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Τελετή λήξης
τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Γιορτινό και ιδιαίτερα ευχάριστο

ήταν το κλίμα στην τελετή λήξης των
τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας, που πραγματοποιήθηκε στις
28 Μαΐου, για την περίοδο 2016 2017.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του πνευματικούπολιτιστικού κέντρου στο Πανόραμα. Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν
όλα τα παιδικά χορευτικά τμήματα,
το χορευτικό τμήμα σε συνεργασία με
το τμήμα λύρας της Ευξείνου Λέσχης,
το παιδικό θεατρικό τμήμα καθώς
επίσης και τα τμήματα λύρας και
νταουλιού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
όσοι παραβρέθηκαν είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν χαρακτηριστικά δείγματα της συστηματικής
και προσεγμένης δουλειάς των
τμημάτων.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν
τα παιδιά της Λέσχης που ενθουσίασαν τόσο με το χορευτικό τους
ταλέντο όσο και με τις επιδόσεις τους
στη λύρα, το νταούλι αλλά και το
θέατρο.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τον
χορό «Σέρα» από το τμήμα ενηλίκων.
Με τη συνοδεία πάντα της ποντιακής
λύρας, προκάλεσε θαυμασμό, ρίγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΓ. ΠΑΤΑΠΙΟΥ 17
591 00 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.23310 73880
ΚΙΝ. 6974 174331

Με απόλυτη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
το συναπάντημα
των νέων της Λέσχης

Η “Νεολαία” της Ε.Λ.Β. μαζί με τα τμήματα και τα
μέλη της Λέσχης διασκέδασαν στις 21 Απριλίου 2017
σε ένα πλούσιο παραδοσιακό ποντιακό Παρακάθ
στις εγκαταστάσεις της Λέσχης μέχρι το πρωί.

Ο πρώτος Πρόεδρος
της Νεολαίας της Λέσχης
Τέλης Ορφανίδης βραβευτηκε
στην εκδήλωση
ο

και συγκίνηση και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα
όλων.
Στη συνέχεια ακολούθησε ποντιακό πρόγραμμα με
τον Περικλή Κοσκερίδη και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο οι οποίοι χάρισαν άφθονη διασκέδαση στο
κοινό και γίναμε όλοι μια οικογένεια χορεύοντας
και τραγουδώντας μέχρι αργά το βράδυ.

Αικατερίνη Κ. Χατζίδη
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5 Πανελλήνιο
Παιδικό Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών
στην Ελασσόνα

Tο Εφηβικό Χορευτικό Τμήμα της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας στις 9 Απριλίου 2017 πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη εκδρομή με
αφετηρία την Βέροια ενδιάμεσο σταθμό την
Λάρισα και τελικό την Ελασσόνα. Οι μικροί
χορευτές και χορεύτριες με συνοδούς τους
υπευθύνους των τμημάτων αλλά και τις οικογένειές τους, ταξίδεψαν στην Λάρισα όπου
επισκέφτηκαν το αρχαίο Θέατρο και την πλατεία Φρουρίου.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα στην πλατεία
Αβέρωφ της Λάρισας, η αποστολή μετέβη
στην Ελασσόνα, όπου στην κεντρική πλατεία
της πραγματοποιήθηκε το 5ο Φεστιβάλ, με
δεκάδες συμμετοχές χορευτικών από όλα τα
μέρη της Ελλάδας. Η παρουσίαση του
χορευτικού μας ήταν εκπληκτική και απέσπασε
τα θετικά σχόλια του κοινού. Αμέσως μετά
επιστρέψαμε στην Βέροια, με τα παραδοσιακά
τραγούδια των μικρών μας χορευτών, επί του
λεωφορείου να μένει σαν τελευταία ανάμνηση.

8
Α ΡΓΟ Ν Α ΥΤΗ Σ

Χ Ο ΡΤΟ Θ ΕΡΤΣ Α Λ Ω Ν Α ΡΤΣ ΣΤΑ ΥΡΙΤΕΣ

ΑΜΙΣΟΣ (Σαμψούντα) ΑΜΑΖΟΝΕΣ
Γράφει
η Κωνσταντία Ιωσηφίδου
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Περιγράφοντας την πόλη ο Δ. Η. Οικονομίδης αναφέρει μεταξύ
των άλλων :
«Η σημερινή Αμισός στην δεξιά όχθη του ποταμού Λυκάστου
(Μερδ Ιρμάκ) κείται περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από την
αρχαία (που τώρα ονομάζεται Καρα Σαμψόν), όπου σώζονται
ακόμα ερείπια τειχών, φρουρίου, υδραγωγείων, τεχνητών
σπηλαίων, θεάτρου και προκυμαίας λιμένος. Διαιρείται σε δύο
μέρη, την Άνω Αμισόν ή Καδήκιοϊ, που είναι κτισμένη σε
υψόμετρο 100 μέτρων και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την
παραλία και πριν από τον πόλεμο είχε συμπαγή Ελληνικό
πληθυσμό τριών χιλιάδων περίπου κατοίκων, και την Κάτω
Αμισό, που είναι η κυρία πόλις με 35.000 κατοίκους, από τους
οποίους οι Έλληνες είναι 18.000, οι Αρμένιοι 2.000, οι Ευρωπαίοι
500 και οι υπόλοιποι Μωαμεθανοί. Η πόλις της Αμισού απέχει 75
ώρες από την Τραπεζούντα και είναι μετά από αυτήν η
σημαντικότερη και εμπορικότερη των
παραλίων πόλεων του Πόντου, το επίνειο
όλης της Μ. Ασίας, διότι τα εμπορεύματα
πολλών νομών μέσω αυτής της πόλεως
διαμετακομίζονται στην Κωνσταντινούπολη και την Ευρώπη. Το 1866 καταστράφηκε ολόκληρη από πυρκαγιά και
κτίστηκε εκ θεμελίων με ευθύγραμμους
δρόμους και πλατείες και παρουσίασε
μεγάλη ανάπτυξη. Πολλά πλοία και
ατμόπλοια την επισκέπτονται κάθε
εβδομάδα, γι΄ αυτό και υπάρχουν πολλά
πρακτορεία ατμοπλοϊκών εταιρειών (της
Οθωμανικής, της Γαλλικής, της Ρωσικής,
της Ιταλικής, της Γερμανικής, της
Πανελληνίου, της Δανικής, του Γκουρτζή
και του Χατζή Νταούντ). Από προξενικές
αρχές έχει τα προξενεία της Ρωσίας και
Περσίας καθώς και αντιπρόσωπο
Η πλατεία
προξένου της Αμερικής, τα υποπροξενεία
Ωρολογίου
της Αυστρουγγαρίας, της Αγγλίας και
(Saathane).
Γαλλίας… Οι περισσότεροι των
Ελλήνων κατοίκων της Άνω και της Κάτω
πόλεως, καταγόμενοι από την Καππαδοκία είναι τουρκόφωνοι.
Λειτουργούν εδώ καλώς καταρτισμένα ελληνικά εκπαιδευτήρια,
νηπιαγωγείο, στο οποίο το 1903 φοιτούσαν 400 νήπια, επτατάξιος
αστική σχολή, επτατάξιο παρθεναγωγείο και πλήρες γυμνάσιο,
όλα με δασκάλους και καθηγητές περισσότερους από 25 και
μαθητές και μαθήτριες περίπου 1300 στην Κάτω Αμισό.
Οι κάτοικοι είχαν οργανωμένη κοινωνική και πολιτιστική ζωή:
την Φιλόπτωχο Αδελφότητα «Ορθοδοξία», τη Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Κυριών, τον Πανευξείνειο Ελληνικό Σύλλογο
«Αναγέννησις», τον Μουσικό Σύλλογο «Ορφέας», την Ελληνική
Εμπορική Λέσχη, την Αδελφότητα «Πατριάρχης Φώτιος ο
Ομολογητής», τον Πολιτικό Σύλλογο «Περικλής», τους
Συλλόγους των Οινοέων και των Σινωπέων και το Σωματείων των
καπνεργατών. Στην Αμισό εκδίδονταν εβδομαδιαία και η
εφημερίδα «Φως».
Κατά τον 19ον αιώνα παρήγαγε και εξήγαγε κατά τον Κ.
Παπαμιχαλόπουλο (Περιήγησις στον Πόντο) άριστες ποιότητες
καπνού αξίας 7.500.000 χρυσών φράγκων, καθώς και
δημητριακούς καρπούς (σίτο, αραβόσιτο, βρώμη και κριθάρι),
αποξηραμένα φρούτα, μαλλί, υφάσματα, λιναρόσπορο κλπ.
Με τη γενική επιστράτευση του 1914 και τους εκτοπισμούς στα

Το Αρρεναγωγείο
βάθη της Ανατολής άρχισαν τα δεινά για τους κατοίκους της
Σαμψούντας. Μετά το 1916 την ίδια τύχη είχαν οι περιφέρειες
Κερασούντας, Κοτυώρων, Τριπόλεως και γενικά του Δυτικού
Πόντου. Στις 19 Μαΐου του 1919 κατέπλευσε με το πλοίο
Bandirma στην Αμισό ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς (ο Ατατούρκ)
έχοντας αναλάβει ειδική αποστολή να αναδιοργανώσει το
διαλυμένο στράτευμα της Τουρκίας. Ακολούθησε η νίκη του επί
των Ελληνικών δυνάμεων και η Μικρασιατική καταστροφή, που
επέφερε την πτώση του προηγούμενου μοναρχικού καθεστώτος
και τη θεμελίωση της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Η
ημερομηνία αυτή αποτελεί εθνική γιορτή για την Τουρκία και
ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας για την Ελλάδα.
Το 1921 όλοι οι Έλληνες πρόκριτοι συνελήφθησαν, στάλθηκαν
στα Δικαστήρια Ανεξαρτησίας της Αμάσειας και εκτελέστηκαν.
Με τη σύμβαση της ανταλλαγής πληθυσμών της Λωζάννης τον
Ιανουάριο του 1923, όσοι εκ των Ελλήνων επέζησαν ήρθαν στην
Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη
Θεσσαλονίκη, ίδρυσαν δε χωριά στους νομούς Πρεβέζης,
Καβάλας και αλλού.
Στην Αμισό κατοικούν σήμερα περισσότεροι από 605.319
κάτοικοι (απογραφή 2013). Την άνθηση και τη δόξα της πριν από
την ανταλλαγή διατρανώνουν τα σπουδαία παλιά ελληνικά κτίρια
που δεσπόζουν ανακαινισμένα στο κέντρο της πόλης και
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, όπως τα μεγάλα νεοκλασικά
Ανταβαλόγλου (στεγάζει γραφεία του Τουρκικού Υπουργείου
Πολιτισμού) και Πορλόγλου, οι παλιές ελληνικές καπναποθήκες
και αρχοντικά που άλλαξαν χρήση, όπως η FinansBank) κ.ά. Στη
συνοικία του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδος, στις
γωνίες του περιβόλου του υπήρχαν τα διδακτήρια της κοινότητας,
το Τσινέκειο Γυμνάσιο, το Αρρεναγωγείο (στο οποίο συνυπήρχαν
η Αστική Σχολή και το Ημιγυμνάσιο), το μικτό Νηπιαγωγείο και
το Παρθεναγωγείο. Σήμερα σώζονται το Αρρεναγωγείο και το
Γυμνάσιο και λειτουργούν πάλι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ
ο περικαλλής Ναός με το απλό, αλλά χρυσοποίκιλτο τέμπλο του
έχει κατεδαφιστεί.
Κοντά είναι η ιστορική πλατεία Ωρολογίου (Saathane), όπου
μαρτύρησαν και απαγχονίστηκαν Έλληνες αγωνιστές.

Το Τσινέκειο Γυμνάσιο

Επιστολή μελλοθάνατου

Του Αντωνίου Τζινόγλου,
Διευθυντού του εν Αμισώ Γραφείου Προσφύγων

Φυλακές Αμάσειας, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 1921
Σεβαστοί μου γονείς, προσφιλής μου σύζυγος, τέκνα μου αγαπητά, λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Κατεδικάσθην αθώος ων εις θάνατον, ήτο θέλημα Θεού, διά τούτο και εγώ δεν λυπούμαι, και σεις μη λυπηθήτε. Έχω πίστιν,
ότι θα συναντηθούμε εις την άλλην ζωήν. Σας στέλλω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου. Εν όσω ζείτε να με μνημονεύετε.
Αντιόπη, ο Θεός δε με ηξίωσε να γηροκομήσω τους γονείς μας, το έργον τούτο το αφήνω μόνον εις σε. Δια σε και δια τα
τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. Να μη λυπηθής και αγανακτήσεις εναντίον του θελήματος του Θεού.
Εάν επιζήσετε της καταιγίδος αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντά και να γράψεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσανθον
την παράκλησίν μου, όπως λάβουσιν υπό την μέριμνάν των την Ιουλίαν και την Χρυσάνθην.
Τη βεργέτα και το ωρολόγι μου παρέδωσα εις τον κ. Π. Βαλιούλην να σου τα φέρει. Τα ρούχα μου θα διαμοιρασθούν εδώ.
Πήρα την τελευταία σου επιστολήν και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή. Εξωμολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα
αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μη κλαύσητε πολύ.
Ο Θεός μαζί σας. Σας φιλώ όλους εκ ψυχής
Ο ιδικός σας,
Αντώνιος Τζινόγλου

Η Αμαζόνα
στο Ulusoy Tesisleri,
μετά τις Θέρμες.
Ταξιδεύοντας από την Αμισό για λίγο παραλιακά
προς τα ανατολικά, περνούμε μέσα από την εύφορη
πεδιάδα της Θεμίσκυρας με τα κηπευτικά, τα
όσπρια και τους ορυζώνες. Την κατακλύζουν ο Ίρις
λίγο έξω από τον Τσαρσαμπά (Çarşamba) και ο
Θερμώδοντας. Κατά τον Στράβωνα : «Η Θεμίσκυρα
είναι πεδιάδα, με τη μια πλευρά της να βρέχεται από
το πέλαγος …, ενώ η άλλη πλευρά είναι κάτω από τα
βουνά, γεμάτη δέντρα και ποτάμια που τη
διαρρέουν, τα οποία πηγάζουν από εδώ. Από όλους
αυτούς ανεξαιρέτως ένας ποταμός δημιουργείται
και διασχίζει την πεδιάδα κι ονομάζεται
Θερμώδοντας. Και ένας άλλος, ίσος με αυτόν, που
ρέει από την Φαναρροία, διασχίζει την ίδια πεδιάδα
και ονομάζεται Ίρις… Γι’ αυτό η πεδιάδα είναι
γεμάτη δροσιά και καταπράσινη και μπορεί να
τρέφει αγέλες βοδιών και αλόγων εξίσου· κι έχει
καλλιέργειες από κεχρί και ζαχαρόχορτο σε
ανεξάντλητες ποσότητες ... Τόσοι είναι οι καρποί
που βγάζει η γεμάτη λόφους χώρα, αυτοφυείς και
άγριοι και σταφύλια κι αχλάδια και μήλα και
καρύδια, ώστε κάθε εποχή του χρόνου όσοι
βγαίνουν στο δάσος βρίσκουν φρούτα σε αφθονία.
Οι καρποί είναι άλλοτε κρεμασμένοι ακόμα στα
δέντρα κι άλλοτε μέσα στο φύλλωμα, που έχει πέσει
στο χώμα, από κάτω, πεσμένα χαμηλά και σε
μεγάλες ποσότητες. Συχνά οργανώνονται κυνήγια
όλων των ειδών των άγριων ζώων εξ αιτίας της
αφθονίας της τροφής» (Γεωγραφικά 12. 3.15).
Εδώ ήταν η κοιτίδα των θρυλικών Αμαζόνων. Μία
από αυτές ορθώνει το ανάστημα και το τόξο της σε
απόσταση 12 χλμ. μετά τις Θέρμες στον περίβολο
πολυκαταστήματος της αλυσίδας Ulusoy, για να
θυμίζει την αρχαία τους δόξα. Η ερμηνεία του
ονόματός τους κατά τον Σταύρο Νικολαΐδη (Αρχείο
Πόντου, τόμ. 26ος) είναι πολυσύνθετη, αρχίζοντας
από τις γυναίκες που έκοβαν τον ένα τους μαστό για
να μην τις εμποδίζει την τοξοβολία, περνά στις
γυναίκες που ζούνε μαζί, χωρίς άνδρες, στις
γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους με γάλα
φορβάδος, τις γυναίκες που έχουν πλούσια στήθη, ή
πολλούς μαστούς, τις παρθένες, τις ολόφωτες κλπ.
Οι Αμαζόνες από την Θεμίσκυρα επεκτάθηκαν στη
Σκυθία και Σαρματία, της περιοχής του Καυκάσου,
στη Βιθυνία, Αιολίδα και Ιωνία, της Μ. Ασίας και
στη Λιβύη της Β. Αφρικής.
Ως γνωστόν ο ένας άθλος του Ηρακλή ήταν η
αρπαγή της ζώνης της βασίλισσας Ιππολύτης, για
να τη φέρει στο θείο του Ευρυσθέα. Κατά τη μάχη ο
Ηρακλής σκότωσε την Ιππολύτη. Εκδίκηση πήρε η
βασίλισσα των Αμαζόνων της Λυδίας Ομφάλη, η
οποία λένε ότι έμπλεξε στα ερωτικά της δίχτυα τον
ήρωα και τον εξευτέλισε. Είναι επίσης γνωστή και η
εκστρατεία του Θησέα στη Θεμίσκυρα και η αρπαγή
της βασίλισσάς τους Αντιόπης. Εξαγριωμένες οι
Αμαζόνες εξεστράτευσαν εναντίον της Αθήνας
σάρωσαν την Αττική και στρατοπέδευσαν στον
Άρειο Πάγο. Ακολούθησε πολύνεκρη σύγκρουση
και συνθηκολόγηση. Πιο γνωστή ήταν η πεντάμορφη Πενθεσίλεια, η οποία πάλεψε με τον
Αχιλλέα, αλλά σκοτώθηκε. Την θρήνησαν οι
Αμαζόνες, αλλά και ο Αχιλλέας, ο οποίος έδωσε το
σώμα της στον Πρίαμο για να το κάψει με τιμές.
Έτσι λοιπόν οι Αμαζόνες είτε ήσαν προϊστορικές
υπάρξεις που επέβαλαν την πολιτεία της
γυναικοκρατίας, είτε ήσαν σύμβολα φυσικών
φαινομένων, ήταν το σύμβολο της πάλης κατά της
ανδρικής τυραννίας, ώστε να προκύψει η εξίσωση
των δύο φύλλων, όπως κήρυξε αργότερα ο
Χριστιανισμός.
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Γράφει ο Νικόλαος Τουμπουλίδης

Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Abdul Hamit ΙΙ - Αμπτούλ Χαμίτ Β'
(Σουλτάνος 31.Αυγούστου 1876 έως 27 Απριλίου 1909)
Ο 34ος Οθωμανός σουλτάνος, ανήλθε στο θρόνο με
παλατιανό πραξικόπημα. Κέρδισε κάποια δόξα με τον
νικηφόρο πόλεμο του 1897 κατά της Ελλάδας. Μετά τις
σφαγές που εξαπέλυσε κατά των Αρμενίων στα 1894 - 1896 (με
300.000 θύματα) οι Ευρωπαίοι τον ονόμασαν Ερυθρό
Σουλτάνο. Ανετράπη από τους Νεότουρκους (Απρίλιο 1909),
και πέθανε το 1918 στην Κωνσταντινούπολη.
Talaat Pasha - Ταλαάτ Πασά
Μέλος της περίφημης νεοτουρκικής τριανδρίας με τους Εμβέρ
και Τζμάλ. Γεννήθηκε το 1874 από φτωχούς γονείς και είχε
στοιχειώδη μόνο μόρφωση. Όταν οι Νεότουρκοι σχημάτισαν
και πάλι δική τους κυβέρνηση, το 1913 κατέλαβε το υπουργείο
ταχυδρομείων και τηλεγράφων και κατόπιν εκείνο των
Εσωτερικών. Πρωτοστάτησε στους διωγμούς των Ελλήνων
της Θράκης και υπήρξε ο κύριος υποκινητής και οργανωτής
των σφαγών των Ελλήνων και Αρμενίων στο διάστημα του
πολέμου. Στις 15 Μαρτίου 1921 ο Αρμένιος Σογομόν
Τεχλιριάν εκτέλεσε τον Ταλαάτ στο Βερολίνο.
Enver Pasha - Εμβέρ Πασά
Τούρκος στρατιωτικός, μέλος του νεοτουρκικού Κομιτάτου
<<Ένωση και Πρόοδος.>> Το 1913 συμμετείχε στο
πραξικόπημα των Νεότουρκων και λέγεται ότι δολοφόνησε
με τα ίδια του τα χέρια τον υπουργό Στρατιωτικών Ναζίμ.
Υπουργός Στρατιωτικών ο ίδιος από τον Ιανουάριο του 1914,
οργάνωσε μια υπερφίαλη εκστρατεία κατά των Ρώσων στον
Καύκασο, η οποία κατέληξε στην πανωλεθρία του Σαρικαμίς,
στα τέλη του 1914. Την ευθύνη για την πανωλεθρία που έπαθε
την χρέωσε στους χριστιανούς στρατεύσιμους, οι οποίοι
μετέπειτα στρατολογήθηκαν στα τάγματα εργασίας.
Djemal Ahmet Pasha - Τζεμάλ Αχμέτ Πασά
Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός. Γεννήθηκε το 1861,
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο νεοτουρκικό κίνημα του
1908. Στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο ήταν διοικητής μεραρχίας
και το 1913, μετά την εκ νέου επικράτηση των Νεότουρκων,
διορίστηκε αρχηγός του Α΄ σώματος στρατού με έδρα την
Κωνσταντινούπολη. Από την θέση αυτή και με δικτατορικές
εξουσίες διηύθυνε διωγμούς και εκτέλεσης κατά των
αντιπάλων του. Στην συνέχεια έγινε υπουργός Δημοσίων
Έργων και κατόπιν Ναυτικών. Εκτελέστηκε το καλοκαίρι του
1922 από Αρμένιο.
Marschall Otto Liman von Sanders - Όττο Καρλ Λίμαν φον
Σάντερς
(Oberbefehlshaber der 5.Osmanischen Armee, KöniglichPreußischer General der Kavallerie)
Γερμανός στρατιωτικός (1855 - 1929) Το 1913 ανέλαβε την
αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού μετά τις ήττες του
στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος
Λίμαν φον Σάντερς εισηγήθηκε στους Τούρκους,την
απομάκρυνση των Ελλήνων από τα παράλια, δήθεν για
στρατιωτικούς λόγους, κατηγορώντας τους σαν πράκτορες
της Αντάντ. Η Γερμανία του Κάιζερ είναι ο ηθικώς αυτουργός
των εγκλημάτων κατά των εν Τουρκία χριστιανών και προ
πάντων των Ελλήνων.
Mustafa Kemal - Μουσταφά Κεμάλ
Το όνομα Μουσταφά Κεμάλ δεν είναι πολύ γνωστό στο
Δυτικό Ημισφαίριο. Ωστόσο, στην Τουρκία, του δόθηκε ο
τίτλος "Ατατούρκ", που σημαίνει ο Πατέρας των Τούρκων, και
θεωρείται το σύμβολο της σύγχρονης Τουρκίας.
Τούρκος στρατιωτικός πολιτικός και αναμορφωτής
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1881. Όταν ξέσπασε ο Α'
παγκόσμιος πόλεμος, ο Μουσταφά Κεμάλ ανέλαβε τη
διοίκηση της 19ης Μεραρχίας στο Τσανάκ Καλέ. Κατανίκησε
δύο φορές τους Βρετανούς στην Καλλίπολη κι ο τουρκικός
τύπος τον ονόμασε «Σωτήρα της Ισταμπούλ». Προήχθη
ακόμη σε συνταγματάρχη.
Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη
Σαμψούντα ξεκινώντας τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας,
περιφρονώντας την κυβέρνηση του Σουλτάνου. Από εδώ
αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής
γενοκτονίας.
Στις 23 Απριλίου 1920, η Τουρκία διόριζε έναν άνδρα (Κεμάλ)
που θα ξεκινούσε μια εθνική εκκαθάριση στην Τουρκία και θα
απομάκρυνε όλα τα ίχνη Ελλάδας και Χριστιανισμού από το
έδαφος που ήταν ελληνικό για περισσότερα από 3.000 χρόνια.
Το σχέδιο ήταν να εκτελεστεί μέχρι και ο τελευταίος
Χριστιανός και να υποφέρουν όσοι προσπαθούσαν να
φύγουν. (Το σχέδιο) στήθηκε και εκτελέστηκε από τον Κεμάλ
και τον κατώτερο του Ενβέρ Πασά. Ο τουρκικός λαός τους

υποστήριζε σε όλη τη διάρκεια. Δεν χρειάστηκε να πειστούν
για να σκοτώσουν τους Πόντιους και τους Αρμένιους γιατί
ένιωθαν ανώτεροι και τους μισούσαν. Η κεμαλική
προπαγάνδα, για να δικαιολογεί τις συνεχιζόμενες σφαγές
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων διέδιδε συνεχώς ότι οι
Έλληνες του Πόντου επαναστάτησαν εναντίον της
αυτοκρατορίας. Με γκεμπελική μεθοδολογία φανάτισαν
τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς για τον κίνδυνο που
διέτρεχε το Ισλάμ, αλλά και η αυτοκρατορία από τους
άπιστους Χριστιανούς, διαστρεβλώνοντας τα βαθύτερα αίτια
της δημιουργίας των αντάρτικων σωμάτων αντίστασης και
σωτηρίας των άμαχων πληθυσμών. Ο Μουσταφά Κεμάλ
διόρισε τον Τοπάλ Οσμάν γενικό αντιπρόσωπό του στην
παραλιακή ζώνη του Πόντου, με απεριόριστο δικαίωμα ζωής
και θανάτου πάνω στους πόντιους. Επιπλέον ο Οσμάν Αγάς
από τις λεηλασίες έστελνε στην Άγκυρα ολόκληρα φορτία
νομίσματα και χρυσαφικά που άρπαζαν από τους πλούσιους
Πόντιους των πόλεων και των χωρίων. Με εντολή του Κεμάλ
στήνονται στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα
δικαστήρια της ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και
εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Ο
Μουσταφά Κεμάλ από την αποβίβασή του στην Σαμψούντα
έως και την Μικρασιατική καταστροφή αποκάλυψε το
πραγματικό του εγκληματικό πρόσωπο, ως εγκληματία
εφάμιλλου με τον Χίτλερ. Ο Κεμάλ σχεδίασε και εκτέλεσε το
πρώτο ολοκαύτωμα του 20ου αιώνα. Η λογική του ήταν
παρόμοια με του Χίτλερ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θρησκευτική και φυλετική κάθαρση. Αλλά, δυστυχώς για τα
θύματα του, αυτό το ολοκαύτωμα ποτέ δεν συνέβη επίσημα.
Η τουρκική κυβέρνηση αρνείται ότι έχει σκοτώσει έστω και
έναν Χριστιανό, και αντίθετα ισχυρίζεται ότι απλά τους
μετακίνησε. Και έτσι ένας άνδρας που έχει σκοτώσει
εκατομμύρια θεωρείται ήρωας στον ίδιο κόσμο όπου αυτός
που έχει σκοτώσει έναν θεωρείται εγκληματίας. Από τους
700.000 Πόντιους, 400.000 σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι
έφυγαν για όλα τα μέρη του κόσμου, κυρίως για τη Ρωσία,
Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία.
Topal Osman – Τοπάλ Όσμάν
Ο Κεμάλ συγκρότησε άτακτα σώματα (τσέτες) σε όλα τα
διαμερίσματα του Πόντου. Τα άτακτα αυτά σώματα
στρατολογούνταν κυρίως από τροφίμους των φυλακών,
κοινωνικά αποβράσματα, απάνθρωπα, χωρίς ίχνος
συνειδήσεως, υπό την αρχηγία επίσης ασυνείδητων τεράτων
της φύσης, τα οποία διέτρεχαν τον Πόντο απ’ άκρη σ’ άκρη,
έκαιγαν και ρήμαζαν κυριολεκτικά, προέβαιναν σε πράξεις
ακατονόμαστες και σκορπούσαν στο διάβα τους τον τρόμο,
τη φρίκη και το θάνατο. Ένας από αυτούς, ο περιβόητος
Τοπάλ Οσμάν, ο κουτσός βαρκάρης, ο πλέον αιμοβόρος.
Σκληρός, αδίστακτος και ανάλγητος (αναίσθητος).
Κατάγονταν από την Κερασούντα. Το τέρας αυτό υπήρξε
κυριολεκτικά ο δήμιος των Ποντίων, ένας από τις σπάνιες
εγκληματικές φυσιογνωμίες. Μόλις πληροφορήθηκε ότι από
τον Κεμάλ Πασά οργανώνεται κίνημα, άσχετα σε τι
απέβλεπε, γιατί ο πατριωτισμός του, ο εθνικισμός του,
περιοριζόταν στην ικανοποίηση των αιμοβόρων ενστίκτων
και χρηματισμό και μόνο, έσπευσε από τους πρώτους να
ενταχθεί στην οργάνωση Μουταφαί Μιλλιέ. Κατόρθωσε να
αποκτήσει την εύνοια του Κεμάλ και να αναλάβει τη
στρατιωτική και πολιτική διοίκηση της Κερασούντας με
ευρύτατες εξουσίες. Επωφελούμενος της ανώμαλης,
κατάστασης, που δημιουργήθηκε την περίοδο αυτή, βρήκε
ελεύθερο πεδίο για τη δράση του. Άρχισε το μακάβριο έργο
της εξόντωσης των Ελλήνων δια πυρός και σιδήρου. Μερικοί
τον παρουσιάζουν σαν απλό εκτελεστικό όργανο, με ρητές
εντολές, του Κεμάλ. Έπαιρνε βέβαια εντολές, αλλά τις
υπερέβαλε κατά πολύ. Ο Τοπάλ Οσμάν διοικεί σώμα
άτακτων (τσετών) από δυόμισι χιλιάδες, ανθρώπους
εγκληματίες εξοπλισμένους μέχρι τα δόντια. Όταν έληξε ο
απελευθερωτικός, αγώνας των Τούρκων, ο Κεμάλ θέλησε να
απαλλαχτεί από αυτά τα κακοπιά στοιχεία.
πηγή e pondos
ΣΧΟΛΙΟ
Αυτοί είναι οι πρωτεργάτες δολοφόνοι που επιδόθηκαν στη
συστηματική εξόντωση των Ελληνικών πληθυσμών
ανατολικά του Αιγαίου. Με ιδιαίτερα απάνθρωπο τρόπο
εφάρμοσαν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η
κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με σφαγές,
εξαναγκαστικό ξεριζωμό και πορείες στη έρημο, με
βασανιστήρια, πείνα και δίψα και στρατόπεδα θανάτου.
Η 19η Μαΐου στην Τουρκία είναι εθνική γιορτή αλλά στην
Ελλάδα είναι ημέρα πένθους και μνήμης. Η Διεθνοποίηση
και η Διεθνής Αναγνώριση και Καταδίκη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων Ποντίων από την Τουρκία είναι χρέος και
ηθική υποχρέωσή μας, προς τους χιλιάδες άταφους νεκρούς
μας.
Όλα αυτά τα σημαντικά γεγονότα είναι ανάγκη να τα
γνωρίζουμε και ιδιαίτερα εμείς, τα παιδιά των
γενοκτονημένων ελλήνων, να τα στηρίζουμε και να τα
προβάλλουμε παντού και πάντα. “Δεν ξεχνώ την ημέρα
μνήμης και συμμετέχω ενεργά στις εκδηλώσεις γενοκτονίας”
ας είναι το σύνθημα μας για πάντα.

Προβατόσχημος λύκος...
η σημερινή Τουρκία

Τι είναι τελικά η σημερινή Τουρκία που συνεχώς εμπλέκεται σε
πολλά μέτωπα, διαμορφώνοντας θέσεις χωρίς ορθολογισμό και
με καχύπτοτο λεονταρισμό. Μετά από ένα αιώνα από τη
γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας,
άραγε άλλαξε κάτι σε αυτή τη χώρα. Ας δούμε πολύ γρήγορα
κάποια πραγματικά γεγονότα και να κάνουμε κάποιες
διαπιστώσεις, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό.
- Οι συγκρούσεις των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας και των
Κούρδων του ΡΚΚ συνεχίζονται , μέσα στο έδαφος της
Τουρκίας, κάτι που μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν ο κ. Ταγίπ
Ερντογάν είχε δείξει θέληση για εξεύρεση λύσεως στο πρόβλημα
με ειρηνικό τρόπο, το 2013. Τότε είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τον
φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ, Öcalan, οι οποίες διεκόπησαν το
2015, οπότε και ξανάρχισαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά
των Κούρδων.
- Οι συνεχιζόμενες διώξεις Γκιουλενιστών, μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, με την κατηγορία ότι
ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση FETO (Fethullah Gulen
Terrorist Organisation). Μέχρι και το τέλος του περασμένου
Απριλίου, υπολογίζεται ότι συνολικά 120.000 άνθρωποι έχουν
απολυθεί ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στο δημόσιο, ενώ
πάνω από 45.000 έχουν φυλακισθεί. Εξ’ αυτών, περίπου 20.000,
είναι οι διωχθέντες από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την
Αστυνομία.
- Η συνεχιζόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει
στο καθεστώς εκτός των άλλων, να διώκει δημοσιογράφους και
ΜΜΕ που εκφράζονται κατά της πορείας της Τουρκίας. Μετά το
πραξικόπημα, η κυβέρνηση έκλεισε 28 τηλεοπτικά κανάλια, 36
ραδιοφωνικούς σταθμούς και 66 εφημερίδες, ενώ προσήγαγε
εκατοντάδες δημοσιογράφους στην δικαιοσύνη.
- Η οριακή επικράτηση του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της 16ης
Απριλίου, που απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία
από την Ευρώπη καθόσον, η νίκη επετεύχθη εν πολλοίς
χάρις στην επιθετική ρητορική κατά της Ευρώπης. Αυτή η
πρακτική παραμένει νωπή τόσο στις ηγεσίες όσο και στην κοινή
γνώμη της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πολλές άλλες πραγματικές
καταστάσεις που διαδραματίζονται σήμερα στην γείτονα χώρα
αλλά δεν έχει πλέον κάποιο νόημα αφού εύκολα διαπιστώνουμε
ότι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι απομεινάρι του Mustafa
Kemal - Μουσταφά Κεμάλ ή ίσως του Talaat Pasha - Ταλαάτ
Πασά και πιθανόν του Topal Osman – Τοπάλ Όσμάν αφού σαν
τουρκική κυβέρνηση αρνείται ότι έχει σκοτώσει έστω και έναν
Χριστιανό και αντίθετα ισχυρίζεται ότι απλά τους
μετακίνησε!!!!!! Και έτσι ένας άνδρας που έχει σκοτώσει
εκατομμύρια θεωρείται ήρωας στον ίδιο κόσμο όπου αυτός που
έχει σκοτώσει έναν θεωρείται εγκληματίας.
Σε τι διαφέρει λοιπόν σήμερα η Τουρκία σε σχέση με τη
συμπεριφορά της πριν 100 χρόνια, αφού ο Κεμάλ μπορεί να
έσωσε την Τουρκία από την καταστροφή, αλλά είναι ακόμα
ένοχος για τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενώ
στα μάτια των Τούρκων είναι ο πιο "σπλαχνικός από όλους".
Η Τουρκία διατηρεί ως τώρα μια επίσημη πολιτική άρνησης,
την οποία αποκαλούν "μέτρα εθνικής ασφάλειας". Ισχυρίζονται
ότι το ολοκαύτωμα ήταν "μια μετακίνηση ανθρώπων από
πολεμικές ζώνες" και "μια συνέπεια του πολέμου με την Τσαρική
Ρωσία". Και όλα αυτά παρά τους τόμους των Γερμανικών,
Αγγλικών και Αμερικανικών ντοκουμέντων που μαρτυρούν
την εκ των προτέρων σχεδιασμό και εκτέλεση του
ολοκαυτώματος από τους Οθωμανούς και τους κεμαλιστές
Τούρκους.
Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται και συνεχίζει να επαινεί
τον αρχιτέκτονα αυτού του ολοκαυτώματος, Μουσταφά Κεμάλ
αλλά και σήμερα με τα δημοψηφίσματα της επιβραβεύει τον νέο
σουλτάνο της ΄΄Τουρκικής Αυτοκρατορίας΄΄. Φτάνει πια!!!!
Με την ελπίδα ότι όταν 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 τα συνεχιζόμενα
λάθη της γείτονος, ευελπιστούμε στη Διεθνή Αναγνώριση και
Καταδίκη της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων από την
Τουρκία, ως ελάχιστο φόρο τιμής, μνήμης και χρέους προς τους
χιλιάδες άταφους νεκρούς μας.
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Μαύρη Θάλασσα
Συνδέοντας την Ευρώπη με τη Μικρά Ασία, η Μαύρη
Θάλασσα είναι γεμάτη εκπλήξεις και μυστήρια. Από τις
διάφορες θεωρίες για το πώς πήρε το όνομα της και τις
φήμες ότι πρόκειται για το σημείο που «προσγειώθηκε» η
κιβωτός του Νώε, μέχρι τα φρικιαστικά γεγονότα, όπως
τα ανέπαφα σώματα που εξακολουθούν να κείτονται
στον πυθμένα της, η Μαύρη Θάλασσα είναι σίγουρα ένα
μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε.
Ορίστε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και πληροφορίες
για την Μαύρη Θάλασσα:
1. Η μεγαλύτερη ανοξική (έχει εξαντληθεί το οξυγόνο)
δεξαμενή στον κόσμο.Το πιο ενδιαφέρον πράγμα σχετικά
με τη Μαύρη Θάλασσα είναι το γεγονός ότι, επί του
παρόντος, είναι το μεγαλύτερο ανοξικό σώμα στον
κόσμο. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι η
κίνηση μεταξύ των άνω και κάτω στρωμάτων νερού είναι
πολύ περιορισμένη. Η έλλειψη οξυγόνου στα κάτω
στρώματα του νερού δημιουργεί σημαντικές διαφορές
θερμοκρασίας. Σε βάθος περίπου 200 μέτρων το νερό
περιέχει μια υδρόθειο ζώνη που καθιστά την παρουσία
οποιασδήποτε μορφής ζωής αδύνατη.
Η Μαύρη Θάλασσα ξεχωρίζει από το γεγονός ότι έχει

Ο ΚΩΤΣΟΝ ΕΙΧΕΝ
Ή Κ' ΕΙΧΕΝ ΚΙΦΑΛ
Γράφει ο Κων/νος Τουμπουλίδης
Η ιστορία που θα λέγω σας είν αληθινόν και
εγέντον σο χωρίεμουν σην Ξηρολίμνην Κοζάνης
γύρω σο 1950.Εκείνεν την εποχή απάν σο ρασίν
Καγιάμπασιν είχεν πολλά περδίκας, αλεπούδε και
ταουσάνους.
Σ΄ όλον το χωρίον είχαμε μαναχά δύο κυνηγούς,
τον Χρήστον και τον Κώτσον.Είναν ημέραν ο
Κώτσον περ΄ με τ΄ατόν τα δύο σκυλία τ΄ και πάει σο
κυνήγεμαν. Σε κάμποσον δρόμον απάν σο
κυνηγοτόπιν τα σκυλία εβγάλνε είναν
αλεπό.Εμπροστά ο αλεπόν απ΄ οπίσ τα σκυλία,τρεχ΄
ο αλεπόν απ' οπίσ τρέχνε τα σκυλία.Κάποτε κ'άλλο
ο αλεπόν έφτασε σην φωλέαν ατ και εσέβεν απέσ. Σε
κάνα - δύο λεπτά έφτασαν και τα σκυλία και
ορμούν απέσ σο τρυπίν,
αμά ο αλεπόν
φοβερίζατα. Καταϊδρωμένος έρτε και ο Κώτσον και
δει θάρρος σα σκυλία να ορμούν ξαν απεσ σην
φωλέαν και φαϊουνταν με τον αλεπόν.Υστερνά
ορμά και ο Κώτσον σο μικρόν τρυπίν και με το ζορ
εμπέν ως τα μέσα και πολεμά να πιάν τον
αλεπόν.Ατότε ο άχαρον χωρίς να περ χαπάρ
εκάτσε ο βράχον μερ έτον απάν ασην φωλέαν και
επαγιδεύτεν ο καρυπς.
Εβράδυνεν και ο Κώτσον πουθενά και εφάνθε.Τ΄
αλλ΄ την ημέραν οι χωριανοί πιρνά-πιρνά εξέβαν
σ΄ορμία κι αραεύνε τον Κώτσον.Κάποτε κι΄άλλο
την Τρίτην ημέραν έρθεν κι η αστυνομία τη χωρί.
Το απόγευμα σουμά σο σούρουπο είνας
χωροφύλακας ελέπ το όπλο κρεμασμένο σ΄΄εναν
πελίτ και κουϊζ τ΄αλλουνούς.Ετοπλαεύτεν όλον το
χωρίον και ελέπνε το ημσό το σώμα απεσ σο τρυπίν
και τ΄ άλλο το ημσό οξουκά. Σύρνε ασά ποδάρε να
εβγάλνατον, να λευτερούτε.Όντες εξέγκανε τον
Κώτσον τερούνε το κιφάλνατ λειπ.Τυλίζνατον
σέναν κουβέρτα και πάγνε σο χωρίον σην
αστυνομία.
Ατότε έρθε και η γαρή ατ και κουνίζ το κιφάλνατς.Ο
καπιτάνιον αστυνομικός ερωτάτεν: Βρε Γαλάτη για
πέμας,ο Κώτσον όνταν επείεν σ΄ορμίν είχεν κιφάλ;
Ατέ πα τερεί ατόν παράξενα και λέγιατον: Βρε
καπιτάνιε, ο Κώτσον κιφάλ αν είχεν εμπαίνεν σ΄
αλεπού το τρυπίν.
Λεξιλόγιο
ταουσάνος:λαγός
καρυπς:άτυχος
ετοπλαεύτεν: μαζεύτηκε

θετικό ισοζύγιο γλυκού νερού, κάτι που σημαίνει ότι
λαμβάνει περισσότερο νερό από τα ποτάμια και την
βροχή από αυτό που εξατμίζεται. Η κύρια πηγή αλατιού
που δέχεται προέρχεται από την Μεσόγειο Θάλασσα.
Ωστόσο, η αναπλήρωση, που πραγματοποιείται κυρίως
μέσω του Βοσπόρου, είναι εξαιρετικά αργή (συνήθως
διαρκεί εκατοντάδες χρόνια). Οι αλλαγές στην αναλογία
γλυκού νερού και αλατιού γίνονται ανάλογα με τις
εποχές, που αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για τα
θαλάσσια πλάσματα και τα φυτά που υπάρχουν στην
Μαύρη Θάλασσα.
2. Μυστηριώδη αρχαία ναυάγια
Πρόσφατες καταδύσεις έχουν αποκαλύψει πολλά
ναυάγια ξύλινων πλοίων που έχουν διατηρηθεί τέλεια
στον πυθμένα της θάλασσας. Τα ναυάγια αυτά
χρονολογούνται από τον 3ο και 5ο αιώνα π.Χ., μια
περιοχή που συνδέεται με τα χρόνια δόξας της αρχαίας
Ελλάδας. Εκτός από τα διατηρημένα ναυάγια, οι
επιστήμονες έχουν ανακαλύψει επίσης τα οστά ενός πολύ
μεγάλου είδους γατόψαρου του γλυκού νερού. Τα
λείψανα καθώς και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στον
χώρο δείχνουν ότι η Μαύρη Θάλασσα αντιπροσώπευε το
σταυροδρόμι του αρχαίου κόσμου.
3. Το μεγαλύτερο υποβρύχιο ποτάμι.
Το μυστήριο των καναλιών που βρίσκονται συνήθως στο
κάτω μέρος του πυθμένα του ωκεανού, μπορεί εν μέρει να
διευκρινιστεί με την ανακάλυψη ενός πολύ μεγάλου
ποταμού στην Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το υποβρύχιο
ποτάμι είναι η πρώτη ροή νερού που εξακολουθεί να είναι
ενεργή και επειδή μεταφέρει ιζήματα σε όλο τον πυθμένα
της θάλασσας, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει την
δυνατότητα να φιλοξενήσει ζωή στο αφιλόξενο
χαμηλότερο στρώμα της Μαύρης Θάλασσας. Δυστυχώς, η
επαλήθευση αυτής της υπόθεσης είναι πολύ δύσκολη,
λόγω των δυνατών ρευμάτων.
4. Τα επίπεδα νερού είναι πάντα τα ίδια.
Επειδή οι χαμηλές και υψηλές παλίρροιες στην Μαύρη
Θάλασσα είναι απούσες, δεν υπάρχουν διακυμάνσεις στα
επίπεδα του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η επιφάνεια
της Μαύρης Θάλασσας, να είναι πάντα ήρεμη, ήσυχη και
γαλήνια.
5. Αποτελεί σπίτι για πολλά εξωτικά νησάκια
Η Μαύρη Θάλασσα φιλοξενεί δέκα μικρά νησιά, τα οποία
δημιουργούν ένα μοναδικό οικοσύστημα με εκπληκτική
χλωρίδα και πανίδα. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι
τα νησιά αυτά ανήκουν σήμερα σε τρεις διαφορετικές
χώρες, θα καταλάβετε γιατί η επίσκεψη αυτών των
εξωτικών νησιών είναι τόσο συναρπαστική και
ενδιαφέρουσα περιπέτεια.
6. Πιστεύεται ότι είναι το σημείο «προσγείωσης» της
κιβωτού του Νώε.
Η παρουσία του βουνού Αραράτ στην ανατολική
Τουρκία (κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας)
δημιούργησε αρκετές φήμες στην αρχαιολογική
κοινότητα σχετικά με το γεγονός ότι η θάλασσα αυτή θα
μπορούσε να είναι ένα πιθανό σημείο στο οποίο
προσάραξε η κιβωτός του Νώε. Ωστόσο, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτά είναι μόνο φήμες που
δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με κανένα τρόπο προς το
παρόν. Μέχρι στιγμής, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η
Μαύρη Θάλασσα βίωσε μια καταστροφική άνοδο της
στάθμης της, περίπου 5.000 χρόνια π.Χ.
7. Πως πήρε το όνομα της η Μαύρη Θάλασσα
Ένα από τα λιγότερο γνωστά στοιχεία σχετικά με τη
Μαύρη Θάλασσα είναι το πώς πήρε το όνομα της. Οι
πρώτοι που της είχαν δώσει κάποιο όνομα αναφέρονταν
σε αυτή απλά ως «Θάλασσα» ήταν οι αρχαίοι Έλληνες οι
οποίοι την ονόμασαν Εύξεινο Πόντο, που σημαίνει
Φιλόξενη Θάλασσα. Μέχρι οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί
να φτάσουν σε αυτή την θάλασσα, οι άνθρωποι που
κατοικούσαν στις ακτές της θεωρούσαν ότι είναι αδύνατο
να πλοηγηθεί κάποιος σε αυτήν.Αν και υπάρχουν
διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του
ονόματος, η πιο διαδεδομένη υπόθεση είναι ότι η
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέληξε σε αυτό το όνομα
κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, επειδή φαίνεται να
προέρχεται από την τούρκικη λέξη “kara”. Ωστόσο, η

τούρκικη αυτή λέξη σημαίνει «Βορράς» και όχι «Μαύρη»
όπως θα περίμενε κανείς.
8. Πιστεύεται ότι υπάρχουν χιλιάδες ανέπαφα σώματα
στον πυθμένα της. Η Μαύρη Θάλασσα περιέχει περίπου
13% οξυγόνο στην σύνθεση της, μια αμελητέα ποσότητα
που συνήθως καθυστερεί την αποσύνθεση. Όταν οι
ερευνητές βρήκαν τέλεια διατηρημένα ξύλα και σχοινιά
από αρχαία ελληνικά πλοία, προέκυψαν επίσης φήμες
ότι υπήρχαν και νεκροί τέλεια διατηρημένοι σε αυτά τα
σκοτεινά νερά. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν οι
περισσότεροι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει ένα
τεράστιο νεκροταφείο από ναυάγια στον βυθό της
θάλασσας, είναι πολύ απίθανο ότι θα βρουν τέλεια
διατηρημένα σώματα.
9. Διαφοροποιημένη γεωγραφική θέση.
Η γεωγραφική θέση της Μαύρης Θάλασσας είναι ένα
ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο υπόσχεται
μοναδικές περιπέτειες και ταξιδιωτικές εμπειρίες για τους
τουρίστες. Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί σήμερα μέρος έξι
διαφορετικών χωρών της Ευρώπης και της Ασίας. Πιο
συγκεκριμένα, οι χώρες αυτές είναι: Τουρκία, Γεωργία,
Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
10. Φυτοπλαγκτόν.
Μια από τις θεωρίες σχετικά με την χαμηλή ποσότητα
οξυγόνου στην Μαύρη Θάλασσα είναι η υπερανάπτυξη
των φυτοπλαγκτόν και το οξυγόνο που καταναλώνουν.
Ακόμα και αν αυτό το είδος πλαγκτόν είναι υπεύθυνο για
το ήμισυ της δραστηριότητας της φωτοσύνθεσης στη γη,
στην Μαύρη Θάλασσα βρήκε τις ιδανικές συνθήκες
διαβίωσης. Η αρνητική επίπτωση των μεγάλων αποικιών
φυτοπλαγκτόν, όπως αυτό που υπάρχει στην Μαύρη
Θάλασσα, είναι ότι καταναλώνει όλο το οξυγόνο και ως
εκ τούτου, δημιουργεί μεγάλες περιοχές όπου η ύπαρξη
θαλάσσιας ζωής είναι αδύνατη.

Το καφενείον τη Πανίκα
Γράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης

Ο Πανίκας τη Πελαΐας εί®εν έναν καλόν καφενείον σο
κέντρον τη χωρί, έτον πολλά νοικοκύρτς και εποίνεν
καλόν καφέν, περιποιημένον ούζον και τα
πισκοτολούκουματ απ’ εκές ελεπεσατα, επειδή τα
λοκούμε τ’ έταν πολλά έμνοστα.
Σο καφενείον έπαιζαν χαρτία και τάβλι και όποιος έχανε
σο παιχνίδ επλέρωνεν και το ποτόν τη αλλονού.
Όταν όμως κάποιος εθέλνεν πισκοτολούκουμον καμίαν
κ’ εβλάλνεν ολόκληρον λουκούμε, αλλά το ημσόν,
επειδή τα λουκούμε εμοίραζεν ατα σα δύο.
Ο Θύμιον έναν ημέραν πρωϊ- πρωΐ εκαλακάτσεν σο
καφενείον και έπαιξεν δύο εξήντα έξ με τον Γιώρ.
Έχασεν δύο φοράς και σο ζόρνατ’ πολλά επήεν επειδή
σα δύο πα παιχνίδε εποίκεν ατον χουσούρ.
Εσκώθεν εξέγκεν τα παράδας και επήεν σον πάγκον να
πλωρών τον Πανίκαν δύο ποτά τ’ εχρωστήνεν.
Ο Πανίκας τερεί ατον απ’ έσ’ σα μάτε και λέει ατον
«εχρωστάς τρία ποτά»
Τρία, απορεί ο Θύμιον, νε παι μόνον με τον Γιώρ έπαιξα
οσήμερον και εχάσα έναν ποτόν τη Γιώρ και έναν πα τ’
εμόν.
Ο Πανίκας χωρίς να νουνίζ πολλά, απαντά τον, πως ένα
πα εχρωστάς απ’ οψέ. Οψέ; Απορεί ο Θύμιον. Οψέ όλον
την ημέραν έμνε σην δουλείαν σο χωράφι.
Ναι μουρμουρίζ ο Πανίκας, οψε κ’ έρθες, αμα το πρωΐ
όταν επένες σο χωράφ επέρασες εμπροστά α σην πόρταν
τη μαγαζί. Εγώ αδακά πως θα ζω, κλέφτες ‘α ίνουμαι.
Λεξιλόγιο
Χουσούρ = κομμάτια
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www.epiplokanadas.gr
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ
ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 - 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 6944301319

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – DELIVERY
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ»
ΗΡΑΣ 12, ΤΗΛ. 23310 29209 & 23310 24824
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36, ΤΗΛ. 23310 24344
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ- Δ. ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΠΙΕΡΙΩΝ - EURONICS
ΒΕΡΟΙΑ, ΤΗΛ. 2331070770
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
SYSTEM DOORS ΤΖΕΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ 131, ΤΗΛ. 23310 60310 ΦΑΞ: 23310 60311
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
ΕΡΜΟΥ 44, ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ.23320 42000, 52832 & ΦΑΞ: 23320 52831
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29, ΒΕΡΟΙΑ, ΤΗΛ. 23310 20481, 20480
& ΦΑΞ: 2331020482, e-mail: mpaltatz@otenet.gr
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73
ΤΗΛ.23310 20249, email: j_kotidis@yahoo.gr
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΝΤΑΟΥΛΙ, ΚΙΝ. 6946464522
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
EXPRESS SERVICE ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ΤΗΛ. 23310 66266
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΖΗΚΟΣ»
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 6972691258 & 6951090957
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε.
7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΛ. 23310 98188
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
PNP SOLUTIONS ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19, ΤΗΛ. 23310 76333
PRISMA STAR ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.,
ΠΙΕΡΙΩΝ 27, ΤΗΛ. 23310 70275 ΦΑΞ: 23310 70277
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ. 23310 66815
ΚΙΝ. 6944332288 & ΦΑΞ. 23310 29853
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6(ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΤΙΚΩΝ) ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 2331020143
ΚΙΝ. ΝΙΚΟΥ: 6974641655
ΚΙΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: 6909090949
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «ΛΕΞΙΣ»
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14
ΤΗΛ. 23310 73777
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
«ΧΕΡΙΔΗΣ»
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21, ΤΗΛ.2331072539
BIOMHXANIA ΠAΓΩTOY
ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΙΔΗ Ο.Ε. - “PLAZA”
ΣΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΗΛ: 23310 73612 FAX: 23310 73613
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Α.Β. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Ο.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ: 2331062518-60355
AB.NIKOLAIDOU.OE@GMAIL.COM

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
02-04-2017
Εκδρομή των τμημάτων της ΕΛΒ στο
λαογραφικό μουσείο του Γιώργη Μελίκη.
03-04-2017
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις της Ευξείνου
Λέσχης Ποντίων Νάουσας με τίτλο «Ωδή στη
Μνήμη».
13-05-2017
Εκπροσώπηση στον εαρινό χορό του Συλλόγου
Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσ/νίκης.
14-05-2017
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση της Ευξείνου
Λέσχης Χαρίεσσας με τίτλο «Πάθη Πόντου και
Αναστάσιμο Φώς» προς τιμήν των αθώων
νεκρών της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.
16-05-2017
Εκπροσώπηση στη γενέθλια ημέρα της Iης
Μεραρχίας Πεζικού.
18-05-2017
Λαμπαδηφορία από την Ε.Λ.Β. από την πλατεία
Δημαρχείου έως την πλατεία Καπετανίδη, στο
πλαίσιο των Εκδηλώσεων Μνήμης 2017.
19-05-2017
Εθελοντική αιμοδοσία από την Ε.Λ.Β σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Βέροιας, στο
Δημαρχείο της πόλης.
20-05-2017
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του Συλλόγου
Κρητικών για τη μάχη της Κρήτης.
21-05-2017
Εκπροσώπηση στις Κεντρικές εκδηλώσεις
Μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στη Νάουσα.
Εκπροσώπηση στα «Αποκαλυπτήρια του
Μνημείου της Γενοκτονίας των 353.000 Ελλήνων
του Πόντου» στην Ακτή Κουντουριώτου στον
Πειραιά.
27-05-2017
Ανέβασμα της παράστασης «Οι ρίζες ποτέ δεν
κόβονται» στη Λάρισα.
Τελετή Λήξης των Τμημάτων της Λέσχης για τα
έτη 2016-2017.
28-05-2017
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις Μνήμης που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω
Ζερβοχωρίου «Ποντικά Νιάτα»
25-06-2017
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις “Λύρες στις
πηγές” της ΕΛΠ Νάουσας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «ΚΛΗΔΟΝΑΣ
2017» που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2017,
οι αριθμοί που κληρώθηκαν στη λαχειοφόρο αγορά
είναι οι εξής:
1. 1918 Ένα τετραήμερο ταξίδι εντός Ελλάδας για
ένα άτομο από το Γ.Γ Τουρισμού Α. Αλατσίδη
2. 205 Ένα ετήσιο συμβόλαιο οδικής βοήθειας
EXPRESS SERVICE.
3. 1482 Ένα τετραήμερο ταξίδι εντός Ελλάδας για
ένα άτομο από το Γ.Γ Τουρισμού Α. Αλατσίδη
4. 1853 Ένα χαλί από ESTIA HOME COLLECTION
5. 1392 Δύο σετ βρύσες (μπάνιου –κουζίνας)
προσφορά του Λυμούση Αντώνη
6. 1531 Ένα εξάμηνο συμβόλαιο οδικής βοήθειας
EXPRESS SERVICE
7. 2139 Ένα εξάμηνο συμβόλαιο οδικής βοήθειας
EXPRESS SERVICE
8. 2442 Γεύματα για μία εβδομάδα προσφορά από
το “ΜΑΜΑ ΠΕΙΝΑΩ”
9. 1754 Μια διαμονή σε σουίτα στο ξενοδοχείο
LOZΙTSI προσφορά από τον κ Ανδρέα Λαζαρίδη
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Με πληθώρα εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε το Β΄ τρίμηνο
Κρητικοποντιακή βραδιά

«Πόντος και Κρήτη Αντάμα»

Ο Σύλλογος Κρητικών Ημαθίας και η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, την
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017,στο Κομνήνιο Βέροιας πάντρεψαν την κουλτούρα
των ιδιαίτερων πατρίδων τους
και
παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στην πλούσια πολιτιστική τους
κληρονομιά, αναδεικνύοντας τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τους δύο
πολιτισμούς
Η συνδιοργάνωση αυτή ήταν αποτέλεσμα των θερμών σχέσεων και της
αδελφοποίησης των δύο συλλόγων που έγινε τον Νοέμβριο του 2015

«Kλήδονας 2017»

Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, «Τ’ ΆγεΛουτρόπιτ΄Αγγενί, σον παρχάρ σο Κουμανίτσ’
μερέαν», για 12η συνεχή χρονιά προκειμένου να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε
την πολιτιστική μας παράδοση και κληρονομιά , παρουσιάσαμε την αναβίωση του
εθίμου του “Κλήδονα”.
Αρχικά απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες, στα μέλη μας, Αρχιμήδη Ιντζεβίδη για την
πολυετή και ακούραστη προσφορά του στο σύλλογο και στον Δήμαρχο Βέροιας,
Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη.
Στη συνέχεια παρουσιάσαμε το χαρούμενο και διαχρονικό παραδοσιακό έθιμο, με
μικρούς και μεγάλους χορευτές να περνάνε πάνω από τις φωτιές και αμέσως μετά
ακολούθησε πλούσιο ποντιακό πρόγραμμα με ιδιαίτερο κέφι, χορεύοντας και
ξεφαντώνοντας μέχρι το πρωί.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας, τους χορηγούς και υποστηρικτές της
Λέσχης, τους συλλόγους και εκπροσώπους φορέων και αρχών, τους επίσημους
προσκεκλημένους μας και ιδιαίτερα όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Εκδρομή στο Εθνογραφικό
Μουσείο του Γιώργη Μελίκη

Η Λέσχη θα συμμετέχει την 23/8
στην τελετή έναρξης με παρέλαση
από την πλατεία Ρακτιβάν (Ρολόι)
έως το Δημαρχείο και στην τελετή
λήξης την 27/8/2017 στην
Πλατεία Ρακτιβάν (Ρολόι)

Στις 2 Απριλίου 2017 η Ε.Λ.Β. διοργάνωσε για
τα παιδικά τμήματα εκπαιδευτική εκδρομή στο
Εθνογραφικό Μουσείο του Γιώργη Μελίκη. Ο
Γιώργης Μελίκης ταξίδεψε τα παιδιά στο χρόνο με
μια εξαιρετική ξενάγηση μέσα από αντικείμενα,
εικόνες και συναισθήματα. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να μάθουν για τα έθιμα του τόπου τους,
καθώς και άλλων περιοχών, τα οποία διαδραματίζονταν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους
ή είχαν ως αφετηρία εορτές του Χριστιανισμού.
Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση των
παραδοσιακών φορεσιών της ευρύτερης περιοχής
και των παλαιών διακοσμητικών αντικειμένων,
τα οποία έδιναν την εντύπωση μιας άλλης εποχής.
Μετά το πέρας της ξενάγησης, η εκδρομή
συνεχίστηκε στο κτήμα Πράσινος Κήπος- FUN

PARK, ένας πολυχώροs που περιλαμβάνει καφέ,
παιδότοπο και εστιατόριο. Εκεί τα παιδιά
διασκέδασαν σε ένα όμορφο ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενώ οι γονείς γνωρίστηκαν
καλύτερα πίνοντας τον καφέ τους.

