμείς αναγνωρί-
ζουμε τη Γενοκτονία που διαπράχτηκε στους 
Έλληνες του Πόντου και είμασταν έτοιμοι να 
προχωρήσουμε σε επίσημη αναγνώριση, αλλά 
η Ελληνική Κυβέρνηση δεν ήθελε να προχωρή-
σουμε, με το αιτιολογικό ότι έχει προβλήματα 
με τους μουσουλμάνους της Θράκης. Υπάρχει 
γραπτή αναφορά». Πολλές φορές αναγκάστη-
κα, λόγω της δυσάρεστης συνεργασίας που 
είχα με το Προεδρείο της Βουλής να δηλώσω 
ότι δεν υπάρχει πιο κεμαλικό Κοινοβούλιο 
στην Ευρώπη από το Ελληνικό. Το απέδειξε 
με τη στάση του απέναντι στα ντοκουμέντα 
της Γενοκτονίας. Μια μέρα θα εκδώσω όλη την 
αλληλογραφία με τους αρνητές της έκδοσης, 
του δεκατετράτομου έργου, αλλά και των με-
ταφράσεων του επίτομου σε έξι γλώσσες. 

Ο συγκεκριμένος Αρμένιος καθηγητής Ασ-
σότΜελκονγιάν, με τον οποίο είχα πολύωρη 
συνεργασία το διήμερο, πρότεινε να έχουμε 
στενότερη, επιστημονική και διπλωματική 
συνεργασία. Με προσκάλεσε στο Διεθνές Συ-
νέδριο που διοργανώνουν το Σεπτέμβριο και 

υποσχέθηκε ότι θα έρθει άμεσα σε επαφή με 
τον αντιπρόεδρο της Βουλή, που είναι ελληνι-
κής καταγωγής τον κ. ΈντουαρτΣαρμαζάνοφ, 
για να μου δώσει αντίγραφο του κατάπτυ-
στου εγγράφου της Ελληνικής Κυβέρνησης. 
Ο καθηγητής ΑσσότΜελκονγιάν φαίνεται να 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όταν επέστρεψε στο 
Εριβάν, γιατί η Βουλή της Αρμενικής Δημοκρα-
τίας αποφάσισε δια του ελληνικής καταγω-
γής αντιπροέδρου της να προχωρήσει άμεσα 
στην αναγνώριση της Ελληνικής Ασσυριακής 
Γενοκτονίας. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο 
Ε. Σαρμαζάνοφ κάλεσε στο Κοινοβούλιο τους 
εκπροσώπους των Ελλήνων και Ασσυρίων και 
τους ανακοίνωσε την απόφαση του Αρμενικού 
Κοινοβουλίου.

Η Ομοσπονδία των Ποντιακών Σωματείων 
της Ρωσίας, αλλά και των άλλων χωρών, ενημε-
ρωμένη για το θετικό κλιμα της αναγνώρισης 
της ποντιακής Γενοκτονίας από την αρμενική 
κυβέρνηση, προχώρησε στις δικές της κινή-
σεις. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης των Ελλή-
νων της Αρμενίας και του Αρτσάχ η « Πατρί-
δα» Ε. Πολάτοβ(Πολατίδης) κατέθεσε στις 23 
Δεκεμβρίου υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της 
Δυτικής Αρμενίας κ. ΑρμενάκΑμπρανγιάν, στο 
οποίο ζητούσε την αναγνώριση της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων και Ασσυρίων. Συγκεκριμένα 
το υπόμνημα κατέληγε:« Η ιστορική δικαιοσύ-

νη πρέπει να επικρατήσει, και συνοψίζοντας, ο 
Οργανισμός των Ελλήνων της Αρμενίας και του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ "Πατρίδα" σας ζητάει να 
κάνετε το πρώτο βήμα στο έργο αυτό, για να 
ξεκινήσει η διαδικασία για την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Ελλήνων και των Ασσυρίων 
στην Οθωμανική Τουρκία».

Την ίδια ημερομηνία ο ίδιος πρόεδρος μαζί 
με τον Πρόεδρο της Ένωσης των Ελληνικών 
Κοινωνικών Οργανώσεων της Αρμενίας,κ. Α. 
Χιτάροβ κατέθεσαν ανάλογο υπόμνημα έκκλη-
ση προς τους:

- τον Πρόεδρο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
κύριο ΜπακόΣαχακιάν

- τον Πρωθυπουργό του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ κύριο ΑραγίκΧαρουτγιουνιάν

- τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ κύριο ΑσότΓκουλιάν 

- την Αρχηγό του κόμματος «Δημοκρατία» 
κυρία ΖάνναΓκαλστιάν, ο πρόεδρος

- τον Αρχηγό του κόμματος «Ελεύθερη Μη-
τέρα Πατρίδα» κύριο ΓκάγκικΠετροσιάν

- τον Αρχηγό του κόμματος «Αρμενική 
Επαναστατική Ομοσπονδία» κύριο ΑρμένΣαρ-
κισιάν».

Το υπόμνημα αυτό επίσης κατέληγε στην 
ίδια πρόταση: «Συνοψίζοντας τα παραπάνω, 
ο Οργανισμός των Ελλήνων της Αρμενίας και 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ "Πατρίδα" απευθύ-

νεται σε Σας με το αίτημα να ξεκινήσει η δια-
δικασία για την αναγνώριση της γενοκτονίας 
των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Οθωμα-
νική Τουρκία. Επίσης, κάνουμε έκκληση στους 
απογόνους των λαών που υπέφεραν και στην 
παγκόσμια κοινότητα, να καταθέσουν μήνυση 
εναντίον της σημερινής Τουρκίας για τα εγκλή-
ματα που διαπράχθηκαν εναντίον των λαών 
μας και να επιστρέψει στους νόμιμους ιδιοκτή-
τες τα κλεμμένα ιστορικά, πολιτιστικά και άλλα 
άξια τους.

Ο Θεός είναι μαζί μας και για τη μνήμη των 
προγόνων μας!

Αυτή τη φορά ο Έλληνας πρέσβης κ. Ιω-
άννης Τάγης, δε γνωρίζω, αν κινήθηκε μόνος 
του ή πήρε εντολή από την κυβέρνηση, συνα-
ντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Αρμενικής 
Βουλής και του εξέφρασε την ικανοποίηση 
της Ελλάδας για την επικείμενη αναγνώριση 
της γενοκτονίας των Ελλήνων και Ασσυρίων. Η 
τιμή σον τιμημένον. Οφείλουμε, τουλάχιστον 
εμείς, τα θύματα της γενοκτονίας, να τιμήσου-
με με ξεχωριστή εκδήλωση τον Ε. Σαρμαζάνοφ 
για την πρόταση της αναγνώρισης που ειση-
γήθηκε στο Αρμενικό Κοινοβούλιο. Επίσημες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναγνώριση 
νομοθετικά θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εβδομάδα.

Οι Αρμένιοι, φέτος που συμπληρώνονται 
εκατόν χρόνια από τη Γενοκτονία των προ-
γόνων τους καθημερινά κάνουν μνημόσυνα 
ιστορικής μνήμης. Ενημερώνουν σε όλο τον 
πλανήτη τη κοινή γνώμη για τα εγκλήματα που 
διέπραξαν οι Νεότουρκοι και όλος ο κρατικός 
μηχανισμός τους. Ο αγώνας τους βρίσκεται 
στα πρόθυρα της δικαίωσης, γιατί σε αυτό το 
ζήτημα είναι ενωμένοι, μονιασμένοι και απο-
φασισμένοι. Το χρεωστούν στους αδικαίωτους 
νεκρούς τους. Έχουν μια δυναμική και αγωνι-
στική νεολαία με άριστη ιστορική μνήμη και 
γνώση. Έχουν συνειδητή στρατηγική και δι-
πλωματική παιδεία και είναι πάντα πρόθυμοι 
σε όποιο μετερίζι και αν τους καλεί το χρέος. 

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο και 
για τη δική μας νεολαία, η οποία για το μόνο 
που ενδιαφέρεται είναι ο χορός. Άλλη φορά θα 
είμαι πιο αναλυτικός και δυσάρεστος γι αυτούς.

Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων και Ασσυρίων από το Αρμενικό Κοινοβούλιο
του Κωνσταντίνου Φωτιάδη

Προτού εκραγεί η επανάστα-
ση, ο Μαυροθαλασσίτης 

όπως τον έλεγαν οι συμπολεμι-
στές του λόγω καταγωγής (και 
που όμως έτσι αποκαλούσαν 
σχεδόν όλους τους Πόντιους 
τότε σε αντιδιαστολή προς του 
"Aσπροθαλασσίτες" του Αιγαί-
ου), δρούσε ως αρματωλός στη 
Μικρά Ασία και εκεί ήρθε σε 
επαφή με πολλούς Κρητικούς. 
Εξάλλου με την Κρήτη υπήρχαν 
και παλαιότεροι δεσμοί, γιατί 
από το 1410 αλλά κυρίως μετά 
την κατάληψη της Τραπεζού-
ντας από τους Οθωμανούς, 
πολλοί Πόντιοι κατέφυγαν στη 
μεγαλόνησο.

Οταν ξέσπασε η επανάσταση ήρθε 
με Κρητικούς και συμπατριώτες του στην 
Ύδρα και τον Οκτώβριο του 1821 κατέβηκε στην Κρήτη επι-
κεφαλής 120 πολεμιστών. Αναμεσα στις σημαντικές νίκες στις 
οποίς συμμετείχε ήταν στη μάχη κοντά στο Βαθύπετρο Κρήτης 
με τους Παναγιώτου, Νικολαϊδη και με τον Παναγιώτη Ζερβου-
δάκη. Εκείνη την περίοδο αρχιστράτηγος Κρήτης καθ' υπόδειξη 
του Δημήτριου Υψηλάντη ήταν ο μη Κρητικός Μιχαήλ Κομνη-
νός Αφεντούλης ή Αφεντούλιεφ, που έδινε απ΄ευθείας αναφορά 

στον Ιωάννη Κωλέττη και ο οποίος τελικά προκάλεσε έντονες 
αντιπαλότητες με τους ντόπιους, δηλαδή ταχύτατα αναπτύ-
χθηκε αμοιβαία αντιπάθεια. Ο Μαυροθαλασσιτης συμμετείχε 
σε πολλές μαχες στο νησί. Με τους Δεληγιαννάκη, Μανουσέλη 
και άλλους καταφέρνουν να ανακαταλάβουν το Αρκάδι. Λίγο 
αργότερα, το Φλεβάρη, μαζί με τους Χούρδο, Δεληγιαννάκη, 
Μανουσέλη και Μεληδώνη νικούν στο Μυλοπόταμο (χάνουν 
17 άνδρες, ενώ οι Τούρκοι 150). Για την ανδρεία του στις μάχες 

που έδωσε, νικηφόρες και μη, τον Απρίλιο του 1822 
τιμήθηκε με το βαθμό του ταγματάρχη.

Ενα μήνα αργότερα αποφασίζεται να επιτεθούν 
στο Μαλεβίζι (και Μαλεβύζι), μιας επαρχίας στα νο-
τιοδυτικά του Ηρακλείου που είχε μεγάλη σημασία 
επειδή ήταν εξαιρετικά εύφορη. Καθώς εισέβαλε 
εκεί μαζί με τον Παναγιώτη Ζερβουδάκη (από την 
Τύλισο του Μαλεβιζίου και άλλους, δολοφονήθηκε 
για άγνωστους λόγους από έναν άνδρα που μάλλον 
υπηρετούσε στο δικό του σώμα.

Την ίδια εποχή (λίγο πριν ή αμέσως μετά) ο αγω-
νιστής Ιωσήφ Βαλέστρας (κορσικανικής καταγωγής 
και φίλος του Υψηλάντη,γεννημένος στην Κρήτη 
και γνώστης των ελληνικών) έπεισε τους Κρητικούς 
και Πόντιους εθελοντές να επιτεθούν στο Ρέθυμνο 
με 3.000 άνδρες. Στη μάχη αυτή ο Αφεντούλης φέ-
ρεται να δίνει την εντολή σε έναν οπλαρχηγό να μην 
υποστηρίξει τον Βαλέστρα και το εγχείρημα της κα-
τάλυψης του Ρεθύμνου έχει τραγικό τέλος -μεταξύ 
άλλων, ο φιλέλληνας κατακρεουργήθηκε από τους 
Τούρκους. Λίγο αργότερα μαχαιρώνει και σκοτώνει 
τον οπλαρχηγό Αντώνιο Μεληδώνη ο οπλαρχηγός 
Ρούσος Βουρδουμπάς, επειδή στον αγώνα είχαν 
υπεισέλθει και εσωτερικές διενέξεις για την προα-
γωγή Σφακιανών έναντι άλλης καταγωγής κρητικών 

και έμμεσα για την πριμοδότηση του εμπορίου σε επιλεγμένες 
περιοχές. Τις έριδες αυτές κατέδιδε στον Κωλέττη ο Αφεντού-
λης, αλλά και οι οπλαρχηγοί από πλευράς τους κατήγγειλαν το 
Νοέμβριο του 1822 ότι τις καλλιεργούσε αυτός. Όπως και να 
έχει, εσωτερικές έριδες υπήρχαν έντονες και πιθανόν σε αυτό 
το πλαίσιο να δολοφονήθηκε ή πάντως να φονεύθηκε ο Μαυ-
ροθαλασσίτης.                     (πηγή: e-pontos)

Αλέξιος Μαυροθαλασσίτης 
Με καταγωγή από τον Πόντο, στην επανάσταση του 1821
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04-01-2015
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος 

σε εκδήλωση στο «Δάσος των Χριστου-
γέννων».

18-01-2015 
Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 

της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

21-01-2015
Κατανομή αξιωμάτων του νέου Δ.Σ. που 

προέκυψε από τις εκλογές της 18-01-2015.

31-01-2015
Παρουσία στην κοπή της βασιλόπιτας 

του Συλλόγου «Φάρος Ποντίων»

07-02-2015
Πραγματοποίηση αποκριάτικου παι-

δικού πάρτυ στο Πνευματικό Πολιτιστικό 
Κέντρο της Λέσχης.

Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του 
χορευτικού ομίλου Ποντίων «Αντάμωμα»

Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ  
ΚΟΜΝΗΝΟΙ».

12-02-2015
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του 

Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ημαθίας.

14-02-2015
Εκπροσώπηση στον αποκριάτικο  

χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου  Τριπο-
τάμου.

15-02-2015
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του 

Συλλόγου ΜΙΕΖΑ Κοπανού.

28-02-2015
Εκπροσώπηση στον ετήσιο  χορό του 

Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας και Πε-
ριχώρων.

04-03-2015
Εκπροσώπηση σε παρουσίαση βιβλί-

ου που διοργάνωσε η Εύξεινος Λέσχη 
Θεσσαλονίκης.

08-03-2015
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος 

της Λέσχης στην έναρξη των αγώνων του 
2ου Κυπέλου Βορείου Ελλάδος που διορ-
γάνωσε ο ΓΑΣ ΕΡΜΗΣ.

15-03-2015
Διοργάνωση παρακάθ στο Πνευματι-

κό Πολιτιστικό Κέντρο  της Λέσχης.

21-03-2015
Εκπροσώπηση στην 4ηβραδιά φιλίας 

και αδελφοσύνης που διοργάνωσε ο «Φά-
ρος Ποντίων».

24-03-2015
Παραχώρηση της αίθουσας του Π.Π.Κ. 

στο 1ο ΓΕ.Λ. Βέροιας για την πραγματο-
ποίηση εκδήλωσης για την επέτειο της 
25ης Μαρτίου. 

Παραχώρηση της αίθουσας του Π.Π.Κ. 
στο 5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας για την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης για την επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου. 

28-03-2015
Εκπροσώπηση στον παραδοσιακό 

χορό του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών 
και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ    Ιανουάριος  - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ
… Ὁ λαὸς τοῢ Πόντου ἀπομακρυσμένος καὶ ἀπομονωμένος 

σχεδὸν εἰς τὴν ἐσχατιὰν τοῦ Εὐξείνου ἀνέπτυξεν ἴδιον κοινω-
νικὸν βίον μὲ ἐκδηλώσεις διαφόρους ἀπὸ τὰ ἄλλα τμήματα τῆς 
ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἐδημιούργησε θρύλους, παραδόσεις, δοξασίας 
καὶ πρὸ παντὸς διεμόρφωσεν ἴδιον διαλεκτικὸν ἰδίωμα… 

Ἐν τούτοις ὁ λαὸς οὗτος ἔμεινε κατὰ βάθος ακραιφνὴς, 
γνήσιος ελληνικὸς… Καὶ πράγματι κανὲν ἄλλο διαλεκτικὸν ἰδί-
ωμα δὲν διασώζει ἐκ τοῦ ἀρχαίου θησαυροῦ τόσα ἀρχαιοπρεπῆ 
στοιχεῖα, ὅσα ἡ διάλεκτος τοῦ Πόντου. Τὰ δημοτικὰ τραγούδια 
καὶ αἱ παραδόσεις τοῦ Πόντου βρίθουν ἀπὸ ἀναμνήσεις τῆς με-
σαιωνικῆς μας αὐτοκρατορίας, ὁποίας μάτην ἀναζητεῖ κανεὶς 
εἰς τὰ λοιπὰ τμήματα τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὰ τραγούδια αὐτά πρὸ 
πάντων κατοπτρίζεται ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ, διαλάμπουν οἱ φυλε-
τικοὶ χαρακτῆρες, ἡ λατρεία τῆς φύσεως καὶ τοῦ κάλλους, ἡ 
ἀγάπη πρὸς τὴν ἐλευθερίαν, ἡ φιλοτιμία, ἡ εὐγένεια. Ἡ μελέτη 
αὐτῶν ἐν ἀντιπαραβολῇ πρὸς τὰ ᾄσματα τῶν λοιπῶν τμημάτων 
τῆς Ἑλλάδος καταδεικνύει τὴν ἐθνικὴν ἑνότητα, τὴν ὁποίαν 
οὔτε αἱ ἀποστάσεις οὔτε αἱ ἱστορικαὶ περιπέτειαι οὔτε αἱ πολιτι-
καὶ αὐθαιρεσίαι ἠδυνήθησαν νὰ διασπάσουν….

Θὰ ἦτο μεγάλη ζημία τῆς γλωσσικῆς και λαογραφικῆς 
επιστήμης, ἐάν ἀφήνετο νὰ ἀπολεσθῇ ὅλος αὐτὸς ὁ ἱστο-
ρικὸς ἐθνικὸς πλοῦτος προτοῦ νὰ μελετηθῇ καὶ κριθῇ προ-
σηκόντως…

Διὰ τοῦτο κατὰ κοινὸν καὶ διακαῆ πόθον τῶν ἁπανταχοῦ 
Ποντίων ἡ ἐν Ἀθήναις Ἐπιτροπὴ Ποντιακῶν Μελετῶν ἀπεφάσι-
σε νὰ περισυλλέξῃ, μελετήσῃ καὶ δημοσιεύσῃ τὸν ἱστορικὸν, 

λαογραφικὸν καὶ γλωσσικὸν θησαυρὸν τοῦ Πόντου. Ὄργανον 
τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι τὸ Ἀρχεῖον Πόντου.  Τὸ περιοδικὸν τοῦτο 
σύγγραμμα θὰ περιέχῃ ἱστορικὰς, ἀρχαιολογικὰς, τοπογρα-
φικὰς καὶ ἄλλας συναφεῖς μελέτας δυναμένας νὰ διαφωτίσουν 
τὸν μακραίωνα βίον τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ…

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Ἡ προϊστορικὴ ἐκστρατεία τῶν Αργοναυτῶν εἰς τὴν Κολχίδα, 

τὴν χώραν τῶν πυριπνόων τεράτων καί τῶν μαγικῶν βοτάνων 
πρὸς κατάκτησιν τοῦ χρυσομάλλου δέρατος δὲν εἶναι ἐντελῶς 
μῦθος. Εἰς τὸ βάθος της κρύπτει κάποιαν ἀλήθειαν, ὅτι πολὺ 
προτύτερα ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους οἱ ἀτρόμητοι θαλασ-
σοπόροι Ἕλληνες ἀφοῦ ἐπέρασαν τὰς Συμπληγάδας Πέτρας καὶ 
ἐδάμασαν τὰ ἄγρια κύματα τοῦ Εὐξείνου Πόντου, ἐπροχώρησαν 

ἕως τὰς τελευταίας ἀκτὰς του διὰ νὰ 
ἀνακαλύψουν νέας χώρας καὶ νὲους 
λαοὺς και νέας πηγάς ἐμπορίου καὶ 
πλουτισμοῦ. Εἰς τὰς γεωγραφικὰς 
καὶ κερδοσκοπικὰς ἐρεύνας των 
δὲν ἀπέτυχαν. Ἡ Ἀργὼ ἔπλευσε μὲν 
ἄδεια, ἐπέστρεψεν ὅμως γεμάτη. Τὸ 
χρυσόμαλλον δέρας κατεκτήθη. Τὰ 
κέρδη εἰς κάθε ταξίδι ἦσαν πλούσια, 
ὥστε ὄχι μόνον ἐπεριφρονοῦσαν 
τοὺς σοβαροὺς κινδύνους εἰς τὴν τρικυμιώδη ἐκείνην θάλασ-
σαν καὶ εἰς τὰς σχέσεις των πρὸς τοὺς βαρβάρους λαοὺς τῶν 
ἀπομακρυσμένων ἐκείνων τόπων, ἀλλὰ καὶ ἐσκέφθησαν εἰς 
τὴν ἀρχὴν τῶν ἱστορικῶν χρόνων νὰ ἱδρύσουν ἐκεῖ μονίμους 
ἀποικίας. Ἡ πραγματοποίησις τῆς σκέψεως αὐτῆς ἔγινε ὕστε-
ρα ἀπὸ μακρὰν μελέτην.  Ἡ ἱστορία τῶν ελληνικῶν ἀποικιῶν, αἱ 
ὁποῖαι ἀποτελοῦν σπουδαιότατον κεφάλαιον τῆς καθολικῆς τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ἱστορίας, διότι δι’ αὐτῶν ἱδρύθησαν κέντρα 
πολιτισμοῦ μεταξὺ βαρβάρων λαῶν, μαρτυρεῖ ὅτι παντοῦ, ὅπου 
ἱδρύθη ἀποικία μὲ τὸν σκοπὸν τῆς μονὶμου ἐγκαταστάσεως, ἐμε-
λετήθησαν προηγουμένως αἱ γεωγραφικαὶ, ἐμπορικαὶ καὶ λοιπαὶ 
συνθῆκαι τοῦ τόπου σχετικῶς μὲ τὴν μέλλουσαν τύχην τῆς νέας 
ἑστίας τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ…

Πηγὴ: Ἀρχεῖον Πόντου, Σύγγραμμα Περιοδικὸν, 
Ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ποντιακῶν Μελετῶν, 

Τόμος 1ος, σελ. 3,4,5,7. Ἐν Ἀθήναις, 
Τυπογραφεῖον «ΕΣΤΙΑ», 1928. 

Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ μας μέσα ἀπὸ τό ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ
Γράφει η Ιωσηφίδου Κωνσταντία, Πολιτ. Μηχανικός, Λέκτορας της Πολυτ. Σχολής του Δ.Π.Θ.

Ο χορός είναι ο πιο αρχαίος τρό-
πος έκφρασης των ανθρώπι-

νων συναισθημάτων. Οι αρχαίες 
φυλές χόρευαν για να καλέσουν 
τα πνεύματα, για να προκαλέσουν 
τη βροχή αλλά και για να προε-
τοιμάσουν το έδαφος για κυνήγι. 
Σήμερα, ο χορός χρησιμοποιείται 
και ως μέθοδος ψυχοθεραπείας.

Ο χορός για πολλούς είναι ευχάριστη δρα-
στηριότητα, επάγγελμα ή και τρόπος ζωής. 
Από τα αρχαία χρόνια, μέχρι και σήμερα έχει 
ανεκτίμητη αξία και όλοι μπορούμε να χορέ-
ψουμε. Δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο, ούτε 
να το έχεις διδαχθεί. Όλοι έχουν ρυθμό! Εκτός 
από τη δημιουργία ενός δυνατού, ωραίου σώ-
ματος, ο χορός είναι και τρόπος έκφρασης . Οι 
χορευτές πάντως σε όλες τις εποχές αποτελού-
σαν αντικείμενο θαυμασμού. Ο θαυμασμός 
αυτός αποτυπωνόταν κυρίως σε πίνακες και σε 
γλυπτά. Η ιστορία του χορού έχει σημαδευτεί 
από τη παράδοση αλλά και από αλλαγές ,από 

ρήξεις. Αντικατόπτριζε τα ανθρώπινα όρια 
αλλά και τις συμβάσεις. Ο χορός είναι ένα πα-
γκόσμιο φαινόμενο, αλλά δεν είναι παγκόσμια 
γλώσσα. Όλοι έχουμε το δικό μας λεξιλόγιο 
σωματικής έκφρασης, το οποίο όμως μπορού-
με να μεταδώσουμε και στους άλλους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον παραδοσιακό 
χορό σε ένα γλέντι για παράδειγμα, βοηθάει 
τους ανθρώπους να συνδεθούν με το παρελ-
θόν τους. Μέσα από τον χορό, πολλές φορές 
εκφράζουμε τα συναισθήματά μας όποια και 
αν είναι αυτά. Στο παραδοσιακό χορό πολ-

λές φορές οι χορευτές εκφράζονται και με το 
τραγούδι που κι αυτό πάλι έχει σχέση με την 
καταγωγή τους γιατί αποδίδεται στη παρα-
δοσιακή διάλεκτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
οι νέοι να μαθαίνουν να μιλούν την διάλεκτο 
των προγόνων τους που όσο περνούν τα χρό-
νια κινδυνεύει με αφανισμό. Στον παραδοσια-
κό χορό χορεύουν σε κύκλο θέλοντας να δεί-
ξουν τη στενή σχέση των χορευτών ανάμεσά 
τους. Υπάρχουν όμως και αντικριστοί χοροί οι 
οποίοι μπορούν να χορευτούν με τον οποιο-
δήποτε συνδυασμό φύλων. Τέλος όσον αφο-
ρά την παράδοση υπάρχουν ειδικοί χοροί για 
κάθε περίσταση (για γάμο, για πόλεμο κ.α).

Κλείνοντας είναι αξιοσημείωτο να αναφέ-
ρουμε ότι ο χορός αποτελεί πολύ σημαντικό 
κομμάτι της ζωής των ανθρώπων διότι μέσω 
αυτού εκφράζουμε τον θυμό, την χαρά και 
γενικότερα το ψυχισμό μας. Οι Έλληνες σαν 
έθνος έχουμε τραβήξει πολλά, αλλά παρ’όλα 
αυτά δεν έχουμε σταματήσει να διατηρούμε 
τον χορό και γενικότερα την παράδοση ζω-
ντανή μέσα μας!

Τσανασίδου Ελένη
Χορεύτρια της Ε.Λ.Β

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ
Η σημασία του χορού στη ζωή μας
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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

•	 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

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

•	 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703

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

 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909

•	 ΕΙΔΗ	ΥΓΙΕΙΝΗΣ

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

•	 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΞΥΛΕΙΑΣ

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

•	 ΕΜΠΟΡΙΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-	ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΤΗΛ.2331020270

•	 ΕΜΠΟΡΙΑ	ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ-	ΤΣΙΓΑΡΩΝ

 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061565

•	 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

•	 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 

•	 ΟΔΙΚΗ	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

•	 ΠΡΑΤΗΡΙΑ	ΥΓΡΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΩΝ

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

•	 ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

 Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Δημοκρατίας 23, Αριδαία, τηλ. 23840-21565 κιν. 6984228800

•	 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TOYOTA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 148 

 ΤΗΛ. 2331027187 ΦΑΞ: 2331062825 E-mail: a_georgiadis@otenet.gr - www.toyota.gr/georgiadis 

•	 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Η/Υ

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

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333

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

•	 ΤΕΧΝΙΚΟΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

 ΤΗΛ. 2331066815 ΚΙΝ. 6944332288 &ΦΑΞ. 2331029853

•	 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-	ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-	ΑΕΡΙΟ
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Αποκριάτικο πάρτι 2015

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 
άλλη μια χρονιά το αποκριάτικο παιδικό 

πάρτι για τους μικρούς φίλους της Λέσχης, το 
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Πο-
λιτιστικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
στο Πανόραμα.

Τα μικρά παιδιά ντυμένα και βαμμένα μασκαράδες ξεφάντω-
σαν χορεύοντας σε ρυθμούς αποκριάτικους και παίζοντας 
πληθώρα παιχνιδιών, υπό την καθοδήγηση των μελών του 
τμήματος Νέων της Λέσχης.
Πιερότοι, μασκαράδες, μπαλαρίνες, βασίλισσες και ιππότες, 
μάγισσες με τα σκουπόξυλα, πειρατές, χανούμισσες και ότι 
άλλο αστείο και παραμυθένιο συμπλήρωσε τον κατάλογο των 
στολών, με τις οποίες έκαναν την εμφάνιση τους οι συμμετέχο-
ντες στην πιο κεφάτη γιορτή της χρονιάς.
Το Δ.Σ. συγχαίρει και ευχαριστεί τα παιδιά του τμήματος Νέων 
για την άρτια οργάνωση και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια  της 

εκδήλωσης καθώς και τις κυρίες του τμήματος γυναικών της 
Λέσχης που προσέφεραν πλήθος εδεσμάτων και λιχουδιών.

Για το Δ.Σ.
Η Έφορος  Εκδηλώσεων 

Χατζίδη Αικατερίνη

Το μεγάλο χορευτικό τμήμα εκπροσώπησης της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας παρουσίασε χορούς από πολλές περιοχές 
του Πόντου  στις 4 Ιανουαρίου 2015  στα πλαίσια εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Δάσος των Χριστου-
γέννων στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα. Το πολυπληθές  χορευτικό τμήμα εντυπωσίασε τους παρευρισκόμε-
νους  υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Βαγγέλη Ιντζεβίδη  και υπό τους ήχους της λύρας του Χρήστου 
Τρέβλα και του νταουλιού του Νίκου Γουλσουζιάδη.

Το χορευτικό 
της Ε.Λ.Β.
 στο 2ο Κύπελλο 
Καράτε 
Βορείου Ελλάδος
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με  το μεγάλο 
χορευτικό τμήμα εκπροσώπησης,στην έναρξη των  
αγώνων του 2ου Κυπέλλου Καράτε Βορείου Ελλάδος, 
‘Έγχρωμων και Μαύρων Ζωνών, που διοργάνωσε ο ΓΑΣ 
ΕΡΜΗΣ. Την διοργάνωση ανέλαβε ο τοπικός σύλλογος 
ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με προπονήτρια την κ. 
Μαρία Τσιλιγγερίδου και  συνδιοργανωτές τον ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας, την Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδος και την 
Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε. Οι αγώνες πραγματοποι-
ήθηκαν στο Φιλίππειο (κλειστό γυμναστήριο)  Βέροιας 
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.
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