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    Σύμφωνα  με  την  Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 726) με 
την  οποία τέθηκε σε ισχύ η υπ' 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 Κοινή 
Υ π ο υ ρ γ ι κ ή  Α π ό φ α σ η ,  π ε ρ ί 
επιβολής προληπτικών μέτρων σε 
σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19  
αλλά  ταυτόχρονα  έχοντας  
υ π ό ψ η   τ η ν   ε ξ ε λ ι σ σ ό μ ε ν η  
κατάσταση    στο  υπόψη  θέμα,  με  
αίσθημα  ευθύνης απέναντι  στην  
κοινωνία και  στα  μέλη  του  συλλόγου  μας αναστείλαμε τη 
λειτουργία  όλων  των  τμημάτων  της  λέσχης  από  12 Μαρτίου μέχρι  
30 Απριλίου 2020, με  γνώμονα  το  κοινό  καλό  προκειμένου  να  
ξεπεράσουμε  ανώδυνα  το  δημιουργηθέν  πρόβλημα.

«Ο  Ανόητος  λύκος» 
    Τι  είναι  τελικά  η  σημερινή 
προβατόσχημη  Τουρκία  που  
συνεχώς   εμπλέκεται   σε πολλά 
μέτωπα, προσπαθώντας  να  
διαμορφώνει καταστάσεις  
ανάλογα  με  τα  συμφέροντα  
της. Μετά  από  ένα  αιώνα από  
τη  γενοκτονία  των  χριστια-
ν ι κ ώ ν   π λ η θ υ σ μ ώ ν   τ η ς  
Ανατολίας, άραγε  άλλαξε  κάτι  σε  αυτή  τη  χώρα. Κάποια  
πραγματικά  γεγονότα  μας  οδηγούν  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 ηΤουρκία 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 προπερασμένου 
Ιουνίου, υπολογίζεται ότι συνολικά 132.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί 
ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στο δημόσιο, ενώ πάνω από 47.000 

EKΔHΛΩΣEIΣ MNHMHΣ 2020

   Το Σαββάτο 14 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε  την  καθιερωμένη  
συμβολική δενδροφύτευση δύο ελαιόδεντρων,με το σύνθημα« φυτεύω  
μια ρίζα για τη ρίζα μας».Η  μία ελιά ονομάσθηκε ́ ΄ΠΟΝΤΟΣ΄΄ και η 
άλλη ΄΄ΕΛΛΑΣ΄΄. Ηταν μια δράση με έντονα συμβολικό χαρακτήρα 
αλλά και με έντονο κοινωνικό μήνυμα. 
   Ο καθαρισμός του οικοπέδου,  (κοπή και  κάψιμο των χόρτων, 
κλάδεμα των δένδρων,κλπ) και η απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών 
με σκοπό την βελτίωση και τον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου  θα  
πραγματοποιηθεί  σε  άλλη  ημερομηνία  λόγω  κορονοϊού.   

   Αυτές  τις μέρες που το έθνος και η χώρα μας διέρχεται δύσκολες 
στιγμές, κυρίως  λόγω  της  πανδημίας  του  κορονοϊού και  
ταυτόχρονα της   πρωτόγνωρης  και  ανησυχητικής  κατάσταση  που  
συνεχίζεται  στην  παραμεθόριο  γραμμή  μεταξύ  Ελλάδας  και  
Ανατολικής  Θράκης  αλλά  και  στα  θαλάσσια  σύνορα  μας  
προσπάθεια όλων μας είναι να παραμείνουμε  στα  σπίτια  μας  
προστατευμένοι  απέναντι στο  σοβαρό  θέμα  υγείας  του  
παγκόσμιου  πληθυσμού  αλλά και έχοντας  τις  σκέψεις  μας  στις 
οποιεσδήποτε εξωτερικές προκλήσεις. 

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συνέχεια στην 6η σελίδα

Οι καρδιές  των  Ελλήνων χτύπησαν  «χαρμόσυνα» 

την  25  Μαρτίου, λόγω  του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

και της  199ης  επετείου της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας
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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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

22-02-2020
Εκπροσώπηση στον ετήσιο χορό του Μορφωτικού 
Αθλητικού Συλλόγου «Η Καλλιθέα»
15-03-2020
Συμβολική δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο της 
Ε.Λ.Β. με το σύνθημα « φυτεύω μια ρίζα για τη ρίζα μας».

Αναβάλλονται  όλες  οι κύριες 

δραστηριότητες του συλλόγου μας

για το μήνα Απρίλιο,

λόγω  πανδημίας  κορονοϊού. 

Η συσσώρευση μεγάλου πλήθους  προσφύγων  και  
μεταναστών  σε  όλα  τα  προς  Ανατολάς  σύνορα  μας  
δημιούργησε ένα μείζον πολιτικό αλλά  και ανθρωπιστικό   
ζήτηµα  με τελείως διαφορετικές αναλυτικές προσεγγίσεις 
και προτάσεις επίλυσης από όλους τους πολιτικούς  και 
κοινωνικούς φορείς  της  πατρίδας μας. 

Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί και  είναι η κυριότερη  
πύλη  εισόδου προσφύγων  και  μεταναστών  στην 
Ευρώπη. Σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, 
επιχειρείται περιορισμός της  μετανάστευσης  μέσω 
συµφωνιών  με  τις γειτονικές χώρες που δεν ανήκουν 
στην Ε.Ε., αλλά στην Ελλάδα η παράνομη μετανάστευση  
παραμένει σοβαρό ζήτηµα επειδή οι διεκδικήσεις της 
Τουρκίας είναι αυτές που γνωρίζουμε με αποτέλεσµα η 
ώθηση των προσφύγων να είναι μοχλός πίεσης για την 
παραχώρηση κυριαρχικών εθνικών δικαιωμάτων Ο 
ελληνικός λαός θεωρεί πως το προσφυγικό όπως το 
διαχειρίζεται η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος εθνικός 
κίνδυνος των τελευταίων 25 χρόνων, σύμφωνα με 
έγκριτους αναλυτές  και δημοσκοπήσεις..

 Έναντι της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής, η χώρα 
µ α ς  κ ρ α τ ά  ΄ ΄ ά ψ ο γ η ΄ ΄  σ τ ά σ η ,  η  ο π ο ί α  σ τ η ν 
πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από  μια παθητική 
στάση, ακολουθώντας  τα  γεγονότα. Η Τουρκία παίρνει 
ό,τι μπορεί από τη Δύση, αλλά πιστεύει πως το μέλλον της 
ανήκει στο Ισλάμ. Το τελευταίο, εκτιμάται πως θα 
εξαπλωθεί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο  ή  και  παγκόσμιο  

ΠΟΥ  ΠΑΜΕ; Γράφει ο
Νίκος Τουμπουλίδης

χώρο. Οι λαοί του Ισλάμ δεν  μπορούν να 
ζήσουν σε  δημοκρατία δυτικού τύπου. Για 
εκείνους νόμος ε ίναι  το  Κοράνι .  Η 
σύγκρουση του δυτικού ανθρώπου με τον 
κόσμο του Ισλάμ είναι επί θύραις. Το Ισλάμ 
είναι κάτι διαφορετικό.  Όποιος δεν 
προσκυνά τον Αλλάχ είναι αντίπαλος. Από 
την άλλη, είναι γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι στο 
παρελθόν εκμεταλλεύτηκαν τους λαούς του  
Ισλάμ. Τους πήραν το φυσικό πλούτο κι 
έκοψαν τις περιοχές τους σε τεμάχια χωρίς να 
λάβουν υπόψη θρησκευτικές κι άλλες 
διαφορές. Στη συνέχεια, τους άφησαν να 
συγκρούονται μεταξύ τους. Τώρα ήρθε η ώρα 
της εκδίκησης. Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
ζει ένας ολόκληρος ισλαμικός κόσμος.

Όσον αφορά την γείτονα χώρα, η σχέση 
µας έχει χαρακτηριστικά πολεμικά. Η 
Τουρκία  στέλνει  καθημερινά νέους  
μετανάστες στην Ευρώπη, που βέβαια η 
ανατολική πύλη της είναι η Ελλάδα  με  
συνεχή  προώθηση  στα  σύνορα  μας. Οι  
εξελίξεις  είναι  πραγματικά  δύσκολες  και  
απρόβλεπτες  όταν  έχεις  γείτονα  την  
Τουρκία  και  δυστυχώς  αυτή  την  περίοδο  
δ ι ο ι κ ε ί τ α ι   α π ό   π α ν ο ύ ρ γ ο υ ς  
καιροσκοπιστές. Ας  είμαστε ενωμένοι  και  
έτοιμοι γιατί  ΄΄Ο  παλαιόν  ο  τουσμάνος  
φίλος  καμμίαν  κι  ίνεται΄΄.

ΑΠΡΙΛΤΣ

  H Λέσχη σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφίμων «ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ» 
διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» ενόψει των εορτών του Πάσχα, για 
να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας και να ανακουφίσουμε 
άπορους συμπολίτες μας, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας.

   Στηρίζουμε  όλοι αυτήν την προσπάθεια και δείχνουμε την αγάπη και την 
αλληλεγγύη  που οι καιροί απαιτούν. 

Συγκέντρωση τροφίμων στα  ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62  και  ΠΙΕΡΙΩΝ 63 Βέροια

Όλοι μαζί...
μπορούμε
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Οι Άγιοι του Πόντου  

Άμον τον κοτζά Αναστάς κι θα ελέπς όθεν κι αν 
πας
έτονε σταυραετός των προσφύγων ο Θεός
σ'έναν χέρ είχεν σταυρόν και σο άλλο το κανόν
Ατός έτον λεοντάρ τη Πάφρας το παλλικάρ
τον Πόντον απές σην ψύν είχεν σην ταραμονήν
έτον για να γουρταρεύ άμαχους να προστατεύ
Την πατριδαν ατ' που χαν' ες αγιατρευτον γεραν
με τα δοντεας να κρατεις τα χωραφεας και την γης
την σημαιαν κρατ' σο χερ και σο άλλο το μαχαιρ'
λόγια τη Κοτσα Αναστας να θυμασε  οθεν πας
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Πάσχα εν Πόντω - Δύο υπέροχα έθιμα

Ο πλούτος των εθιμικών δρώμενων της Μεγάλης Εβδομάδας που έφεραν οι 

πρόσφυγες από τον Πόντο, είναι ασύλληπτου εύρους και ομορφιάς. Ο χρόνος, 

δυστυχώς, πολλά από αυτά τα θάμπωσε στη μνήμη κι άλλα τα παράλλαξε στο πέρασμα 

του. Το ευτυχές όμως είναι πως μέσα από λαογραφικές μελέτες και καταγραφές πολύ 

μεγάλο μέρος τους έχει διασωθεί κι έτσι ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ως κομμάτια του 

«εορταστικού» βίου μας, μπορούμε να τα εντοπίσουμε, να τα μελετήσουμε και φυσικά να 

τα ματαγαπήσουμε και να τους ξαναδώσουμε «ανάσα», εντάσσοντας τα στην σύγχρονη 

πραγματικότητα μας.

Ένα πολύ όμορφο έθιμο που μας έρχεται από την περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν είναι οι 

Τουρνίκες. Το έθιμο αυτό το κατέγραψε ο Γ. Φωτιάδης στην εργασία του «Από τα 

πασχαλινά έθιμα του Ακ Δαγ Μαδέν» που δημοσιεύτηκε στον 38ο τόμο του Αρχείου 

Πόντου. Οι τουρνίκες ήταν τα αυγά που οι νοικοκυρές έβαφαν κι ετοίμαζαν για την 

Λαμπρή. Στο Ακ Νταγ Ματέν σε αντίθεση με ότι σήμερα επικρατεί, τα αυγά τα έβαφαν 

το Μεγάλο Σάββατο. Η συνήθεια να βάφονται αυγά ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, 

κατά τον Φωτιάδη που φέρει στο φως και τη σχετική μαρτυρία, δεν έχει γνωστή 

προέλευση. Προσωπικά το θυμάμαι να συμβαίνει και στο δικό μας σπίτι-είμαστε 

πρόσφυγες από το χωριό Σιον (Επαρχίας Χαλδίας, τμήμα Χεροιάνων-Κελκίτ)- 

τουλάχιστον 40 χρόνια πριν, αρχές δεκαετίας του 70 και σταδιακά να εκλείπει και τα 

αυγά να βάφονται σταθερά πλέον την Μεγάλη Πέμπτη. Οι τουρνίκες δεν ήταν 

αποκλειστικά κόκκινα αυγά αλλά έχαιραν πλήθος χρωμάτων, όπως είναι το κίτρινο, το 

γαλάζιο και το πράσινο και πέραν των ωραίων χρωμάτων τους ήσαν πλουμιστές με 

όμορφα σχέδια. Τα αυγά που θα βαφόταν το Μεγάλο Σάββατο τα διάλεγαν από τα μέσα 

περίπου της Σαρακοστής και τα ξεχώριζαν σε εξαιρετικά γερά και σε…συνηθισμένα. Τα 

γερά έμεναν ξέχωρα από τα υπόλοιπα και ξέχωρα βαφόταν.

Ένα δεύτερο έθιμο που σχετίζεται με το βάψιμο των αυγών και που κι αυτό μας 

έρχεται από την περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν, το παραθέτει πάλι ο Γ. Φωτιάδης στην 

παραπάνω αναφερθείσα μελέτη του και είναι το «καθίζνε τζιχτζιράνο». Το έθιμο αυτό το 

κρατούσαν οι μερακλήδες του τσουγκρίσματος των αυγών και σκοπό είχε να δώσει αυγά 

τέτοια που κυλούν και στέκονται στη μύτη και κατά το σπάσιμο τους ακούγεται θόρυβος 

σαν να σπάζει κέλυφος σαλιγκαριού. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποιούσαν τη 

χόβολη. Την άνοιγαν και πάνω στη πυρακτωμένη πλάκα της έστρωναν στάχτη. Πάνω σε 

αυτή τη στάχτη τοποθετούσαν τα αυγά με τη μύτη προς τα κάτω και τα σκέπαζαν με ένα 

κιούπι. (Το κιούπι είναι το πήλινο σκεύος που σήμερα θα λέγαμε μικρό κανάτι ή μικρό 

πυθάρι). Από πάνω έριχναν τα αναμμένα κάρβουνα, τη χόβολη δηλαδή. Μέσα σε 24 

ώρες ότι υπήρχε στο εσωτερικό του αυγού κατακαθόταν στη μύτη αυτού, ξεραινόταν, 

κολλούσε στον φλοιό και γινόταν σαν ένα σώμα με αποτέλεσμα όπως κι αν κυλούσε το 

αυγό να έρχεται να κάθεται στη μύτη, μιας κι εκεί πλέον είχε μετατοπιστεί κι όλο το βάρος 

του. Κατά το σπάσιμο αυτών των αυγών, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργούταν ήχος 

ιδιαίτερος και οι μερακλήδες πρόβαλλαν το… μεράκι τους.

Σήμερα ο χρόνος που διαθέτουμε στο να προετοιμαστούμε για τη Λαμπρή ολοένα και 

λιγοστεύει. Αυτό μας αναγκάζει να σβήνουμε από το τεφτέρι μας, όσα μας καθυστερούν 

από τις επείγουσες εργασίες μας ή να τα αντικαθιστούμε με ότι γίνεται ταχύτερα κι 

ευκολότερα. Έτσι, αγοράζουμε τα κουλουράκια έτοιμα ψημένα από το φούρνο, τα 

τσουρέκια τα παραγγέλνουμε στο ζαχαροπλαστείο γιατί που χρόνος να ζυμώσουμε και 

τα τελευταία χρόνια δε βάφουμε μήτε αυγά μιας και κυκλοφορούν καλοβαμμένα και 

καλογυαλισμένα πασχαλινά αυγά στα ράφια των υπεραγορών. Ας αναλογιστούμε όμως 

τι χάνουμε έτσι…κι όχι μόνον μέσα από τον κόσμο των ηθών και των εθίμων μας, μα 

κυρίως μέσα από την ίδια μας την ψυχή που πλέον ξεχνά να ευφραίνεται και να 

αγάλλεται. Ξεχνά να συμμετέχει και να δημιουργεί.

Ο Πανίκας τη Πελαΐας  είχεν 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.

Χουσούρ = κομμάτια

Η  ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το καφενείον τη Πανίκα

Τα έθιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας
«τουρνίκες» και «καθίζω τζιχτζιράνο»

της  Λένας  Σαββίδου

του Γιώργου   Συμεωνίδη

ΑΠΡΙΛΤΣ

    Ο χορός είναι «σιωπηλή ποίηση», μια αρχέγονη μορφή 
έκφρασης συναισθημάτων. Ως μια μορφή τέχνης, είναι μια 
ομολογία του παρελθόντος και της ιστορίας μιας περιοχής, 
ένα πολιτιστικό επίτευγμα που μεταφέρεται αλώβητο από 
γενιά σε γενιά. 
    Από την αρχαιότητα  αλλά και μεταγενέστερα  επρόκειτο 
για μια τελετουργία που χαρακτήριζε την καθημερινότητα 
του απλού ανθρώπου και έδινε υπόσταση στη χαρά και στη 
λύπη τους. 
     Το να χορεύεις, είναι να είσαι έξω από τον εαυτό σου, 
μεγαλύτερος, πιο όμορφος, πιο ισχυρός. Αυτό είναι δύναμη, 
είναι δόξα επάνω στη Γη και είναι στο χέρι σου να την 
αποκτήσεις!!!

ΧΟΡΕΥΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

29 Απριλίου: Παγκόσμια  Ημέρα  Χορού
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Οροπέδιο  Ayder

        Το οροπέδιο Ayder στην περιφέρεια Çamlıhemşin της 
επαρχίας του Rize  θα  μετατραπεί σε τουριστικό τόπο, στην 
ειδυλλιακή περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στον  Πόντο.
 Ακόμα  και  ο  ίδιος  ο  πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
που  κατάγεται  από  την  περιοχή ενημέρωσε  ότι  το οροπέδιο θα  
γίνει   ένα από τα κορυφαία τουριστικά κέντρα της Τουρκίας. 
Πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει για το θέμα με τον Δήμαρχο του  
Καλαμιχουσίν Osman Haşimoğlu, ο οποίος συμφώνησε μαζί του 
σχετικά με την ανάγκη να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη 
βελτίωση της κατάστασης του Ayder. ΄΄Θα επικεντρωθούμε ειδικά 
σε αυτές τις περιοχές  και  θα  κάνουμε το Ayder να ταιριάζει με την 
ιστορία  του. Επίσης  και  ο υπουργός Εσωτερικών Süleyman Soylu  
ενδιαφέρθηκε  για τη  μοναδική λίμνη του Uzungöl καθώς  αυτά  τα 
μέρη αποτελούν περιοχές έλξης τουριστών ́ ΄ δήλωσε ο πρόεδρος. 
 Το οροπέδιο χαρακτηρίστηκε αρχικά ως τουριστικό κέντρο 
το 1987 και κηρύχθηκε φυσική προστατευόμενη ζώνη το 1998. Στη 
συνέχεια το 2006 ανακηρύχθηκε "Περιφέρεια Ανάπτυξης 
Προστασίας Πολιτισμού και Τουρισμού" με απόφαση του 
τουρκικού υπουργικού συμβουλίου.  
 Αυτά  συμβαίνουν  στην  ́ ΄υπανάπτυκτη΄΄ Τουρκία.Ελλάδα  
πότε  θα  ξυπνήσεις  για  να  κάνεις  τα  αυτονόητα  καθώς  δεκάδες  
περιοχές  της  πατρίδας  μας  περιμένουν  να  αξιοποιηθούν  
τουριστικά.

Τεχνητές  λίμνες
στο βόρειο τμήμα της Τουρκίας

         Τρεις τεχνητές λίμνες θα κατασκευαστούν στην  περιοχή  του  
Uzungöl προκειμένου να φιλοξενήσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
αράβων τουριστών, δήλωσε ο υπουργός δασικών και υδάτινων 
πόρων Veysel Eroğlu.
 Το φυσικό πάρκο Uzungöl, το οποίο ονομάστηκε 
μαργαριτάρι του Πόντου,απέχει 100 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Τραπεζούντας. Βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 1.250 μέτρα, 
καλύπτοντας 1.625 εκτάρια γης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
φυσικής λίμνης που περιβάλλεται από δάση. 
 Η ίδια η λίμνη είναι γνωστή για τον πλούτο της πέστροφας 
και του κυπρίνου, ενώ προσφέρει επίσης την ευκαιρία για 
πεζοπορία, ποδηλασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, παρακολούθηση 
πτηνών και παρατήρηση της άγριας φύσης.
 Η Δασική Διεύθυνση (OGM), η State Waterworks (DSİ) και η 
Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και των Εθνικών Δρυμών 
(DKMP) έχουν ήδη ξεκινήσει από κοινού αναζήτηση περιοχών για 
την κατασκευή των τεχνητών λιμνών, οι οποίες ελπίζουν ότι θα 
είναι τουριστικά hotspots.
   "Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, 152.165 τούρκοι και 
35.457 ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν το Uzungöl", δήλωσε ο Σουάτ 
Χατσιλιαχόγλου, πρόεδρος του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
 Η τουριστική έκρηξη έχει προσελκύσει επενδυτές που έχουν 
ανοίξει ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα αναμνηστικών 
στο χωριό και βοήθησαν στη βελτίωση της υποδομής μεταφορών  
κάτι  που  το  διαπιστώσαμε  και  σαν  λέσχη  το  περσινό  καλοκαίρι  
που  επισκεφθήκαμε  την  περιοχή  αλλά  κατέστρεψε  την  
παραδοσιακή  ομορφιά  της  περιοχής.

Είμαστε  μαζί σας

«τραντέλλενες  ακρίτες»
 Στηρίζουμε  όλους τους   Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς  και  
οπλίτες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και  των Σωμάτων  Ασφαλείας  
και  όλους  τους  συμπολίτες μας του Ν.  Έβρου και  των  νησιών μας   
που περνούν ώρες ανησυχίας με τις ορδές προσφύγων-μεταναστών 
να βρίσκονται στα σύνορα, μια ανάσα από την Ελλάδα.
 Συγχαίρουμε  εσάς  αλλά  και  όσους συνδράμουν στην 
φύλαξη των συνόρων της  πατρίδας  μας  με  οποιοδήποτε  τρόπο και  
οι  σκέψεις  μας  να  σας  συνοδεύουν  για  ευόδωση  και  
αποτελεσματικότητα  των  προσπαθειών σας.

 Επιβάλλεται αυτές τις δύσκολες στιγμές λαός  και  αρχές  να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που βιώνει η πατρίδα μας. Ο  
σύλλογος  μας   σας  στέλνει  το  μήνυμα  ́ ΄Αδέλφια  είμαστε  νοερά μαζί 
σας  σε  κάθε  σημείο της Ελλάδας  και αν  μας  χρειασθεί  η  πατρίδα θα  
την υπερασπιστούμε  με κάθε τρόπο  και από κάθε τόπο.΄΄
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“Ο  Ανόητος  λύκος”

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 2018, που απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία 
από την Ευρώπη κα-         θόσον, 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. 

- Η  συνεχής ανάμειξη  της  Τουρκίας  στα  εθνικά  θέματα  των  
γειτονικών  της  χωρών(Συρία,Ιράκ,κλπ) προφασιζόμενη  την  
εθνική  της  ασφάλεια.

- Η  οικονομική  εκμετάλλευση  της  Ευρώπης  και  των  
προσφύγων, μεταναστών  και  λαθρομεταναστών  που  έτυχε  να  
βρίσκονται  για  διάφορους  λόγους  σε  τουρκικό  έδαφος  και  
συνεχώς  τους  προωθεί  προς  τα  Ευρωπαϊκά  σύνορα.

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  ο  Ρ.Τ.Ερντογάν  είναι  απομεινάρι  του 
Μουσταφά Κεμάλ ή  ίσως του Ταλαάτ Πασά  και  πιθανόν  του  
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. Δυστυχώς η 
Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται και συνεχίζει να επαινεί τον 
αρχιτέκτονα αυτού του ολοκαυτώματος, Μουσταφά Κεμάλ  αλλά  
και  σήμερα  με  τα  δημοψηφίσματα  και  την  ανοχή  επιβραβεύει  
τον  νέο  σουλτάνο  της ́ ΄Φτάνει  πια !!!

Είναι  ώρα όλος ο κόσμος  να ανοίξει τα μάτια του,τα  αυτιά  του 
και  προπαντός το  στόμα του, ασκώντας  τη  δέουσα  πίεση ώστε η 
τουρκική κυβέρνηση να αναγκασθεί  να αναγνωρίσει και  
καταδικάσει    τη  συντελεσθείσα Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου  αλλά  και  όλων  των  χριστιανικών πληθυσμών  της  
Ανατολίας από  την  Τουρκία, ως  ελάχιστο  φόρο  τιμής, μνήμης και 
χρέους προς  τους  χιλιάδες  άταφους  νεκρούς  μας.

Γράφει  ο
Νίκος  Τουμπουλίδης

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Καλούμε   τα  μέλη  και  τους  φίλους της  λέσχης  να  δείξουν   για  
άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  διάθεση  και  
συμπαράσταση  λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών μέτρων 
προσφέροντας  αίμα  για  τους  συνανθρώπους  μας  που  το  έχουν  
ανάγκη  αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές.

Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα χωρίς  να  στερεί  
κάτι  από  τους  δότες.΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  να  το  χρειασθείς  
και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρακτη   αγάπη  μας  
για  τον  άγνωστο συμπολίτη  μας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προσέρχονται  από Παρασκευή 
20 Μαρτίου  2020 στο  Κεντρικό  Κ.Α.Π.Η. της Βέροιας (Αριστοτέλους 
3, απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο)όπου  λειτουργεί  τμήμα  
αιμοδοσίας  του  Νοσοκομείου  μας  ή στο  ΓΝΒέροιας  για να  
δώσουν  αίμα.

Ώρες προσέλευσης αιμοδοτών:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή  09:00 - 13:00
Στο Γ. Ν. Βεροίας, καθημερινά από τις  18:00 - 20:00
 και για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες:  10:00 - 13:00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλ: 23310 29600 - 23313 51173

   Το λαμπρό παράδειγμα της επανάστασης του 1821, η οποία 
ευλογήθηκε και από την εκκλησία μας, ας αποτελέσει φάρο ομόνοιας 
και  αισιοδοξίας  για όλους  μας. Ας  γίνει  τώρα η  αρχή  για  ένα  νέο  
ξεκίνημα  με  αξίες  και  ιδέες  που  πορεύτηκε  η  πατρίδα  στο  
πέρασμα  των  αιώνων και  ας  γίνουμε  πάλι  το  φωτεινό  
παράδειγμα  της  παγκόσμιας  κοινότητας.
   Η  ΕΛΒέροιας  τιμώντας  και  μη  ξεχνώντας  τους  προγόνους  μας  
που  έδωσαν  και  τη  ζωή  τους  για  να  ζούμε  σήμερα  ελεύθεροι  με  
δεδομένο  την  ακύρωση  της  παρέλασης  και  γενικά των  πάσης  
φύσεως  εκδηλώσεων  κάλεσε  όλους  τους  Βεροιείς  να  βγάλουν τη  
γαλανόλευκη  σημαία στα  μπαλκόνια  τους  σαν    χαρμόσυνο  
μήνυμα εθνικής ομοψυχίας  και  υψηλού  ηθικού, για το καλύτερο 
μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας.

Οι καρδιές  των  Ελλήνων χτύπησαν 
«χαρμόσυνα» την  25  Μαρτίου

λόγω  του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
και της  199ης  επετείου

της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

XΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

XΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
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