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MaΪΟΣ 2021
ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Πασχαλινά έθιμα στον Πόντο

19η Μαΐου, “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ”
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Η Ανάσταση δε γινόταν τα μεσάνυχτα, όπως σήμερα, αλλά στις 3 τα
ξημερώματα (συνήθεια που απαντάται και στους Βυζαντινούς).Όπου δεν
επιτρεπόταν να χτυπούν καμπάνες (γιατί υπήρχε και αυτή η απαγόρευση),
ο «ζαγκότζ΄», κάτι σαν νυχτοφύλακας ή ο καντηλανάφτης ή ο
«πασβάντης», χτυπούσαν πόρτα-πόρτα σ΄όλα τα σπίτια του χωριού για να
τους ειδοποιήσουν ότι πλησιάζει η ώρα της Ανάστασης.
Η Αναστάσιμη Λειτουργία γινόταν συνήθως στο προαύλιο της
εκκλησίας ή στο προαύλιο κάποιου παρεκκλησιού, έξω από το χωριό.Με το
«Χριστός Ανέστη!» «Αληθώς Ανέστη!», αναστατωνόταν το Σύμπαν!

Συνέχεια στην 6η σελίδα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων του Πόντου που
αρχίζει με το μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας πριν
3000 χρόνια τελειώνει με τον ξεριζωμό των προγόνων μας
πριν από 100 περίπου χρόνια, μετά από άνιση μάχη με την
τουρκική θηριωδία, αφήνοντας αξέχαστες αναμνήσεις από
τον αλύτρωτο και αλησμόνητο Πόντο.
Αυτός είναι ο λόγος που η 19ηΜαϊου στην Τουρκία
είναι εθνική γιορτή, ιδιαίτερα της παιδείας τους, αλλά στην
Ελλάδα είναι ημέρα πένθους και μνήμης. Είναι χρέος και
ηθική υποχρέωσή μας, προς τους χιλιάδες άταφους νεκρούς μας που
μαρτύρησαν για την πατρίδα και την Ορθοδοξία.
Αυτές τις ημέρες πρέπει να πρυτανεύσει η συλλογική προσπάθεια όλων μας
φέρνοντας στο νου μας τα δίσεκτα χρόνια του ξεριζωμού και με πράξεις να
δώσουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ΄΄Η Ρωμανία κι' αν πέρασεν, ανθεί και
φέρει κι' άλλο΄΄.
Είναι σταυρός μαζί και ευθύνη να υπηρετήσουμε και να αναδείξουμε τη
γενοκτονία των παππούδων μας αλλά και όλων των χριστιανικών πληθυσμών
της Ανατολίας από τους Τούρκους, με τη διεθνή αναγνώριση της από όλους.
Σας καλούμε για άλλη μια φορά ας είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι οι υψηλές ιδέες και αξίες που μας ενώνουν είναι
ποτισμένες με αγώνες και αίμα.
Με εκτίμηση
Νίκος Τουμπουλίδης
Πρόεδρος ΕΛΒέροιας

Ημέρα μνήμης και βαθειάς οδύνης η 19η Μαΐου, για τους χιλιάδες
Έλληνες του Πόντου, αλλά και ημέρα ηθικής δικαίωσης και τιμής, για τον
απανταχού Ποντιακό Ελληνισμό, που ξεριζώθηκε βίαια, ταξίδεψε με
μοναδικό εφόδιο την πίστη και την αγάπη για τις βαθιά ελληνικές ρίζες
του και κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ιστορία και τον ιδιαίτερο
πολιτισμό του.
Συνέχεια στη 2η σελίδα

Με “φερετζέ”
ο αγώνας των τούρκων

Ο ΄΄φερετζές΄΄ του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων εναντίον των
Δυτικών μεταφράστηκε σε πολιτική εθνοκάθαρσης των Νεότουρκων, μια
πολιτική γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των
Ασσυρίων, που κατοικούσαν στην περιοχή του Πόντου.
Ήταν Γενοκτονία και αξίζει να παραθέσουμε το σκεπτικό της σχετικής
απόφασης της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονιών, που εκδόθηκε τον
Δεκέμβριο του 2007 και αφορά...
Συνέχεια στη 2η σελίδα

2 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
www.elverias.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Λειτουργεί καθημερινά πλην
Παρασκευής και Σαββάτου
από τις 17:00 έως τις 21:00.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
e-pontos.gr
pontostv.gr
verianet.gr
inveria.gr
alexandriamou.gr
24oresimathia.gr
pliroforiodotis.gr
laikoyra.gr
faretra.info
veriamou.blogspot.com
βεροιώτης.gr
alexandreia-gidas.gr
imathia-live.blogspot.com
blogspotanthemia.com
ammosimathia.blogspot.com
idisi-gr.blogspot.gr
arive.gr
efxinospontos.gr

ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Δημιουργία DVD με παραδοσιακούς σκοπούς του Πόντου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΪΟΥ
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις λόγω μνήμης της γενοκτονίας
Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου

19η Μαΐου, “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ”
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Χρέος και ιερή υποχρέωση των απανταχού
Ποντίων, να κρατήσουμε τη θυσία και τους αγώνες
των προγόνων τους ως πολύτιμη κληρονομιά και
φάρο φωτεινό που θα μας κάνει πάντα να
ξεχωρίζουμε. Και πάντα υπερήφανους για την
καταγωγή μας.
Οι εκδηλώσεις μνήμης των ημερών γύρω από τη
19η Μαΐου, η οποία έγινε σύμβολο μιας
Γενοκτονίας, αναδεικνύουν όχι μόνο το χρέος
απέναντι στους προγόνους, αλλά και την τιμή
απέναντι στους απογόνους. Εκείνους που κρατούν
ψηλά τη σημαία της μνήμης, το λάβαρο που από
την άλλη του πλευρά φέρει σίγουρα το έμβλημα του
μονοκέφαλου αετού, και που με τη στάση τους
αποτελούν παράδειγμα για όλους τους Έλληνες.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν όπως
παρακάτω:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2021
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 17 & 18-5-2021
Διανομή έντυπου υλικού σε σχολεία της Βέροιας
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-5-2021
10.00 π. μ. – 13.00 μ. μ.
- Περίπτερο ενημέρωσης στην Πλ. Δημαρχείου-Πλ. Καπετανίδη και οδό 19ης Μαΐου στο Πανόραμα Βεροίας
- Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γ. Ν. Βέροιας(από 17 ,19 και 21 /5 2021)
« δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε»
07.00 μ. μ. Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας - Θεσσαλονίκη
Κατάθεση στεφάνου – Ομιλία
ΚΥΡΙΑΚΗ 23-5-2021
10.00 π. μ. Μνημόσυνο
Ομιλία από κατάλληλο ομιλητή
11.00 π. μ. Κεντρική εκδήλωση στο Μνημείο γενοκτονίας στην πλατεία Ν. Καπετανίδη
Επιμνημόσυνη δέηση -Χαιρετισμός του προέδρου - Κατάθεση στεφάνων
Δεξίωση

Με “φερετζέ”
ο αγώνας των τούρκων
Συνέχεια από την 1η σελίδα
...τη Γενοκτονία των προγόνων μας στο Μικρασιατικό Πόντο:
«ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που
εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας, και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις
μελλοντικές γενοκτονίες,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη
αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών, εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών, καθότι η Οθωμανική
εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της αυτοκρατορίας, μεταξύ των ετών 1914 και 1923, συνιστούν
γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον
αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την
αποκατάσταση (μη επανάληψη).»

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
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4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ευστάθιου Αθανασιάδη - Τσαντεκίδη (από το ομώνυμο έργο του Γεροστάθη)

Συνέχεια από το 244 τεύχος
ΔΑΒΙΔ 1458-1461
Ὁ Καλογιάννης ἀφῆκε διάδοχον τόν Ἀλέξιον
τόν Ε΄ ἀλλ' ἐπειδή αὐτός ἦτο πολύ µικρός,
ἀνέλαβε τήν ἀρχήν ὁ θεῖος του Δαβίδ. Ἐπειδή δέ
αἱ περιστάσεις ἦσαν κρίσιµαι ἀπαιτοῦσαν
ὥριµον ἄνδρα, ὁ λαός δέν ἔφερε καµίαν
ἀντίστασιν. Ὅταν ὁ Δαβίδ ἀνέλαβε τήν ἀρχήν
τό κράτος εἶχε περιορισθεῖ πολύ (εἰς τήν πόλιν,
τάς ἐπαρχίας Ματσούκας καί Χαλδίας καί
αὐτάς ἐνοχλουµένας διαρκῶς ἀπό διαφόρους
φυλάς τοῦ ἐσωτερικοῦ). Ἡ Σινώπη ἐτέλει ὑπό
µωαµεθανόν ἐµίρην, ὁµοίως καί ἡ Ἀµισός. Ἡ
Τρίπολις εἶχε καταληφθεῖ ὑπό µωαµεθανῶν
κατελθόντων ἐκ Νικοπόλεως. Ὁ χριστιανός
ἡγεµών τῆς Κερασοῦντος δέν ὑπήκουεν εἰς τήν
αὐλήν Τραπεζοῦντος. Τά µεταξύ Φαδισάνης
καί Οἰνόης 13 φρούρια γνωστά ὑπό τό ὄνοµα
Λίµνια παρεχωρήθησαν µετά τῆς θυγατρός τοῦ
Ἀλεξίου Εὐδοκίας εἰς τόν Τοῦρκον τοπάρχην
Ἀρταµίρ. Ἡ Οἰνόη εἶχε χριστιανόν ἡγεµόνα,
ἀλλά οὐδεµίαν βοήθειαν ἠδύνατο νά δώσει εἰς
τήν Τραπεζοῦντα, διότι µεταξύ αὐτῶν
παρενεβάλοντο τά Λίµνια. Ἡ Χερσών, ἡ Κολχίς,
ἡ Λαζία δέν συνηριθµοῦντο πλέον εἰς τάς
ἐπαρχίας τοῦ κράτους, διότι ἀπεχωρήσθησαν
καί ἀπετέλεσαν ἀνεξάρτητα κράτη.
Τοιουτοτρόπως τό κράτος ἀπετελεῖτο ἀπό τήν
πόλιν µέ µικράν ἀκτίνα τῆς παραλίας τήν
Ματσούκαν καί τήν Χαλδίαν ἀλλά καί αὐτάς
ἐνοχλουµένας ἀπό φυλάς τοῦ ἐσωτερικοῦ.
Ἕτοιµος στρατός δέν ὑπῆρχε καί διά νά
παρασκευασθῇ ἀπαιτοῦντο χρόνος καί
δαπάναι, ἐνῶ τό δηµόσιον ταµεῖον ἦτο κενόν. Ἡ
κατάστασις τοῦ κράτους ἀπό πάσης πλευρᾶς
ἦτο ἀπελπιστική, ὁ δέ τελευταῖος αὐτοκράτωρ
ἐναγωνίως παρεσκεύαζε τήν ἄµυναν πρός
ἀποτροπήν τοῦ µοιραίου.
Ὁ Μωάµεθ ἀφοῦ ἔγινε κύριος τῆς Ἑλλάδος,
ἐστράφη κατά τῆς Τραπεζοῦντος καί τῆς
Μεσοποταµίας πού µόνα διετήρουν τήν
ἀνεξαρτησίαν των. Ἡτοίµασε στόλον καί
στρατόν καί ἐξεστράτευσε κατά τῆς Σινώπης,
διότι ἡ πόλις αὕτη ἠδύνατο νά τῷ φέρει
ἀντιπερισπασµόν µέ τό φρούριον, τά 300
τηλεβόλα καί τούς 1200 φρουρούς. Ὁ ἡγεµών
Ἰσµαήλ φοβηθείς ἐσυνθηκολόγησε, ἀλλ' ὁ
Μωάµεθ παραβάς τούς ὅρκους πολιορκεῖ τήν
πόλιν, ἀναγκάζει τόν ἡγεµόνα νά παραδόσει τό
φρούριον. Ὡς ἀµοιβήν δέ παρεχώρησεν εἰς
αὐτόν τήν Φιλιππούπολιν καί σηµαντικόν
ποσόν χρηµάτων. Κατά τήν πολιορκίαν τῆς
Σινώπης ἔφθασαν πρέσβεις τοῦ Δαβίδ µέ τούς
ὁποίους συνῆψε συνθήκην φιλίας, ὑποσχεθείς
νά µή ἐνοχλήσει τόν Δαβίδ. Μόλις ὅµως
κατέλαβε τήν Σινώπην, ἔστειλε κατά τῆς
Τραπεζοῦντος τόν ἐξ 150 πλοίων στόλον του µέ
10.000 ἄνδρας, ἵνα παρενοχλῶν τόν Δαβίδ,

Η δίτομη έκδοση του «Γεροστάθη»
διατίθεται από την ΕΛΒ

ἐµποδίσει αὐτόν νά παρασκευάσει τήν ἄµυναν,
αὐτός δέ µέ τόν λοιπόν στρατόν του ἐπιτίθεται
κατά τῶν Παµφλαγόνων τούς ὁποίους ὑποτάσσει
ἀµαχητεί, καί διά τῆς Ἀµασείας καί τῆς
Σεβαστείας προχωρεῖ κατά τοῦ Οὐζούν Χασάν
τῆς Μεσοποταµίας, τοῦ ὁποίου τά στρατεύµατα
διαρκῶς ὑποχωροῦν, µή τολµῶντα νά συνάψει
µάχην πρός τόν ἀκατασχέτως προελαύνοντα
Μωάµεθ. Ὁ Οὐζούν ἀποστέλλει εἰς τόν Μωάµεθ
τήν µητέραν αὐτοῦ Σάραν, ζητῶν νά
συνθηκολογήσει. Ὁ Μωάµεθ συνθηκολόγησε
ὑπό τόν ὅρον νά καταγγείλει τήν συµµαχίαν
αὐτοῦ πρός τόν Δαβίδ, ἐκράτησεν ὅµως παρ'
ἑαυτῷ τήν Σάραν (µέχρι τῆς ἀλώσεως τῆς
Τραπεζοῦντος). Τότε ἐστράφη πρός Β καί
εἰσῆλθεν εἰς Χαλδίαν, λεηλατῶν δέ προχωρεῖ ὡς
χείµαρρος πρός τήν Τραπεζοῦντα φθάνει καί
στρατοπεδεύει εἰς Χο®ογλάν.
Ὁ στόλος του τόν ὁποῖον εἶχε στείλει πρότερον διά
νά παρενοχλεῖ τόν Δαβίδ, ἀπεβίβασεν τούς
ἄνδρας του καί ἐµπόδιζε τάς ἐπαρχιακάς
φρουράς νά ἐνισχύσουν τούς πολιορκιµένους καί
νά εἰσαγάγουν τροφάς. Ἐπί 40 ἡµέρας ὁ στρατός
τοῦ Δαβίδ ἔκαµνεν αἱµατηράς ἐξόδους, καί αἱ
φρουραί τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιτιθέµεναι ἔφεραν
ἀντιπερισπασµόν εἰς τούς ἐπιτιθέµενους. Τό
ἠθικόν τῶν πολιορκητῶν πρός στιγµήν
ἐκλονίσθη καί ὁ Δαβίδ παρεσκεύαζε τό
τελειωτικόν κτύπηµα, ὅτε ἔφθασεν ὁ Μωάµεθ
ἀνατρέψας τήν ἔκβασιν τοῦ ἀγῶνος. Οἱ
πολιορκηταί ἐνεπλήσθησαν θάρρους ἀπό τάς
µυριάδες τῶν νέων στρατιῶν, ἐνῶ οἱ
πολιορκούµενοι ἀπηλπίσθησαν. Τά τρόφιµα καί
αὐτό τό νερόν ἐσπάνιζον, ὁ λαός ἐγόγγυζε καί
κατηρᾶτο τούς ἐπιµένοντας εἰς τήν συνέχισην τοῦ
ἀγῶνος, βαυκαλιζόµενος ἀπό τάς ὑποσχέσεις τοῦ
Μωάµεθ περί ἀσφαλείας ζωῆς, τιµῆς καί
περιουσίας ἄν παρεδίδετο, καί τρέµων πρό τῶν
ἀπειλῶν γενικῆς σφαγῆς ἄν ὁ Μωάµεθ
ἠναγκάζετο νά καταλάβει τήν πόλιν διά µάχης.
Μεγάλη µερίς τοῦ λαοῦ ἐζήτει καί
συνθηκολόγησιν. Ἡ στιγµή ἦτο κρίσιµος καί
οὐδείς ἠδύνατο νά κρίνει τί ἔπρεπε νά γίνει, ἀλλά
κανείς δέν δύναται νά εἴπη ὅτι τό ἀποφασισθέν
καί ἐκτελεσθέν ὑπό τοῦ Δαβίδ ἦτο ὀρθόν ἤ ὄχι. Ἡ
σωτηρία τῆς πόλεως ἦτο ἀδύνατος. Ἡ ἀντίστασις
µέχρι τέλους θά προσεπόριζεν ὄνοµα καί φήµην
ἀπέλπιδος ἡρωισµοῦ καί αὐτοθυσίας, θά
παρέδιδεν ὅµως τόν λαόν εἰς σφαγήν. Ἡ
συνθηκολόγησις θά παρέδιδεν ἐκεῖνο τό ὁποῖον
ἦτο ἀδύνατον νά διατηρηθεῖ, ἠλπίζετο ὅµως ὅτι
θά περιέσωζε µέρος τοὐλάχιστον ἐξ ἐκείνου τό
ὁποῖον ἀσφαλῶς θά κατεστρέφετο. Προτιµήθη τό
δεύτερον· ἡ πόλις παρεδόθη διά συνθήκης καί εἶνε
βέβαιον ὅτι ἡ ἀγριότης ὑπῆρχεν ὀλιγωτέρα παρά
ὅση θά ἀνεπτύσσετο ἐάν κατελαµβάνετο ἐξ
ἐφόδου. Καί ὅµως ὁ δυστυχής Δαβίδ κατεκρίθη ὡς
δειλός καί προδότης ἀπό ὅλους σχεδόν τούς
ἱστορικούς, τούς ὁποίους ἐπηρέασεν ἡ ἄκριτος
αἰσθηµατολογία καί ἡ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐπίδειξις
ἡρωισµοῦ. Τά πραγµατικά αἴτια εἰς παροµοίας
περιστάσεις παραβλέπονται, διότι ἀπό τήν
σύγχυσιν εἶνε δύσκολος ἡ νηφάλιος διάγνωσις
καί ἡ δικαία ἀπονοµή τῶν εὐθυνῶν εἶνε
ἀσύµφορος εἰς τόν ἐγωισµόν τῶν ἀτόµων.
Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει τό ἀτύχηµα νά κυβερνᾶ
κατά τήν ὑστάτην ὥραν καί νά ὑποστῇ τούς
κλονισµούς τῆς καταστροφῆς, αὐτός εἶνε καί ὁ
πρόχειρος ὑπεύθυνος, ὁ δειλός, ὁ προδότης.
Τοιοῦτον θῦµα ὑπῆρξε καί ὁ τελευταῖος
αὐτοκράτωρ Τραπεζοῦντος καί ὅλη ἡ Αὐλή

αὐτοῦ.
ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ
Συµφώνως πρός τήν συνοµολογηθεῖσαν
συνθήκην ἡ πόλις παρεδόθη εἰς τόν ναύαρχον
Μαχµούτ Πασᾶν καί καθ' ὅν χρόνον ὁ Μωάµεθ
εἰσήρχετο ἀπό τό ἀνατολικό µέρος, ἐξήρχετο
ἀπό τό δυτικόν ὁ Δαβίδ µετά τῶν αὐλικῶν καί
µεγιστάνων καί συµπάσης τῆς οἰκογενείας του
καί εἰσήρχετο εἰς τά πλοῖα συναποκοµίζων καί
τούς θυσαυρούς του. Ἀπό τήν Τραπεζοῦντα ὁ
Δαβίδ µέ τήν πολυπληθῆ ἀκολουθίαν του
ἐστάλη εἰς Ἀνδριανούπολιν, οἱ δέ
ἀκολουθήσαντες αὐτόν διεσκορπίσθησαν εἰς
τήν Μακεδονίαν καί Θράκην. Μετά 6 ἕτη ὁ
Μωάµεθ ἐκάλεσεν τόν Δαβίδ εἰς
Κωνσταντινούπολιν, ὅπου ἔσφαξεν πρῶτον
τούς υἱούς του καί τελευταῖα αὐτόν. Ἀπό τούς
ὀκτώ υἱούς τοῦ Δαβίδ ἐσώθη ὁ Νικηφόρος ὅστις
κατέφυγε εἰς Μάνην ὅπου ἔγινε πρωτογέρων
(ἡγεµών)· οἱ ἀπόγονοί του κατέφυγαν
ἀργότερον εἰς Κορσικήν.
Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως µετά τήν ἄλωσιν
φεύγοντες τήν ἀτίµωσην καί τά δεινά τῆς
δουλείας ἐσκορπίσθησαν ὅπως καί ὅπου
ἠδύναντο. Οἱ περισσότεροι ἐτράπησαν εἰς τά
ὄρη καί τά φρούρια τῆς ἐνδοχώρας Ματσούκαν,
Σάνταν, Χαλδίαν ὅπου οἱ κάτοικοι καί αἱ
φρουραί ἐξηκολούθουν νά ἀνθίστανται καί νά
διατηροῦν τήν ἐλευθερίαν τῶν ἐπί µακρόν,
ὠνοµάσθη δέ διά τοῦτο, Ρωµανία, ἄλλοι δέ
κατέφυγον διά θαλάσσης εἰς Ἰβηρίαν,
Γεωργίαν, Κριµαίαν, Μολδοβλαχίαν, Ρωµυλίαν,
καί Εὐρώπην καί οἱ ὑπόλοιποι διεσκορπίσθησαν
εἰς τά πλησίον χωρία, ὅθεν ἠδύναντο νά ἔχουσι
τά πρός τό ζῆν. Ἡ ἀντίστασις τῆς ἐνδοχώρας δέν
περιωρίζετο µόνον εἰς τήν ἄµυναν, ἐνίοτε
µετετρέπετο καί εἰς ἐπιθετικήν πρός ἀνακτησιν
τῶν ἀπολεσθέντων.
Μετά τήν ἄλωσιν αἱ φρουραί Ματσούκας,
ἐπιτιθέντες κατά τῆς Τραπεζοῦντος
Παρασκευήν τινά καθ΄ἥν ὥραν οἱ Τοῦρκοι
εὑρίσκοντο εἰς τά τζαµιά, ἀφώπλισαν τούς
φρουρούς καί κατέλαβον τήν πόλιν, ἀλλ'
ἀντεπιτεθέντες οἱ Τοῦρκοι ἐξεδίωξαν τούς
ἡµετέρους. Ἡ ὀρεινή περιφέρεια καί µετά τήν
ὑποδούλωσιν διετήρει ἐσωτερικήν τινα
αὐτοδιοίκησιν, ἐκλέγουσα τούς προεστῶτας καί
ἔχουσα τό βάρος τῆς δουλείας µᾶλλον
ἀνώδυνον.
Μετά τήν ἅλωσιν ἐδηµιουργήθησαν δύο τάξεις:
ἡ πρώτη περιελάµβανε τούς Τούρκους καί τούς
ἐξισλαµισθέντας Ἕλληνας οἵτινες ἐπίστευσαν
ὅτι ἦσαν οἱ κύριοι, οἱ δικαιούµενοι νά ζήσουν εἰς
βάρος τῶν ἄλλων. ἡ δευτέρα τάξις ἀπετελεῖτο
ἀπό τά λείψανα τοῦ ἑλληνισµού πού εἶχε τήν
προθυµίαν καί τήν τέχνην νά ἐργασθεῖ νά
συντηρήσει τήν πρώτην ἀνέτως·καί εἰργάζετο
ὑπό τήν πίεσην, τήν ἀπειλήν, δίχως ἀµοιβήν,
ξένοι πρός πᾶσαν ἀνθρώπινην ἀπόλαυσιν,
εἰργάζετο καί ἐδηµιούργει καί διά τοῦ ἰδρῶτος
καί τῶν δακρύων ἐσφυρηλάτει τήν
ἀναγέννησιν. Πλησίον τοῦ τεχνίτου καί τοῦ
ἐργάτου προσεκολλοῦντο µικρόν κατά µικρόν
καί οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ καί οὕτω ὁλόγυρα εἰς τάς
πόλεις, τούς λιµένας καί τά φρούρια ἱδρύθησαν
ἑλληνικοί συνοικισµοί ἀπό τούς ὁποίους οἱ
κυρίαρχοι ἐλάµβανον τά ἀπαραίτητα ἐφόδια.
Συνεχίζεται
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Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι
της Γενοκτονίας των Ελλήνων 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. Μετά
τις σφαγές που εξαπέλυσε κατά των Αρμενίων στα 1894 - 1896(με 300.000 θύματα) οι
Ευρωπαίοι τον ονόμασαν Ερυθρό Σουλτάνο.
Talaat Pasha - Ταλαάτ Πασά
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».
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.. 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, Königlich-Preußischer 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
Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1881. 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.
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.
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
του Τοπάλ Οσμάν. Σκληρός, αδίστακτος και ανάλγητος (αναίσθητος). Κατάγονταν
από την Κερασούντα. Το τέρας αυτό υπήρξε κυριολεκτικά ο δήμιος των Ποντίων,
ένας από τις σπάνιες εγκληματικές φυσιογνωμίες που κατακρεούργησε τους
Έλληνες του Πόντου.
Αυτοί είναι οι πρωτεργάτες δολοφόνοι που επιδόθηκαν στη συστηματική
εξόντωση των Ελληνικών πληθυσμών ανατολικά του Αιγαίου. Με ιδιαίτερα
απάνθρωπο τρόπο εφάρμοσαν ένα προμελετημένο έγκλημα με σφαγές.
Η 19η Μαϊου 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.
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Χαϊβάν(ε) εγεννέθανε
Γράφει: ο Νίκος Τουμπουλίδης
Σε όλη την ιστορική
δ ι α δ ρ ο μ ή τ η ς
ανθρωπότητας, αλλά και
σ ε κ ά θ ε ε π ο χ ή
ξεχωριστά, μεγάλος
υπήρξε πάντα και
συνεχίζει ακόμη να είναι
ο ρόλος των γειτόνων
κάθε έθνους-κράτους.
Με τον εξ ανατολών
γείτονα μας, έχουμε μια
μόνιμη και αναλλοίωτη
διαχρονικά διαφορά. Εκείνος θέλει να επιβάλλεται με αριθμούς και συχνά
με πολεμικά μέσα ενώ ο ελληνισμός με τη δύναμη του πνεύματος.
Με αυτή τη λογική στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, παρά τα
προβλήματα της χώρας, που όντως είναι πολλά, παρατηρείται αύξηση του
πληθυσμού και μια υπέρμετρη ευτυχία και αισιοδοξία. Ας δούμε όμως
αναλυτικά την κατάσταση της γείτονος χώρας με αριθμούς. Ο πληθυσμός της
Τουρκίας ξεπερνά τα 80.000.000 με το 50,2 άνδρες και το 49,8% γυναίκες ενώ
21 πόλεις έχουν πληθυσμό πάνω από μισό εκατομμύριο και ρυθμό γεννήσεων
2,9%.Από σχετική έρευνα που έγινε από κρατική υπηρεσία της γείτονος ο
Τουρκικός λαός δεν δίνει προτεραιότητα στην εργασία και το χρήμα. Είναι
ευτυχής με την υγεία και την αγάπη, ενώ είναι ικανοποιημένος και από το
κράτος, από τα δικαστήρια, την αστυνομία και την ασφάλεια. Σύμφωνα με
την έρευνα για τα εισοδήματα και τις συνθήκες διαβίωσης στην Τουρκία,
διαιρώντας το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα με τον πληθυσμό της χώρας
προκύπτει ότι το συνολικό μηνιαίο εισόδημα πέφτει στο ποσό των 1400
Τουρκικών Λιρών, δηλαδή περίπου 150 ευρώ το μήνα. Ναι, καλά διαβάζετε
150 € το μήνα.
Το ποσοστό ανεργίας είναι γύρω στο 10,2%, ενώ ο πληθωρισμός ανέβηκε
περίπου στο 18,5% αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το μορφωτικό
επίπεδο του πληθυσμού τους: Αναλφάβητοι: 5% Δημοτικό: 28% Γυμνάσιο ή
αντίστοιχο: 26%Λύκειο ή αντίστοιχο: 22%Ανώτατη εκπαίδευση: 11%
Μεταπτυχιακό: 1% Διδακτορικό: 0%
Ενώ έτσι έχουν τα πράγματα στην Τουρκία πρέπει να αντιληφθούμε
έγκαιρα ότι ένας αμόρφωτος και χωρίς αξίες γείτονας γίνεται συνεχώς πιο
επικίνδυνος στα εθνικά μας ζητήματα και σίγουρα στο μέλλον μπορεί να
αποβεί μοιραίο για την επιβίωση, την πορεία και την ανάπτυξη της χώρας και
του λαού μας.

Το σπήλαιο Cal
κοντά στην Τόνια
Το δεύτερο μεγαλύτερο σπήλαιο στην
περιοχή της Τραπεζούντας ονομάζεται Cal και
τελευταία προσελκύει την προσοχή των
τουριστών παρά την πανδημία, με τους
σταλακτίτες, τους σταλαγμίτες, τα ρυάκια, τους
καταρράκτες και τις πανέμορφες λίμνες του.
Βρίσκεται στην περιοχή Düzköy (Τόνια), σε
υψόμετρο 1.050 μέτρων πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας και συμβάλλει
ιδιαίτερα στον τοπικό τουρισμό.
Υπάρχουν ρέματα, καταρράκτες και λίμνες
στο σπήλαιο, το οποίο έχει επενδυμένη διαδρομή από ανοξείδωτο χάλυβα δύο
χιλιομέτρων. Πιστεύεται ότι το σπήλαιο Çal, όπου οι σταλακτίτες και οι
σταλαγμίτες φτάνουν σε βάθος 1,5 μέτρων σε ορισμένα σημεία, είναι ιδιαίτερα
ευεργετικό για άτομα που πάσχουν από άσθμα και δύσπνοια.
Το σπήλαιο χωρίζεται σε δύο πλευρές, 200 μέτρα μετά την είσοδό του. Έχει
μια διαδρομή πεζοπορίας 150 μέτρων στην αριστερή της πλευρά και μια
διαδρομή 400 μέτρων στη δεξιά πλευρά. Στην οροφή της σπηλιάς φαίνεται
καθαρά μια μεγάλη ρωγμή ενώ τα άλλα μέρη του σπηλαίου δεν έχουν
εξερευνηθεί μέχρι στιγμής. Το σπήλαιο εκτιμάται ότι έχει διαμορφωθεί σε
πάνω από 8 εκατομμύρια χρόνια.
Ο αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο και τα
τελευταία χρόνια το επισκέπτονται κυρίως τουρίστες από τη Μέση Ανατολή.
Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όμως και επτά χωριά όπου εκτιμάται ότι 6.000
άτομα μιλούν τα rumca (ποντιακά) ενώ κάθε τελευταίο
Παρασκευοσαββατοκύριακο του Ιουλίου γίνεται το αντάμωμα τους στο
οροπέδιο του κατίρκαγια, που βρίσκεται πολύ κοντά. Καλό θα είναι να το
βάζουμε και εμείς στους προορισμούς μας όταν επισκεπτόμεθα την
΄΄Πατρίδα΄΄.
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Πασχαλινά έθιμα στον Πόντο
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Άρχιζε μια σειρά πυροβολισμών που
αντιλαλούσαν στα γύρω φαράγγια.Μια μάχη
κανονική με «τζερτζιφελέκια», στεφάνια δηλαδή
από φυσέκια που έριχναν διαδοχικά, αλλά και
ρουκέτες, που τις ονόμαζαν «τηλέγραφον».
Συνηθιζόταν μάλιστα και στον Πόντο το
φαινόμενο του ρουκετοπόλεμου, όταν δύο
ενορίες ήταν σε μικρή απόσταση μεταξύ
τους.Έπαιρναν οι δύο ομάδες την κατάλληλη
θέση στα «κάστρα» ή αλλιώς στα «ταπία» και
ξεκινούσε η μονομαχία. Κατασκεύαζαν και
ξύλινα καράβια, γεμάτα από φυσέκια και τα
άναβαν.
Έριχναν ακόμη και πυροτεχνήματα στον
ουρανό, τα λεγόμενα «χαβά φουσέκια» ή
«χαβανλία φυσέκια» και γινόταν, όπως
χαρακτηριστικά έλεγαν, «Ανάστα ο Θεός ». Έτσι,
με το σοβαρό επιχείρημα της θρησκευτικής
εορτής, η Λαμπρή μετατρεπόταν σε παλλαϊκή
συγκέντρωση και εθνική γιορτή.
Κανείς δεν έφευγε πριν την απόλυση της
Εκκλησίας, δηλαδή πριν από την αυγή. Στο
τραπέζι, πριν το φαγητό, συνήθιζαν τη ρήση: «Ση
Χριστού τ΄όνομαν και ση διαβόλ΄την σπάσ΄». Δεν
έτρωγαν μαγειρίτσα, ούτε αρνί, άλλωστε δε
συνήθιζαν να σφάζουν μικρά ζώα.
Το τραπέζι της Λαμπρής έμοιαζε με το
χριστουγεννιάτικο: βραστή κότα, φούστορον
(ομελέτα), κασέρι, παστουρμά (συνηθιζόταν
στην Τραπεζούντα, μόνο τη Λαμπρή) και κρασί
(τα Λαμπροήμερα δεν έπιναν συνήθως το
τσίπουρο).
Ένα πολύ ενδιαφέρον έθιμο που διατηρείται
ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιοχές (κυρίως

από Ατάπαζαρληδες Πόντιους), είναι οι
αυγομαχίες. Ιδιαίτερος ήταν ο τρόπος που
προετοίμαζε ο καθένας τα αυγά με τα οποία θα
διαγωνιστεί.Κάποιες φορές ζέσταινε τη μύτη του
αυγού στη στάχτη, για να δυναμώσει ή τρυπούσαν
το αυγό, το άδειαζαν και το γέμιζαν με πίσσα . Άλλες
φορές χρησιμοποιούσε και αυγό «ταϊγάνας»,
δηλαδή φραγκόκοτας.Η αναμέτρηση κρατούσε
τρεις μέρες και συνήθως ανακηρυσσόταν και
επισήμως πρωταθλητής. Σε κάποιες περιοχές του
Πόντου, συνέχιζαν τις αυγομαχίες και του Αγίου
Γεωργίου, αν η Λαμπρή προηγείτο.
Μετά τη Διπλανάσταση, ξεκινούσαν οι
επισκέψεις (παρέες-παρέες) στα σπίτια.
Τ
ο
τραπέζι ήταν στρωμένο για τον κάθε ενδεχόμενο
επισκέπτη.Οι παρέες ξεκινούσαν από τα συγγενικά
σπίτια, κατόπιν τα φιλικά και δεν παρέλειπαν και
τους πονεμένους, τους πενθούντες.
Τα παιδιά, καλωσορίζοντας την Άνοιξη και
καρτερώντας τη μετάβασή τους στα παρχάρια
(βοσκότοπους), ξεκινούσαν τα παιχνίδια στη φύση
με τα σπασμένα αυγά, το «κύλισμαν», τη «νίμε».
Όλοι, είχαν έναν ξεχωριστό λόγο χαράς:
Σα τρία Λαμπροήμερα τα τέρτια όλια
ανασπάλκουν…

19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας

Αποθαμέν΄πα χαίρουνταν, θ΄άφτ΄ν ατ΄ς πολλά
κερία…
αμαρτωλοί πα χαίρουνταν, θα πά΄νε
εσχωρίουν…
οι γεροντάδες χαίρουνταν, θα πά΄νε
κοινωνίζ΄νε…
Αξίζει να σημειωθεί πως ένα όνειρο πολλών
Ποντίων ήταν να γίνουν «χατζήδες», να
περπατήσουν δηλαδή από τον Πόντο μέχρι τα
Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσουν τον Άγιο
Τάφο.Πολλοί επέλεγαν να πραγματοποιήσουν
αυτό το προσκύνημα τη Λαμπρή, ύστερα από
πολύμηνη προετοιμασία, ευχέλαια, εξομολόγηση
και ποικίλα έξοδα.
Πολλοί Πόντιοι γίνονταν «χατζήδες» και για το
λόγο αυτό διατηρούν ακόμη πολλά ονόματα από
την Αγία Γραφή (Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ,
Γεσθημανή, Μυροφόρα κ.ά.). Έτσι, τα τρία
Λαμπροήμερα τα μαγαζιά των Ποντίων ήταν
κλειστά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι, ιδίως στην
Τραπεζούντα, μεγάλο μέρος των εμπορικών
καταστημάτων ήταν σε χέρια ελληνικά, όλη η πόλη
βίωνε την αργία και την εορταστική ατμόσφαιρα
της Λαμπρής.Ήταν άλλωστε πολύ συνηθισμένη και
η ευχή «Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη» και στα
τουρκικά «Kristos dirildi-Gerçekten dirildi».
Το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε για πρώτη
φορά στον Πόντο εννέα περίπου δεκαετίες μετά την
ανταλλαγή, Δεκαπενταύγουστο, όταν δόθηκε
ειδική άδεια και επαναλειτούργησε η Παναγία
Σουμελά.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, φανερά συγκινημένος, πήρε την
πρωτοβουλία και έψαλλε: «Χριστός Ανέστη εκ
νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας…

ΚΑΛΑΘΙ
ΑΓΑΠΗΣ

Παγκόσμια Ημέρα
Πολιτισμού

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2193/1994
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Ορίζεται η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Άρθρο 2
Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος
οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζονται με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη των πλέον
αναγνωρισμένων Ποντιακών σωματείων.
Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα 7 Μαρτίου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα 8 Μαρτίου 1994
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία
με τα καταστήματα τροφίμων ΄΄ΜΑΖΙ
ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργάνωσαν για ακόμη μία
φορά το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» λόγω του
Πάσχα, και στήριξαν έμπρακτα τους
συνανθρώπους μας και τους άπορους
συμπολίτες μας.
Η αγάπη και η αλληλεγγύη, που οι καιροί
απαιτούν, μας έδωσαν τη ευκαιρία να
δώσουμε χαρά από το υστέρημα μας και
λίγο χαμόγελο στους αναξιοπαθούντες
συντοπίτες μας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών το Νοέμβριο του 2001
ανακήρυξε την 21η Μαΐου ως
Παγκόσμια Ημέρα για την
Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον
Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day
for Cultural Diversity for Dialogue and
Development). Κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, τις διακυβερνητικές και μη
κυβερνητικές οργανώσεις να
διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα
διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά
με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο
και να ενθαρρύνουν μέσω της
εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής
ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της
πολιτισμικής διαφορετικότητας.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
συμπληρώνοντας 66 χρόνια δράσης
στα πολιτιστικά δρώμενα συνεχίζει
όλο και ποιο δυναμικά τις δράσεις
της,με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση
της παράδοσης και της ιστορίας του
Πόντου.

