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ΤΡIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
(ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΛΩΝΑΡΤΣ - ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ 2015)

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

Τεράστια επιτυχία η μουσικοχορευτική παράσταση
των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
Σελίδa 6

10ος χρόνος Εκδηλώσεις μνήμης
για τη Γενοκτονία
ΚΛΗΔΟΝΑΣ
- σο Κουμανίτς μερέα Σελίδα 7

8ο Φεστιβάλ Παιδικών Ποντιακών Χορών

Χόρεψαν με την καρδιά τους τα Ποντιόπουλα
Σελίδες 4 - 5

Σελίδα 8

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Οργή της ΠΟΕ για την
αφαίρεση από την εξεταστέα
ύλη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Δεκαπενταύγουστο
στην Παναγία Σουμελά
του Πόντου με την
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Σελίδα 3

Σελίδα 9
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παραδοσιακά
ευτράπελα
του Πόντου

«Μώ σε κούμπαρτσα, άλλεσσα κλάν καί άλλος παίρ’ τά
παράδας;»
Εδέκεν’ ατο= το έδωσε
εδέβεν= διάβηκε
συγκόρ’ τσαν’ ατς= συνομήλική της
και συντρόφισσά της
τσίπ = εντελώς
πουρδούλισμαν= παραφωνία- απρέπια
ενούντσεν επ’ ενούντσεν= σκέφθηκε ξανασκέφθηκε
ταγιανύφσα= νεόνυμφη
αγούρ’ = αγόρι
σεΐρ= σεργιάνι
έξεν= άκουσε
ασέ= αφού

Του Πολυχρόνη Μαυροκεφαλίδη

Η νύφε εδέκενατο
και εδέβεν ή επήεν
Είνας νύφε ύστερα ασό στεφάνομαν σήν εγκλεσίαν κι άς
ντό έφτασεν σό νέον τό σπίτ’ ν’ ατς, τήν ώραν ντό έμπαινεν
σό νυμφίον να κάθεται. εδέκεν’ α και εδέβεν (έκλασεν). Το
συγκόρ’ τσαν’ ατς κ κουμπάραν’ ατς τσιπ πολλά εντροπάσταν άς σό πουρδούλισμαν τή νύφες καί κ’ έξερεν ντό νά
εφτάει• καί νά τσουπόν, τ’ απάν ενούντσεν επ’ ενούντσεν
εύρεν λύσην.
Έτον ατότε ατιάτ σή ταγιανύφσαν τήν εγκάλιαν εθέκναν
έναν αγουρόπον, γιά νά εφτάι τό πρώτον παιδίν’ ατς αγούρ.
Ειστέ ατό τό αγουρόπον π’ ετέρνεν σεΐρ σήν εγκάλιαν τή
νύφες εκούξεν καί είπεν’ ατο.
«Θέμο θά δίγω σεν είκοσ’ παρόπα καί πέει ειστέ εγώ
έκλασα».
Ας έξεν καί είδεν τήν κουμπάρτσα’ ν’ ατς να δί’ σ’ αγουρόπον τά είκοσ’ παράδας εδιαμαρτυρέθεν καί είπεν.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

www.elverias.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Λάμπρου Πορφύρα 1 – Πανόραμα Βέροιας
Τηλ.: 2331072060 - Fax: 2331028356
Βέροια – Τ.Κ. 59100
Email: info@elverias.gr

Ιδρυτής

+ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΩΡΑΦΑΪΔΗΣ
horafaidis@gmail.com
Τηλ: 6973338178

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

«Καλούμε
τα
μέλη και τους
φίλους της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας
που
διαθέτουν παλιά αντικείμενα
- ενθύμια, κ.λ.π.
που προέρχονται από
τις
αλησμόνητες
πατρίδες μαςΠόντο και επιθυμούν να τα διαθέσουν στη Λέσχη για ανάδειξη και επίδειξή τους στη λαογραφική της έκθεση».

Ο Χρήστον φαντάρος
Του Γιώργου Συμεωνίδη

Η Μαρία τη Φωστηράντων με τον άντρανατς τον Χαράλαμπον είχαν εφτά μωρά, τέσσερα αγούρε και τρία κορίτσε. Τα
χρόνε επέραναν καλά σό χωρίονατουν σην Γαλίαιναν, μέχρι νά
έρται το κακόν τή ανταλλαής το 1923. Έσκωσανατς α σο χωρίον με τα ποχτσάδας σα χέρε και σην στράταν σην ταραμονήν
απ’ έσ εχάσαν τα έξ μωρά και σην Ελλάδαν έρθαν μόνον με
έναν αγούρ τον Χρήστον.
Τα χρόνια επέρασαν σ’ έναν χωρίον τη Κοζάνης καί έρθεν η
σειρά τη Χρήστονος να πάει φαντάρος.
Η μάρσα η μάνατ’ πολλά αδύναμίαν είχενατον και το χατήρνατ’ καμίαν δύο κ’ εποίνεν. Ενούνιζεν και απενούνιζεν πως
α περάν τα ημέρας μαναχέσατς, επειδή ο άντρασατς ο Χαράλαμπον επέθανεν α σην ελονοσίαν.
Ατέ εθάρνεν ότι οι φαντάρ πάνε σε όποιον μέρος θέλνε και
ντό ειδικότηταν παίρνε ο καθένας σον στρατόν.
Το πρωΐ όταν εξέβεν ο Χρήστον ασο σπίτ να φεύ για το
κέντρον σε έναν μονάδαν οξούκα α σην Κοζάνην, εγκαλέστεν
εφίλεσενατον και είπενατον. «Πούλιμ τέρεν και α σην Κοζάνην
πλαν μη πάς».
Τα ημέρας επέρασαν ο Χρήστον ορκίεν και επήρεν άδειαν
να πάει ελέπ τη μάνανατ’ σο χωρίον. Η άκλερος η Μαρία με τα
δουλείας το είχεν με τα χωράφε και τα ζά σουλούχ κ’ επρολάβενεν να επαίρνεν. Μόλις έρθεν ο Χρήστον έσπαξεν την κοσάραν και α σο γιαν ατ κ’ έφευεν για να εφτάει τα χουσμέτε το
εθέλνεν ο γιοσατς. Τ’ άλλ την ημέραν ο Χρήστον εχπάστεν να
φεύ οξοπίσ σην μονάδαν και την ώραν που η μάνατ εφίλνενατον είπενατεν. «Μάνα εγώ α φεύω α σην Κοζάνην α πάω σην
Σπάρτην για ειδικότηταν οδηγού». Ατέ εθάρρεσεν ότι κοροϊδεύε την και λέα τον, «Εγώ το λέω σε α σην Κοζάνην πλάν μη
πάς, ντό θα ίνουμε αδά μοναχέσα». «Μάνα, λέατεν ο Χρήστον,
εγώ α πάω». Και επειδή ο γιόσατς έτον ολίγον παλαλός και
εθάρρεσεν ότι κοροϊδεύε την εκλώστεν και είπενατον . «Εγώ
πούλιμ φογούμαι σε, εσύ ζαντός είσαι, είπεσα και α φτάσα
πα!».

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία της Ευξείνου Λέσχης
Βέροιας λειτουργεί καθημερινά πλην Παρασκευής και
Σαββάτου από τις 17:00 έως τις 21:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331072060, Fax 2331028356,
Email: info@elverias.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΜΑΡΤΣ - ΑΠΡΙΛΤΣ 2010

ΕΤΟΣ 22
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 181

ΚΟ
ΔIΜΗΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ

Για το Ίδρυμα
«Παναγία Σούμελα»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Εσωτερικών και Ηλ.Διακυβ/σης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
10,00 ευρώ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 194 ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. / FAX 23310 72236
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - Λ. Πορφύρα 1
59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 100001

ΣΕΛΙΔΑ 3

Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης
Για τον αντικαπνιστικό Νόμο
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ

Η Ε.Λ.Β. καλεσµένη του

ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

(ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010)

ς
Συλλόγου Ποντίων Ξάνθη

Σελίδα 6

Συνεχίζεται η παράδοση

Για το μεταναστευτικό

ιήθηκε
Με επιτυχία πραγµατοπο
.
ο ετήσιος χορός της Ε.Λ.Β

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Σελίδα 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΛΟΥΣ
Αποκριάτικο παιδικό ΚΑΙ ΥΨΗ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ξεφάντωμα
Σελίδα 4

Σελίδα 6

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

marmaron
ANAΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.& Α.

Ο.Ε.

ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
&
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ωρίου
3ο χλμ. Βέροιας- Μακροχ
2331024533
Τηλ.: 2331062816 - Fax:
t.gr
Email: marmaron@otene
www.marmaron.gr

ΤΩΡΑ! στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Β.

www.elverias.gr

διαβάστε τον
«Αργοναύτη»
σε αρχείο Acrobat PDF
όπως ακριβώς
τυπώνεται στο χαρτί...
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΞΕΡΡΙΖΩΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»
Γράφει η Ιωσηφίδου Κωνσταντία, Πολιτ. Μηχανικός, Λέκτορας της Πολυτ. Σχολής του Δ.Π.Θ.

Κ

ατὰ τὴν πανηγυρικὴν της συνεδρίαν στις
25 Μαρτίου 1932 η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
ἐβράβευσε τὸ περιοδικὸν «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ» διὰ τὰς πρὸς τὴν ἐπιστήμην προσφερομένας ὑπηρεσίας. Εἰς τὸ κατωτέρω σχετικὸν
ἀπόσπασμα τῆς ἀναγνωσθείσης ἐκθέσεως τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέως επισημαίνεται1:
‘’Τὸ «Ἀρχεῖον Πόντου» εἶναι νεώτατον περιοδικὸν ἐκδιδόμενον ἀπὸ τοῦ 1928 προνοίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος κ. Χρυσάνθου καὶ συμπληρῶσαν πέρυσι τὸν τρίτον
τόμον. Ἀλλὰ περιέχει καὶ αὐτὸ πολύτιμον ἱστορικὴν ὕλην
ἀπὸ τῆς εἰσαγωγικῆς μελέτης «ὁ Πόντος διὰ μέσου τῶν
αἰώνων» μέχρι τῆς τελευταίας περί Ἀργυρουπόλεως διατριβῆς. Πόσα γεγονότα περνοῦν ἐνώπιὸν μας! Ὁλόκληρος
Ἑλληνικὸς λαὸς ριζωμένος ἐπί τῶν ἀκτῶν τοῦ Εὐξείνου ἀπό
τῶν πρώτων Ἑλλήνων θαλασσοπόρων φυλάττων πλεῖστα
τῆς Ιωνικῆς διαλέκτου χαρακτηριστικὰ, τοῦ ὁποίου τὴν
γνησίαν καταγωγὴν καὶ ἐθνικὴν συνείδησιν οὐδέ αὐτός ὁ
Φαλμεράγερ ἀπετόλμησε νὰ συζητήσει, ἐξερριζώθη διὰ μιᾶς
ἐκεῖθεν χωρὶς κἂν νὰ χρησιμοποιηθῇ πρὸς ἄμυναν ἀναλόγως
τῆς θρυλλουμένης ἀνδρείας του καὶ τῆς σθεναρᾶς φιλοπατρίας. Καὶ μόλις τό ἥμισυ μεταφερόμενον γυμνὸν ἐρρίφθη εἰς τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα ἀπὸ τοῦ Ταϋγέτου μέχρι τῆς
Ροδόπης. Ἰδοὺ ποῖον θλιβερὸν σύνολον μακροτάτων καὶ
προσφιλεστάτων ἀναμνήσεων μελετᾷ φιλοπόνως ἡ Επιτροπὴ τῶν Ποντιακῶν Μελετῶν, τὴν ὁποὶαν μετὰ ἐξαιρέτου
πρὸς τὸν πρόεδρον τιμῆς βραβεύει σήμερον ἡ Ἀκαδημία.’’
Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Μαρτίου 1932
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΣΙΜΟΣ
ΜΕΝΑΡΔΟΣ

«… Τὴν ἐξόντωσιν τῶν Ἑλλήνων ἐπέβαλλε καὶ ἡ ἀνάγκη
1. «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ», Τόμος 6ος, σελ. 240

τῆς αὐτοσυντηρήσεως2. Ἡ ἀκμὴ αὐτῶν3 εἰς ὅλας τὰς
ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, εἰς τὴν παιδεὶαν, τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν
βιομηχανίαν καὶ ἡ διαρκὴς αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ των
ἐπροξενοῦσε φόβον εἰς τοὺς Τούρκους, ὁ ὁποῖος πραγματικῶς δὲν ἐφαίνετο ἀδικαιολόγητος… Ὁ διωγμὸς ἐκηρύχθη ἀναφανδὸν τὸ 1914 ἐναντίον ὅλων τῶν Ἑλλήνων τοῦ
κράτους… Τὰ ὄρη, τὰ βουνὰ, αἱ χαράδραι καὶ αἱ κοιλάδες
τοῦ Πόντου καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἔχουν
ποτισθῆ μὲ τὸ αἷμα καὶ σπαρῆ μὲ τὰ κόκκαλα τῶν δυστυχῶν
ἐκείνων θυμάτων τῆς τουρκικῆς θηριωδίας. Σφαγαὶ ὁμαδικαὶ, κακώσεις σωματικαὶ, πεῖνα καὶ δίψα, ἀσθένειαι καὶ
παγετοὶ ἐν τῇ ἐξορίᾳ ἐξηφάνισαν τὸ ἥμισυ τῆς ἑλληνικῆς
φυλῆς καὶ μάλιστα τὸ θαλερώτερον καὶ ἀκμαιότερον μέρος
ὑπό τὴν ἔποψιν τῆς ἡλικίας καὶ τοῦ πλούτου. Οἱ δὲ λοιποὶ,
οἰκτρὰ καὶ ἀξιοθρήνητα ναυάγια τοῦ ἐθνικοῦ καταποντισμοῦ, δυνάμει τῆς συνθήκης τοῦ 1923, ἡ ὁποία ὑπεγράφη
εἰς τὴν Λωζάνην τῆς Ελβετίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας
περὶ ἀμοιβαίας ἀνταλλαγῆς τῶν μουσουλμανικῶν καὶ ἑλληνικῶν πληθυσμῶν μετοίκησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ οἱ μὲν
γεωργικοὶ πληθυσμοὶ ἐγκατεστάθησαν κατὰ μέγα μέρος εἰς
τὰς βορείους ἐπαρχίας τοῦ κράτους, οἱ δὲ ἔμποροι, οἱ βιοτέχναι καὶ ὁ ἀστικὸς ἐν γὲνει πληθυσμὸς εἰς τὰς κυριωτέρας
2. Εννοεί των Τούρκων
3. Δηλ. των Ελλήνων

πόλεις, Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκην, Καβάλαν, Δράμαν και
ἀλλαχοῦ.
Ἡ βιαία ἐκρίζωσις τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου, ὅπου ἔζησαν οὗτοι
περὶ τοὺς εἰκοσιεπτά αἰῶνας,
εἶναι ἕνα μέγα γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας πρωτοφανὲς.
Μετοικεσίαι ἐθνῶν ἔγιναν πολλαὶ εἰς τοὺς προϊστορικοὺς καὶ
ἱστορικοὺς χρόνους. Ἡ σημερινὴ ἐθνολογικὴ σύστασις τοῦ
κόσμου, πρὸ πάντων δὲ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς καὶ Δ. Ἀσίας διεμορφώθη κατόπιν πολλῶν τοιούτων μετοικεσιῶν καὶ
ἀναμείξεων λαῶν διὰ μέσου πολλῶν αἰώνων. Ἀλλ’ αἱ μεταναστεύσεις αὐταὶ ἦσαν ἀναγκαῖον ἀποτέλεσμα βιοτικῶν
ἀναγκῶν καὶ ὑπὸ τὴν ἔποψιν αὐτὴν ἐξεταζόμεναι ἠμποροῦν
νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς ἑκούσιαι. Τοιαύτας ἠμποροῦμεν νὰ
ὀνομάσωμεν καὶ ἐκείνας, κατὰ τὰς ὁποίας λαοὶ μὴ στέργοντες τὴν ὑποταγὴν καὶ δουλείαν εἰς τοὺς ἐπελθόντας ἰσχυροὺς κατακτητὰς τῆς πατρίδος των ἐγκατέλειψαν αὐτὴν καὶ
μετοίκησαν ἀλλοῦ. Διαφέρει ὅμως πολὺ ὁ ἐκπατρισμὸς τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τὸν ὁποῖον ἐπέβαλαν οὐχὶ τοιοῦτοι
λόγοι, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐθνικὸν μῖσος καὶ ο φθόνος. Ὁ Πόντος σήμερον4 κατὰ τι ὀλιγώτερον ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ παλαιοῦ πληθυσμοῦ του εἶναι ἐρημωμένος. Ἐγκατελείφθησαν
ἐκεῖ ἑστίαι ἱεραὶ καὶ τάφοι προγόνων εὐκλεῶν καὶ μνημεῖα
θρησκευτικὰ καὶ χῶμα ἑλληνικόν, τὸ ὁποῖον ἐκαλλιέργησαν
2700 ἔτη χεῖρες ἑλληνικαὶ. Καὶ τὸ ιστορικὸν τοῦτο ἔγκλημα
συνετελέσθη δυστυχῶς διὰ τῆς συνενοχῆς τῆς Εὐρώπης…
5
»
Τῶν ἐν ἐξορίαις, ἀγχόναις, σφαγαῖς, κακουχίαις, ἐμπρησμοῖς
καὶ ποικίλαις ἄλλαις περιστάσεσι τελειωθέντων προγόνων
ἡμῶν «Αἰωνία ἡ μνήμη!»

4. Εννοεί το 1928
5. «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ», Τόμος 1ος, Από την αναφορά του Α.
Α. Παπαδοπούλου, «Ο ΠΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»: αποσπάσματα από τις σελίδες 44, 45, 46.

Οργή της ΠΟΕ για την
Δεσμευτικό ψήφισμα από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο
για τις Γενοκτονίες των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων! αφαίρεση από την εξεταστέα
ύλη της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Η

Βουλή της Ολλανδίας πέρασε, στις 9 Απριλίου 2015, δεσμευτικό ψήφισμα με το
οποίο αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Ασσυρίων, των Ελλήνων και των Αρμενίων από τους
Οθωμανούς Τούρκους κατά τη διάρκεια του Α’
παγκοσμίου πολέμου. Το ψήφισμα, το οποίο
κατατέθηκε από το βουλευτή του Χριστιανικού
κόμματος Joel Voordewind, είχε ευρεία υποστήριξη από ποικίλα κόμματα, ενώ υπήρξε έντονη
αντίδραση από δυο Τούρκους βουλευτές. Τελικά ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
Ο Joel Voordewind δήλωσε πως «ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι να αναγνωριστεί τόσο η Γενοκτονία των Αρμενίων
όσο και των Ασσυρίων και να φέρει την Τουρκική κυβέρνηση
κοντά στην Αρμενία. Είναι μια σημαντική κίνηση από την Ολλανδική Βουλή προς την Τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει
τις πράξεις του παρελθόντος. Ελπίζω ότι τελικώς με αυτή την
κίνηση θα υπάρξει καλύτερη κατανόηση και συμφιλίωση ανάμεσα στις δυο χώρες».

Στις 24 Μαρτίου 2015 η Αρμενία αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ασσυρίων & των Ελλήνων. Το 2007 η Διεθνής Ένωση
Ακαδημαϊκών για τις Γενοκτονίες αναγνώρισε τις Γενοκτονίες
των Ασσυρίων και Ελλήνων. Το 2010 η Σουηδία αναγνώρισε τη
Γενοκτονία των Ασσυρίων, Ελλήνων και Αρμενίων.
Η Γενοκτονία διεπράχθη από τους Οθωμανούς Τούρκους
κατά τη διάρκεια του A’ παγκοσμίου πολέμου, μεταξύ του 1915
και 1923 και στοίχισε τη ζωή 750,000 Ασσυρίων (75%), 500,000
Ελλήνων και 1.5 εκατομμυρίου Αρμενίων.
Ενώ η Γενοκτονία των Αρμενίων είναι ευρέως γνωστή και
αναγνωρισμένη, οι Γενοκτονίες των Ασσυρίων και των Ελλήνων δεν είναι τόσο γνωστές. Παρ’ όλα αυτά δε μπορούν να
διαχωριστούν από την Αρμένικη Γενοκτονία καθώς διεπράχθησαν την ίδια χρονική περίοδο και με τα ίδια πολιτικά αίτια.
Επρόκειτο για μία Γενοκτονία εναντίον των Χριστιανικών λαών.
Οι Ασσύριοι έχουν συνεργαστεί με τους Έλληνες και τους
Αρμένιους για να πιέσουν την Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία αυτή, κατά τη διάρκεια του A' παγκοσμίου πολέμου.
Μέχρι σήμερα έχουν ανεγερθεί από τους Ασσύριους 9
μνημεία Γενοκτονίας σε όλο τον κόσμο.
Πηγή: Aina - Eπιμέλεια / μετάφραση: Νόπη Παπαδοπούλου

Με επιστολή της προς το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων
αντιδρά η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος σχετικά με την αφαίρεση του
κεφαλαίου «Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα», στο οποίο
περιλαμβάνεται η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Στην επιστολή της αναφέρει σχετικά:
Για μία ακόμη φόρα γινόμαστε μάρτυρες της ανακολουθίας των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το γεγονός της απαλειφής από την εξεταστέα
ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Λυκείου για το
σχολικό έτος 2015-2016 του κεφαλαίου «Ο παραευξείνιος ελληνισμός κατά το
19ο και 20ο αιώνα»,ενός κεφαλαίου, που, αν και συνοπτικό (μόλις 9 σελίδες),
αναφέρεται στην Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την στάση του Υπουργείου, όταν μάλιστα αυτή
έρχεται σε αντίθεση με το καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής) ο οποίος και είχε διαφορετική άποψη ( σχετικό απόσπασμα πρακτικού 31, της 26-5-2015). Η συγκεκριμένη δε απόφαση έρχεται και σε πλήρη
αντίθεση με την Βουλή των Ελλήνων, καθώς η ίδια η πρόεδρος της Βουλής είπε
«…η ελληνική βουλή δεν θα συμμετέχει απλώς στην καμπάνια για την αναγνώριση της γενοκτονίας, αλλά θα αγωνιστεί ενεργά», ελπίζουμε όχι με τέτοιες
πρωτοβουλίες.
Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση υπαγορεύτηκε από
ξένα κέντρα, που χρόνια τώρα ενοχλούνται από τον αγώνα μας για την διεθνή
αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας. Ώστοσο ερωτήματα γεννώνται σχετικά με την σκοπιμότητα τόσο της απάλειψης του εν λόγω κεφαλαίου,
όσο και της χρονικής συγκυρίας που αυτή έλαβε χώρα.
Βέβαια, η επιλογή των κεφαλαίων που αντικατέστησαν το επίμαχο«Η ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση» και «η οικονομία κατά το 19ο αιώνα» μας
δημιουργεί την πεποίθηση πως το Υπουργείο απλά προσεγγίζει την επιλογή
της εξεταστέας ύλης της ιστορίας με γνώμονα την επικαιρότητα. Θα θέλαμε
να υπομνήσουμε προς τον κ. Υπουργό πως ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι
οι οποίοι είναι προσηλωμένοι σε υψηλότερα ιδανικά και όχι στα ζητήματα της
οικονομίας και της επικαιρότητας.
ΠΗΓΗ: e-pontos
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Γενοκτονία Ποντίων: Μαχητική εκδήλωση μνήμης της Γενοκτονίας
των Ποντίων από την ΠΟΕ στη Θεσσαλονίκη
Μ

ε συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και πορεία προς το
τουρκικό προξενείο της πόλης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου η εκδήλωση
μνήμης της Γενοκτονίας των 353.000 αθώων
θυμάτων της θηριωδίας που πραγματοποίησε ο
τουρκικός εθνικισμός, από τους Νεότουρκους
και τους Κεμαλικούς.
Χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που εκπροσωπεί 431 πρωτοβάθμια σωματεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας
στη Θεσσαλονίκη και βροντοφώναξαν, «Δεν ξεχνάμε, τιμάμε
τους νεκρούς μας».
Στην αρχή της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τρισάγιο
στη μνήμη των 353.000 νεκρών από τον πατέρα Λάζαρο μπροστά στο μνημείο της Γενοκτονίας του δήμου Θεσσαλονίκης
στο κηπάριο της οδού Ερμού, όπου έγινε κατάθεσε στεφάνου
από τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Χρήστο Τοπαλίδη. Στο χώρο της εκδήλωσης η συντονιστική
επιτροπή νεολαίας της ΠΟΕ είχε δημιουργήσει ένα πανό όπου
έγινε απογραφή των γενοκτονημένων προγόνων μας, σε ειδικό στάντ, δίνοντας έτσι με το δική της τρόπο τον αγώνα για να
κρατηθεί ζωντανή η μνήμη της γενοκτονίας.

Η εκδήλωση

Στην κεντρική εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Αγίας Σοφίας παρέστησαν χιλιάδες πολίτες, ενώ μέλη των ποντιακών
σωματείων κρατούσαν λάβαρα και σημαίες των συλλόγων,
ενώ είναι χαρακτηριστικό πως οργανωμένα συμμετείχε και
οι Αρμένιοι με πανό. Στην εκδήλωση παρέστησαν δεκάδες
εκπρόσωποι της πολιτικής και της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης και βουλευτές.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Στο χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας μεταξύ άλλων τόνισε πως «η 19η
Μαΐου δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης και τιμής, είναι πρωτίστως
ημέρες καθήκοντος και ευθύνης. Η 19η Μαΐου δεν αφορά
μόνο στο παρελθόν, αφορά κυρίως στο παρόν και το μέλλον,
γιατί 353.000 θύματα, Έλληνες του Πόντου, περιμένουν ακόμα
τη δικαίωση. Αυτό το βάρος της μεγάλης ευθύνης, οφείλουμε
εμείς να το σηκώσουμε. Και όταν λέων εμείς, εννοώ όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στον τεράστιο αγώνα που δίνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος,
στον αγώνα που δίνει σύσσωμος ο Ποντιακός Ελληνισμός, για
την καθολική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. Είναι βαρύ αυτό το χρέος που φέρουμε στους ώμους
μας, εδώ όμως θα δείξουμε την ψυχή μας, που πρέπει να είναι
αντάξια των αδελφών μας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Έλληνες του Πόντου, με βαρβαρότητα ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες, όμως κατάφεραν να ξαναστήσουν τις μνήμες,
τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του κόσμου. Τέσσερα χρόνια πριν, το 2010 είχα την τύχη και
την ευλογία να είμαι ένας από τους Έλληνες που παρακολούθησαν την πρώτη μετά από 9 δεκαετίες, Θεία Λειτουργία στην
Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα. Πήγα Έλληνας και γύρισα δύο φορές Έλληνας. Γιατί ένοιωσα τη φλόγα της Ποντιακής
Ψυχής. Ένοιωσα τόσο το θρησκευτικό δέος στον ιστορικό Ναό
της Ορθοδοξίας, όσο και το δέος της παρουσίας σε ένα από τα
λίκνα του Ελληνισμού, εκεί που για χιλιάδες χρόνια ο Ποντιακός Ελληνισμός διέγραφε μια λαμπρή και ένδοξη πορεία. Ήταν
πραγματικά, μια διδακτική εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που θα
μου υπενθυμίζει το καθήκον που έχουμε όλοι οι Έλληνες: Και
το καθήκον αυτό είναι ξεκάθαρο: Η δικαίωση του αιτήματος
της αναγνώρισης της γενοκτονίας διεθνώς».

Ο Χρήστος Τοπαλίδης

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χρήστος Τοπαλίδης, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
παρουσία σας και την ανταπόκριση σας στο σημερινό προσκλητήριο μνήμης, τιμής και αγώνα. Η παρoουσία μας σήμερα
εδώ, υπαγορεύεται από το ιερό χρέος, που έχουμε αναλάβει,
απέναντι στην ιστορική αλήθεια, τις αξίες του ανθρωπισμού
αλλά προπάντων απέναντι στις 353.000 ψυχές των Γενοκτονημένων προγόνων μας και των εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων από τις πατρογονικές τους εστίες στον ιστορικό Πόντο.
Ένα χρέος που καθιστά μονόδρομο τον αγώνα για την Διεθνή
Αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού έως
την τελική Δικαίωση.
Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αποτελεί μέρος
ενός ευρύτερου σατανικού σχεδίου που εξύφαναν τα νοσηρά

μυαλά των νεοτούρκων και μετέπειτα τούρκων εθνικιστών του
Μουσταφά Κεμάλ, ενάντια σε όλους τους χριστιανικούς λαούς
της Ανατολής δηλαδή Ελλήνες του Πόντου και της Μ. Ασίας εν
γένει, Αρμενίους και Ασσυρίους, προκειμένου να ομογενοποιήσουν θρησκευτικά και φυλετικά την Μ. Ασία. Υπό αυτήν την
διάσταση χαιρετίζουμε με ευγνωμοσύνη την Αρμενική Εθνοσυνέλευση που με ομόφωνο ψήφισμα της αναγνώρισε την
Γενοκτονία Ελλήνων και Ασσυρίων της Ανατολής στην επέτειο
της Εκατονταετίας από την Γενοκτονία του Αρμενικού Λάου.
Δυστυχώς η σύγχρονη Τουρκική Δημοκρατία εξακολουθεί
την ίδια γενοκτονική πολιτική καθώς αρνείται πεισματικά ακόμη και σήμερα να συμφιλιωθεί με το ιστορικό της παρελθόν και
να αναγνωρίσει τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Διαπράττει με
αυτό τον τρόπο το τελικό στάδιο του εγκλήματος της Γενοκτονίας, την Γενοκτονία δηλαδή της Μνήμης, μέσω της άρνησης
τέλεσης του εγκλήματος. Και βέβαια δεν αρκείται σε παραλείψεις αλλά και με πράξεις επιδιώκει την εξάλειψη της ιστορικής
μνήμης της παρουσίας των προγόνων μας στις ιστορικές τους
κοιτίδες, με την καταστροφή και βεβήλωση των ιστορικών
μας μνημείων, όπως η πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας
Τραπεζούντας σε μουσουλμανικό τέμενος».

Ο Γιώργος Παρχαρίδης

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) Γιώργος Παρχαρίδης, στο σύντομο χαιρετισμό
του τόνισε πως «χρέος μας όμως Ιερό είναι, όχι μόνο να θυμόμαστε και να τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας αλλά και να διεκδικούμε αγωνιστικά την Διεθνή Αναγνώριση μέχρι την τελική δικαίωση και η δικαίωση σήμερα μπορεί να επέλθει μόνο με
την αναγνώριση και το αίτημα συγγνώμης από την σύγχρονη
Τουρκία. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθόρισε την 19η Μαΐου
ως ημέρα Μνήμης αφού δυστυχώς προηγουμένως αποσιωπήθηκε και απωθήθηκε σκόπιμα εκτός μνήμης στο όνομα και
στο βωμό της αμφιβόλου αποτελεσματικότητας πολιτικής της
ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Εμείς ως άμεσοι απόγονοι των
θυμάτων της γενοκτονίας δεν έχουμε το δικαίωμα και βεβαίως
δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι αγνοούμε την ιστορία
μας. Δεν ξεχνούμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό μας ζητούν οι 353.000 τρομαγμένες ψυχές κατά το πλείστον αλειτούργητων και άταφων προγόνων μας θυμάτων της εγκληματικής εθνοκάθαρσης που εμπνεύστηκαν οι νεότουκοι και
ενστερνίστηκαν και ολοκλήρωσαν οι Κεμαλικοί. Η μη καταδίκη
και ατιμωρησία των υπευθύνων της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών (Έλληνες, Αρμένιοι, Ασσύριοι) αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης των ναζιστών για την πραγματοποίηση του
ολοκαυτώματος των Εβραίων. Η σημερινή Τουρκία διάδοχος
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δυστυχώς έχει υιοθετήσει την
άρνησης της γενοκτονίας η οποία και εκδηλώνεται με απροκάλυπτη παραχάραξη της ιστορίας. Ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος
ποντιακός ελληνισμός αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό κομμάτι
του ποντιακού ελληνισμού θα αγωνιστεί συντονισμένα και με
κάθε θεμιτό μέσο για την διεθνή αναγνώριση».

Ο Πίτερ Κουτουτζιάν

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο αρμενικής καταγωγής σερίφης Κομητείας του Μίντλσεξ της Μασαχουσέτης
Πίτερ Κουτουτζιάν μεταξύ άλλων τόνισε: «είναι εξαιρετική τιμή

για μένα να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, καθώς -μαζί- τιμούμε την τραγική αυτή ημέρα – Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου – των Χριστιανικών πληθυσμών - στην
παγκόσμια ιστορία μας. Είμαι Αμερικανός εκ γενετής –από τη
Μασαχουσέτη– όμως η ψυχή μου δεν αποχωρίζεται ποτέ την
ιστορική Αρμενία, όπου έζησε κάποτε η οικογένειά μου. Και για
αυτό το λόγο, γνωρίζω και κατανοώ τόσο καλά το θυμό και τη
λύπη που συνοδεύουν αυτήν την ημέρα Μνήμης για σας και
τις οικογένειές σας – όμως επίσης – γνωρίζω και κατανοώ τη
σημασία της ημέρας εξίσου. Διότι, όπως μου έμαθε ο πατέρας
μου, και όπως ο πατέρας του έμαθε αυτόν – αλλά και όπως
εγώ διδάσκω σήμερα στα παιδιά μου – ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ. Προέρχομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής – τη χώρα των μεταναστών – και η ιστορία της οικογένειας μου το ενσαρκώνει αυτό. Οι παππούδες μου Αμπραχάμ και Ζαρούχι εγκατέλειψαν καταδιωγμένοι το χωριό τους
Μαράς της Τουρκίας, έχοντας μόλις λίγα ρούχα μαζί τους, για
να γλυτώσουν από τη Γενοκτονία που αφαίρεσε τη ζωή σε 1,5
εκατομμύριο ανθρώπους της Αρμενίας – αλλά παράλληλα και
σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου. Υπήρξαν μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών και αντίκρυσαν σκηνές που ήταν
τόσο απερίγραπτες, ώστε το μόνο που έκαναν –μετά τη βίαιη
εγκατάλειψη της πατρίδας τους – ήταν να μη μιλήσουν για όσα
είδαν και έζησαν. Αυτή ήταν μια αρκετά συνηθισμένη αντίδραση την εποχή εκείνη της ιστορίας – η γενιά τους αποσιώπησε
τα όσα τρομακτικά βίωσε και αντίκρυσε, ώστε οι άλλοι – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών τους, όπως ο πατέρας μου
– να μην υποφέρουν.
Η ιστορία του παππού μου είναι μόλις μία από τα εκατομμύρια ιστοριών που ελέχθησαν από τους Έλληνες του Πόντου
και της Ανατολής, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους – τους
επιζήσαντες της Γενοκτονίας στην οθωμανική επικράτεια. Διότι στις αρχές του 20ού αι., η Γενοκτονία που διαπράχθηκε εις
βάρος των προγόνων μας κατά τη διάρκεια και μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έδεσε τους λαούς μας για πάντα στην ιστορία.
Το 1914 διώκονται οι Έλληνες της Θράκης και έναν χρόνο μετά,
το 1915, επιτελείται η Γενοκτονία των Αρμενίων. Οι ομοιότητες
ανάμεσα στην τραγική εμπειρία των Ελλήνων και των Αρμενίων δεν διέφυγαν της προσοχής του Πρέσβη των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής Μοργκεντάου. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της εν λόγω περιόδου, ο Αμερικανός πρέσβης στις Αναφορές
του επισήμανε τις ομοιότητες στις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν από την Οθωμανική κυβέρνηση για την εκδίωξη των
ελληνικών πληθυσμών, τα έτη 1913 και 1914, και των Αρμενίων τον επόμενο χρόνο. Μέχρι το 1923 εκατομμύρια άνθρωποι
οδηγήθηκαν στο θάνατο μέσω βιαιοτήτων και πείνας. Και για
τους δύο λαούς μας, αυτή η εποχή του χρόνου είναι από τις
ιερότερες, τόσο για τους Έλληνες του Πόντου όσο και για τους
Αρμένιους. Διότι αγωνιζόμαστε για να επιστήσουμε την προσοχή σε μια απίστευτη αδικία – σε μια τρομακτική περίοδο της
παγκόσμιας ιστορίας, όταν οι πρόγονοί μας έπεσαν θύματα συστηματικής σφαγής που διαπράχθηκε εις βάρος των ανθρώπων μας για αυτό που ήταν, και όχι για κάτι που έκαναν. Όχι για
κάποιο έγκλημα που διέπραξαν ή μια παρανομία από μέρους
μας, αλλά κυρίως λόγω της θρησκείας μας. Περίπου μια ολόκληρη γενιά αφαιρέθηκε μέσω της Γενοκτονίας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
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Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις Μνήμης από την Ε.Λ.Β.

«Η

άνοδος του τουρκικού εθνικισμού και
η Γενοκτονία των Ποντίων» ήταν το
θέμα της εκδήλωσης, που παρουσιάστηκε το
απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, στο αρχοντικό Σαράφογλου, με κεντρικό ομιλητή τον
υπ. Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ. Βασίλη Δημητριάδη. Η διάλεξη ήταν
ενταγμένη στον κύκλο «Βραδιές Ιστορίας» με
γενική θεματική τη «Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού», που συνδιοργανώθηκε από την
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και το Κέντρο Τοπικής
Ιστορίας και Πολιτισμού της ΚΕΠΑ.
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η εθελο-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
Γνωστοποιήστε το ζήτημά σας ευρύτερα στον κόσμο
μέσω της ένωσης με άλλες κοινότητες που έχουν βιώσει γενοκτονία, ώστε να ενώσετε τις δυνάμεις και να δείξετε στον
κόσμο ότι είναι περισσότερο από κάτι που συμβαίνει στους
άλλους. Και να το τοποθετήσετε στο πλαίσιο του τι πραγματικά ήταν... Γενοκτονία των Χριστιανών. Πιστεύω ότι αυτό
μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό στο πλαίσιο των όσων
συμβαίνουν σήμερα στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και όλα τα στελέχη της για την πρόσκληση να
βρίσκομαι εδώ μαζί σας, σε ένα τόσο σημαντικό, ισχυρό και
σημαντικό γεγονός. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς που έχετε αφιερώσει το χρόνο ώστε να είστε
εδώ και να θυμάστε. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και σας υπόσχομαι ότι θα ενισχύσω τις προσπάθειές
σας με οποιοδήποτε τρόπο, και με κάθε τρόπο που μπορώ,
ώστε να επιτευχθεί η επίσημη αναγνώριση της χριστιανικής
γενοκτονίας μας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Και είθε
ο Θεός να ευλογεί τους μάρτυρές μας, και είθε ο Θεός να μας
ευλογεί όλους ως επιζώντες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ!!!».

Το ψήφισμα

Στη συνέχεια διαβάστηκε το ψήφισμα της συγκέντρωσης
από την γενική γραμματέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδας Γεωργία Κυριακίδου, όπου μεταξύ άλλων καλεί την
Τουρκία, «να αναγνωρίσει ως διάδοχο κράτος την Γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενάντια στους
Χριστιανικούς λαούς Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του
Πόντου και της Ανατολής, λυτρώνοντας τους πολίτες της και
την ίδια από το άγος των προκατόχων της. Να σεβαστεί θεμελιώδεις ελευθερίες, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα
ανθρώπινα δικαιώματα ενώ επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Οι συμμετέχοντες

Εκτός από τους χιλιάδες πολίτες και τους δεκάδες εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης
και εκπροσώπους συλλόγων, το παρών τους έδωσαν οι
βουλευτές, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας
Γκιουλέκας ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης ΝΔ, Αντώνης Γρέγος
Χ.Α, Σταυρούλα Ξουλίδου ΑΝΕΛ, Φώτης Γραικός ΧΑ, Άρτεμις
Ματθαιόπουλος ΧΑ, Γιάννης Αντωνιάδης ΝΔ. Ο πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και
δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου,
ο δήμαρχος Συκεών – Νεάπολης Σίμος Δανιηλίδης, η αντιπε-

ντική αιμοδοσία που διοργάνωσε για 7η συνεχή χρονιά η
Εύξεινος Λέσχη Βέροιας. Από το 2007 με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, η οποία κατατέθηκε στην
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας για να προωθηθεί από
εκεί σε Πανελλαδικό αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο σε όλα
τα Ποντιακά Σωματεία, καθιερώθηκε η ημέρα της 19ης Μαΐου ως ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, με το σύνθημα «ΔΩΣΕ
ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ».
Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, σε συνέχεια του κύκλου «Βραδιές Ιστορίας», πραγματοποιήθηκε, στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, εκδήλωση- συνδιοργάνωση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και του Κέντρου Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού της
ΚΕΠΑ, με τίτλο «Ανέκδοτες μαρτυρίες για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου από τα αρχεία του Βατικανού», με ομιλητή τον Ιστορικό Δρ. Θεοδόση Κυριακίδη.
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι Κεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος, η αντιδήμαρχος πολιτισμού του δήμου
Θεσσαλονίκης Έλλη Χρυσίδου. Το παρών έδωσαν επίσης ο
πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και βουλευτής Παναγιώτης Ψωμιάδης, οι πρώην βουλευτές Στέλιος
Παπαθεμελής, Χρυσούλα Γιαταγάνα, Τάσος Ιντζές, ο πρώην
δήμαρχος Πολίχνης Κώστας Θεοδωρίδης.

ντρικές Εκδηλώσεις Μνήμης του Νομού, με επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ροδοχώρι Ημαθίας, από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ», υπό
την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Διοργανώθηκε συμβολική λαμπαδηδρομία μνήμης ξεκινώντας από
το Μνημείο Γενοκτονίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για να
καταλήξει, περνώντας από διάφορα χωριά του νομού, στο
σημείο όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας Ροδοχωρίου. Σκοπός της συμβολικής αυτής κίνησης
ήταν να ενωθούν όλα τα μνημεία Γενοκτονίας του Νομού ως
μια κίνηση ενίσχυσης του αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος
Τουμπουλίδης Νικόλαος

Εκδηλώσεις Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου στην Αθήνα

Η χορωδία

Στη συνέχεια η χορωδία του συλλόγου Ποντίων Καλλιθέας – Συκεών Θεσσαλονίκης με χοράρχη τον Γιώργο Μπίλλη,
απέδωσε δύο ποντιακά τραγούδια. Την ποντιακή ιστορία σε
στίχους Σάββα Μαυρίδη και το παραδοσιακό «Αϊτέντς επαραπέταναν», με τη συνοδεία της λύρας του Κώστα Κυριακίδη
και του Μάκη Παπαδόπουλου στο ούτι.

Η πορεία

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία των συγκεντρωμένων, όπου στην κεφαλή της, ήταν οι νέοι με νταούλια από
τη σχολή του Κώστα Ζώη, ακολουθούσαν νέες μαυροφορεμένες κρατώντας από ένα αναμμένο κερί στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας, το πανό της νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, το πανό με την Αρμενική Νεολαία
Ελλάδος και το διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕ μαζί με τους
επισήμους και τον κεντρικό ομιλητή και κατέληξαν μέσω των
δρόμων Αγίας Σοφίας, Εγνατία, Λεωνίδα Ιασωνίδη και Αγίου
Δημητρίου έξω από το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης.
Αρκετές εκατοντάδες μέτρα είχαν παραταχθεί ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις με λεωφορεία των ΜΑΤ και έκαναν
φραγμό να μην προχωρήσει η πορεία. Αντιπροσωπεία της
ΠΟΕ και της ΔΙΣΥΠΕ έφτασαν έξω από το τουρκικό προξενείο
Θεσσαλονίκης όπου οι επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων δεν τους επέτρεψαν να τοιχοκολλήσουν το ψήφισμα
της συγκέντρωσης. Αφού δημιουργήθηκε ένταση, με τον
Πρόεδρο της ΠΟΕ Χρήστο Τοπαλίδη και τον πρόεδρος της
ΔΙΣΥΠΕ Γιώργο Παρχαρίδη, να μην τους αφήνουν αστυνομικές δυνάμεις να πλησιάσουν στον εξωτερικό τοίχο και τους
προέτρεπαν να επικολλήσουν το ψήφισμα σε παρακείμενο
δένδρο, τελικά μετά από αψιμαχίες, το ψήφισμα το έλαβε και
το επικόλλησε ο Γιάννης Αντωνιάδης, βουλευτής Φλώρινας
της ΝΔ του ελληνικού κοινοβουλίου, και πρώην πρόεδρος
της ΠΟΕ.
Οι συγκεντρωθέντες αφού τους ανακοινώθηκε η επικόλληση του ψηφίσματος στο τουρκικό προξενείο έψαλαν τον
εθνικό ύμνο και αποχώρησαν.

Μ

ε το καθιερωμένο με προεδρικό διάταγμα
Μνημόσυνο ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή 24 Μαΐου 2015 οι εκδηλώσεις
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Αθήνα, που διοργανώθηκαν από την
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), με
τη φροντίδα του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Τιμή, σεβασμός, μνήμη, αγωνιστικότητα και νεανικός
παλμός, ο παλμός της συνέχειας του αγώνα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, επικράτησαν και φέτος στις εκδηλώσεις, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου στο πανανθρώπινο αυτό ζήτημα
της Γενοκτονίας στα εκθεσιακά περίπτερα που είχαν στηθεί
στην Πλατεία Συντάγματος από 16 έως 19 Μαΐου, συμβολική
συμμετοχή στην Ποδηλατοπορεία που διοργάνωσε στις 17
Μαΐου η Ένωση Αρμενίων Αθλητών και Προσκόπων «Χομενετμέν», με αφετηρία την Πλατεία Κοραή στον Πειραιά και κατάληξη στην Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Νέα Σμύρνη,
και Ολονυχτία στην Πλ. Συντάγματος 18 προς 19 Μαΐου, με
προβολή ταινιών και απόδοση τραγουδιών Γενοκτονίας.
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Τεράστια επιτυχία η μουσικοχορευτική παράσταση
των τμημάτων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με τίτλο
«60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

Ο

κόσμος που κατέκλισε από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 19 Απριλίου 2015 το
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας, προκαλώντας το αδιαχώρητο και γεμίζοντας ασφυκτικά
την κεντρική αίθουσα, είχε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει ένα υπέροχο παραδοσιακό
πρόγραμμα με την συμμετοχή 200 και πλέον
χορευτών, ηθοποιών και μουσικών. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια
από την ίδρυση της Λέσχης.
Μέσα σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα, τα μέλη
των τμημάτων της Ε.Λ.Β. (χορού – μουσικής – θεάτρου) μετέφεραν στην σκηνή με έναν ιδιαίτερο και καθαρά παραδοσιακό τρόπο εικόνες από τη καθημερινή ζωή των Ελλήνων του
Πόντου. Στην παράσταση οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παιδιά 4ης και 5ης γενιάς Ποντίων να μιλούν την ποντιακή
διάλεκτο, να νανουρίζουν στα ποντιακά, να κάνουν αγροτικές
εργασίες, να παίζουν παιχνίδια και μουσικά όργανα των προσφύγων παππούδων τους, να τραγουδούν και να χορεύουν
με τον τρόπο των μακρινών προγόνων τους. Αν και τα περισσότερα παιδιά, δεν είχαν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν με
ανθρώπους που διατηρούσαν νωπές τις μνήμες των αλησμόνητων πατρίδων τους, εν τούτοις, αγαπούν και βιώνουν την
ποντιακή παράδοση μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Ε.Λ.Β.
Μέσα στο δικό τους σχολείο παράδοσης που λέγεται Εύξεινος
Λέσχη Βέροιας.
Η εκδήλωση έκλεισε με το χορό των Θεών «Πυρρίχιο»,
υπό την εξαίρετη αφήγηση και την αισθαντική φωνή του κ.
Γιώργου Συμεωνίδη, μέσα από το κείμενο του κ. Γιώργου Σιώμου που αναλύει την σημειολογία των κινήσεων του χορού,
ξεσηκώνοντας κυριολεκτικά τους θεατές.
Την επιμέλεια όλης της εκδήλωσης είχε ο συντονιστής των
τμημάτων της Ε.Λ.Β. κ. Βασίλης Ασβεστάς σε συνεργασία με
τον Καλλιτεχνικό Δ/ντή κ. Δημήτριο Τσιαβό, τον χοροδιδάσκαλο κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, τους δασκάλους μουσικής Γιάννη
Τσανασίδη και Δημήτρη Ουσταμπασίδη, τραγουδιού Νίκου
Παπαδόπουλου, Σπύρου Θεοδωρίδη και τις υπεύθυνες τμημάτων κυρίες Ιφιγένεια Αμοιρίδου, Ελπίδα Κιατικίδου.
Στην παράσταση συμμετείχαν και μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του 1ου Λυκείου Κορωπίου Αττικής, οι οποίοι βρέθηκαν
στη Βέροια στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής.
Η κ. Νανά Καραγιαννίδου, ως παρουσιάστρια της εκδήλωσης, κάλεσε στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό τον Πρόεδρο της Ε.Λ.Β. κ. Παύλο Σαρημιχαηλίδη και την καθηγήτρια
του 1ου Λυκείου Κορωπίου κ. Δήμητρα Μυτάκη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς κ. Ε.Φιλιππάκης,
ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης,
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας κ. Ε. Γκόγκα, ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β κ. Ν. Μωυσιάδης, ο πρώην Πρόεδρος
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και νυν Πρόεδρος
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων κ. Γ. Παρχαρίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης κ. Η. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ποντιακών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας
της Π.Ο.Ε. κ. Λ. Σαρβανίδης, το μέλος του Δ.Σ της ΔΙ.ΣΥ.ΠΕ και
του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και πρώην
Πρόεδρος της Ε.Λ.Β., κ. Λ. Ζευγαρόπουλος, o γνωστός μουσικοσυνθέτης κ. Χ. Κεμανατζίδης και οι πολιτιστικοί φορείς:
Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος
Διαβατού, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού "Η
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Πρόοδος", Σύλλογος Ποντίων Αλεξανδρείας και Περιχώρων,
Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολιβάδου και Χορευτικός Όμιλος Βέροιας.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά, το Δήμο Βέροιας, την ΚΕΠΑ του
Δήμου Βέροιας, το προσωπικό του Χώρου Τεχνών, την pella
τηλεόραση, τα μέλη των τμημάτων, τους γονείς των παιδιών
και όλους τους συντελεστές της παράστασης, τον κ. Συμεωνίδη Γεώργιο, τον κ. Σιώμο Γεώργιο, την κ. Φιλικά Ελπίδα, τον
κ. Τσανασίδη Φαίδωνα, την κ. Ανδρεάδου Δήμητρα και τον κ.
Φάκα Πέτρο. Επίσης ευχαριστεί θερμά τα μέλη και τους φίλους της Ε.Λ.Β. που μας τίμησαν με την παρουσία τους, όλους
όσους προσπαθούν για την ανάδειξη των πολιτιστικών μας
αξιών και ιδιαίτερα τους χορηγούς της εκδήλωσης, τον κ.
Τσιφλίδη Χαράλαμπο (Tsiflidis-security), την κ. Χατζίδη Αικατερίνη, τον κ. Χαλκίδη Ιορδάνη, τον κ. Νούσιο Αντώνιο και τον
κ. Μπαλτζή Δημήτριο, τους χορηγούς επικοινωνίας, εφημερίδα ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, e-Pontos, Pella τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά μέσα www.stifaka.gr, www.veriotis.gr, www.laikoyra.gr,

www.pliroforiodotis.gr, www.24oresimathia.gr, imathia-live.
blogspot.gr, www.verianet.gr, και τις εφημερίδες Ημερήσια,
Βέροια, Εύξεινος Πόντος, Ποντιακή Γνώμη, για την προβολή
της εκδήλωσης.
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10ος χρόνος ΚΛΗΔΟΝΑΣ
- σο Κουμανίτς μερέα Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
εκδηλώσεις του Κλήδονα από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. Η Ε.Λ.Β. έχοντας πάντα ως
βασικό της μέλημα τη διατήρηση και διάδοση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, διοργάνωσε για δέκατη συνεχή χρονιά την καλοκαιρινή
πολιτιστική εκδήλωση «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2015», στο
Κομνήνιο Βέροιας, την Παρασκευή 19 και την
Κυριακή 21 Ιουνίου 2015. Η προγραμματισμένη εκδήλωση του Σαββάτου μετατέθηκε λόγω
έντονης κακοκαιρίας για την Κυριακή 21 Ιουνίου.
Η αθρόα συμμετοχή των μελών και φίλων της Λέσχης σε
συνδυασμό με την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων
ετών, επιβεβαίωσε την καθιέρωση ενός σημαντικού πολιτιστικού θεσμού της ευρύτερης περιοχής μας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή με ειδικό αφιέρωμα στην Κρήτη και στον Κρητικό λαό με την παρουσία
Κρητικής ορχήστρας και του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας. Από την μεριά των Κρητών
έπαιξαν και τραγούδησαν οι Μιχάλης Ματζίρης (λύρα-τραγούδι), Δημήτρης Τριχάκης (λαούτο-τραγούδι) και Σταύρος
Φιλιπποπολίτης (λαούτο- τραγούδι) και Πανταζής Πονερίδης
στο νταούλι, ενώ την ποντιακή βραδιά πλαισίωσαν οι Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Χωραφαΐδης στο τραγούδι,
Σωκράτης Μουρατίδης και Γιώργος Ιωσηφίδης στη λύρα,
Ανδρέας Νικηφορίδης στο νταούλι και Άκης Γεωργιάδης στα
πλήκτρα.
Η Ε.Λ.Β συμμετείχε με το παιδικό και εφηβικό χορευτικό
της τμήμα το οποίο συνόδευσαν με τη λύρα τους η Ανθούλα
Καλαϊτζίδου και ο Κων/νος Καπουρτίδης και με το νταούλι τους ο Βαγγέλης Μωυσιάδης, ο Γιώργος Ασβεστάς και ο
Γουλσουζιάδης Νίκος.
Κρήτη και Πόντος έσμιξαν στην πλατεία Κομνηνίου με τις
μουσικές τους να εναλλάσσονται, παρουσιάζοντας τη λεβεντιά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των δυο ξεχωριστών πολιτισμών ξεσηκώνοντας πραγματικά το κοινό που
γλέντησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις και παρά τις συνεχείς απειλές του καιρού, ο
κόσμος δεν πτοήθηκε και ανταποκρίθηκε θερμά στο κάλεσμα δημιουργώντας μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα.
Αμέσως μετά το παραδοσιακό «άναμμα της φωτιάς», η
παρουσιάστρια της εκδήλωσης κα Δεληγιαννίδου Κερεκή,
καλωσόρισε τον κόσμο και κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο
της Λέσχης κ. Σαρημιχαηλίδη Παύλο, ο οποίος απηύθυνε
ένα σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέχεια ξεκίνησε το μουσικό
πρόγραμμα με τους Λευτέρη Παπαδόπουλο και Παναγιώτη
Σεϊτανίδη στο τραγούδι, Σωκράτη Μουρατίδη και Γιώργο
Ιωσηφίδη στη λύρα, Μιχάλη Τσανασίδη στο αγγείο, Δημήτρη Ουσταμπασίδη και Ανδρέα Νικηφορίδη στο νταούλι και
Γιάννη Γκαντίδη στα πλήκτρα.
Μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα ο πρόεδρος
της Λέσχης παίρνοντας το λόγο, έκανε μία σύντομη αναφορά στα δύο πρόσωπα που το Δ.Σ της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφεραν στο Σύλλογο. Ο Πρόεδρος της Λέσχης
ενημέρωσε ότι με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ προτείνεται
στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου να ανακηρυχτεί ο κ.
Μιχαηλίδης Ιωάννης ως επίτιμος Πρόεδρος και ο κ. Γερασιμίδης Μιχάλης ως επίτιμο μέλος. Ακολούθησε η απονομή
αναμνηστικών στους τιμώμενους. Λόγω οικογενειακών υπο-
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χρεώσεων απουσίαζε ο κ. Μιχαηλίδης και αντ’ αυτού το αναμνηστικό παρέλαβε ο κ. Τσιπουρίδης Σίμος.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε τμήμα του χορευτικού
τμήματος εκπροσώπησης της Λέσχης αποτελούμενο από
σαράντα περίπου χορευτές που με αποκορύφωμα τον χορό
Σέρρα, συγκίνησαν και ενθουσίασαν το κοινό.
Και φέτος ήταν αξιέπαινη η πρωτοβουλία των μικρών μελών της Λέσχης, οι οποίοι απέσπασαν θετικότατους σχολιασμούς περιφερόμενοι ανάμεσα στα τραπέζια συλλέγοντας
με ειδικά μεταλλικά καροτσάκια τα απορρίμματα για ανακύκλωση, αναδεικνύοντας την οικολογική τους ευαισθησία.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Βέροιας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Σοφιανίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σουμελίδης, ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Β κ. Νίκος Μωυσιάδης, ο πρόεδρος της
Τ.Κ. Τριποτάμου κ. Χρήστος Τσανασίδης, οι πρώην πρόεδροι
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλη του Δ.Σ της ΔΙ.ΣΥ.ΠΕ.
κ.κ Κουμπουλίδης Λάζαρος, Καπουρτίδης Χαράλαμπος και
Ζευγαρόπουλος Λάζαρος ο οποίος είναι και αριστίνδην μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, οι
εκπρόσωποι των Πολιτιστικών και Κοινωνικών φορέων του
Νομού, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κιβωτιανών Ν. Ημαθίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί», τον
Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Προδρόμου «Ο Ακρίτας», τον Μορφωτικό
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού «Η Μίεζα», τον Πολιτιστικό
Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», τον
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού «Η Πρόοδος»,
τον Σύλλογο Κρητικών Ν. Ημαθίας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καβασίλων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστοχωρίου , το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας και το ΑΝ-ΔΥ Βέροιας.
Το Δ.Σ. της Λέσχης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν για την
προετοιμασία και την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων
αρχίζοντας από τα μέλη και τους πάρα πολλούς φίλους και
καταλήγοντας στους σημαντικότατους υποστηρικτές και χορηγούς, όπως, την Τ. Κ. Τριποτάμου και τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Τσανασίδη, την εκκλησιαστική επιτροπή του Αγίου Γεωργίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και όλους τους κατοίκους
του Κομνηνίου, το γραφείο γενικού τουρισμού «Αχιλλέα
Αλατσίδη», την εταιρεία «MEGA EURONICS» Γ. Ιωαννίδη – Δ.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ.: 2331070275 - FAX: 2331070277
ΕΜΑΙL: canon@vernet.gr

Τσανασίδη και Σια ΟΕ., την επιχείρηση «κοτόπουλα Μελικιώτης», την εταιρία εμπορίας κρεάτων «Αφοί Χατζημασούρα.»,
το κρεοπωλείο «Ανθιμίδης Χαράλαμπος & Υιός», την εταιρεία «Ritsi home collection– Kavi group Τσανακτσίδης», τα
αρτοποιεία «Άρτος Ημών» του Χρήστου Καγκελίδη και «Το
Καρβέλι» του Παναγιώτη Τσιομπάνογλου, την εταιρεία Τσιφλίδης Security, τον συντονιστή των χορευτικών τμημάτων
κ. Βασίλη Ασβεστά, τον χοροδιδάσκαλο κ. Βαγγέλη Ιντζεβίδη, την υπεύθυνη του τμήματος εκπροσώπησης κ. Έφη
Αμοιρίδου, τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Τάκη Τσιαβό, την
υπεύθυνη ιματιοθήκης κ. Νεκταρία Αθανασάκη, όλους τους
μουσικούς που πλαισίωσαν την διήμερη εκδήλωση, τα μέλη
των χορευτικών τμημάτων και του τμήματος Νέων της Λέσχης, καθώς και όλα τα μέλη και τους φίλους της Ε. Λ. Β. που
συνέβαλαν τα μέγιστα στην προετοιμασία και πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς επικοινωνίας, τις εφημερίδες, «Ημερήσια», «Βέροια», «Ποντιακή Γνώμη», «Εύξεινος Πόντος», «Στη Φάκα», την εκπομπή
«Σεργιάνι στην Ελλάδα» του κ. Μελέτη Σισμανίδη, τις ιστοσελίδες www.e-pontos.gr, blog λαικούρα-news, faretra.
info, veriamou.blogspot.com, βεροιώτης.gr, verianet.gr,
makedonia news, blog πληροφοριοδότης, blog μακεδονικά
νέα, blog Αλεξάνδρεια Γιδάς, blog veria news, blog 24 ώρες
Ημαθία, Ημαθία live blogspot, hmathianews.blogspot.com,
blogspot anthemia.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2015» που
πραγματοποιήθηκε στις 21/6/2015, οι αριθμοί που κληρώθηκαν από τη λαχειοφόρο αγορά είναι οι εξής:
1. 1833 Ένα μοτοποδήλατο scooter μπαταρίας προσφορά
από την Ε.Λ.Β.
2. 597 Μία γεννήτρια ατμού προσφορά από τα «MEGA
EURONICS» Γ.Ιωαννίδης - Δ.Τσανασίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
3. 113 Ένα 4ήμερο ταξίδι στην Κων/πολη για 1 άτομο από το
Γ. Γ. Τουρισμού Α. Αλατσίδη.
4. 2687 Ένα Χαλί από «RITSI HOME COLLECTION - KAVI
GROUP ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ»
5. 2672 Μια διαμονή στην σουίτα στο ξενοδοχείο LOZΙTSI
προσφορά από τον κ Ανδρέα Λαζαρίδη.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος
Τουμπουλίδης Νικόλαος
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8ο Φεστιβάλ Παιδικών Ποντιακών Χορών
Χόρεψαν με την καρδιά τους τα Ποντιόπουλα

Π

ερήφανα παιδικά πρόσωπα, μικρά παιδιά
που ντυμένα με ποντιακές φορεσιές έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή,
πλημμύρισε το σαββατοκύριακο το Θερινό
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων του ΣΠΟΣ Θεσσαλίας και
Κεντρικής Μακεδονίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Τη διοργάνωση ανέλαβε και
έφερε σε πέρας η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας.
Περίπου 900 χορευτές, ηλικίας από 4 έως 16 ετών, από
33 συλλόγους της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας
συμμετείχαν στο φεστιβάλ.
Οι περίπου 2.000 θεατές του φεστιβάλ –χίλιοι κάθε μέρα–

καμάρωσαν, θαύμασαν και χειροκρότησαν τους λιλιπούτειους χορευτές, οι οποίοι από πολύ μικροί μαθαίνουν να
διατηρούν ζωντανή την παράδοση και να κρατούν ψηλά, με
περηφάνια, τη σημαία του Πόντου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών χορών από το συγκρότημα του Ομίλου «Γενίτσαροι
και Μπούλες», ο οποίος αναβιώνει στην πόλη της Νάουσας
κάθε χρόνο το γνωστό έθιμο που ανάγεται στην Τουρκοκρατία. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Φαντίδης ερμήνευσε με τη λύρα
του το συγκινητικό ποντιακό τραγούδι «Την πατρίδα μ’ έχασα», για να ανοίξει το ποντιακό χορευτικό τμήμα με το χορό
των χορών, τη σέρρα, την οποία παρουσίασε το τμήμα της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Η σέρρα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Παραφωνία στο κατά τα άλλα όμορφο φεστιβάλ αποτέλεσε η δυνατή βροχή που «πότισε» το βράδυ της Κυριακής

την πόλη της Νάουσας. Το αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει
το φεστιβάλ, αφού γινόταν σε ανοιχτό χώρο, και έξι σωματεία
να μην προλάβουν να παρουσιάσουν τις χορογραφίες τους.
Στους συμμετέχοντες συλλόγους δόθηκαν αναμνηστικά
δώρα, ενώ όλα τα χορευτικά τμήματα επισκέφθηκαν την περίφημη Βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης, που φιλοξενεί στους
χώρους της η Εύξεινος Λέσχη Νάουσας, αλλά και την έκθεση
με τις φωτογραφίες των ιερών κειμηλίων τα οποία έφερε από
την Αργυρούπολη στη Νάουσα η πρώτη γενιά των Πόντιων
προσφύγων.

Η πομπή των μικρών χορευτών προς το θέατρο

Το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στην πρώτη γενιά των Πόντιων προσφύγων, η οποία τιμήθηκε στο πρόσωπο της Κρυστάλλης Κωνσταντινίδου, η οποία πρόσφερε τα μέγιστα στη
δημιουργία του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης
Νάουσας.
ΠΗΓΗ: pontos-news

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα έγιναν και φέτος για 47η χρονιά
οι εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας

Έ

να εξαιρετικά λαμπρό διήμερο
εκδηλώσεων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και
να συμμετάσχουν σε αυτό εκατοντάδες προσκυνητές και μέλη
ποντιακών σωματείων από όλη την
Ελλάδα. Στο Μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου Περιστερεώτα που σήμερα βρίσκεται στις φιλόξενες πλαγιές του Βερμίου, στο Ροδοχώρι της
Νάουσας, θησαυρίζονται λείψανα
του Αγίου, αλλά και μοναδικοί
θρησκευτικοί θησαυροί που υπήρχαν στο μοναστήρι στον Πόντο το
οποίο κτίστηκε το 752 μ.Χ.

Η Πανήγυρη ξεκίνησε από την παραμονή
της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, με τον στολισμό της
θαυματουργής εικόνας, κειμήλιο από την παλαιά Μονή στον Πόντο και την μεταφορά της
με θρησκευτική ευλάβεια από στρατιωτικό
άγημα στον Ιερό Ναό, όπου και τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία
και την συμμετοχή πλήθους προσκυνητών.
Στον Εσπερινό παρευρέθηκαν ο αντιπερειφεριάρχης Ν. Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης
και η πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών
Σωματείων νομού Θεσσαλονίκης κα Αγγελική Παπαδοπούλου, η οποία μετέφερε τα ιερά
λείψανα των Αγίων στο Ναό. Ακολούθησε
πρόγραμμα με το καθιερωμένο ποντιακό
παρακάθ όπου συμμετείχαν καλλιτέχνες που
έπαιξαν λύρα και νταούλι και απέδωσαν μαζί
με τους παρευρισκόμενους επιτραπέζια παραδοσιακά τραγούδια.
Ανήμερα της γιορτής την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 τελέστηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας
κ.κ. Ιωήλ και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου. Στην Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο πρωτοσύγκελος της
Μητρόπολης Εδέσσης αρχιμ. Στέφανος Δέβρελης, ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγη-

τής και διευθυντής σπουδών στην Ανώτατη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, ο
ηγούμενος της Μονής Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος π. Φιλόθεος Παπαδόπουλος, ο εφημέριος του Ροδοχωρίου και υπεύθυνος του
Ναού του Περιστερεώτα π. Ευστράτιος Ιμβριώτης καθώς και ιερείς από τα Γιαννιτσά, την
ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και διάκονοι
της Μητροπόλεως Εδέσσης.
Το Δ.Σ. του ιδρύματος "Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα" τίμησε φέτος τον ιερέα π. Ευστράτιο Ιμβριώτη. Στην προσφώνηση ο υπεύθυνος
του Ερευνητικού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου
Περιστερεώτα κ. Θεοδόσιος Κυριακίδης απονέμοντάς του την τιμητική πλακέτα είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Ιερά Μονή του Αγίου
Γεωργίου Περιστερεώτα είχε την εξαιρετική
ευλογία τα τελευταία 23 χρόνια να συνδέσει τη
λειτουργία της με την ακούραστη διακονία του
αιδεσιμότατου π. Ευστράτιου Ιμβριώτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια έχοντας
υπόψη του τη ζέση με την οποία διακονεί τόσο
τον Άγιο Δημήτριο, όσο και τον Άγιο Γεώργιο
αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση,
θέλοντας να εκφράσει την απεριόριστη εκτίμηση του προς το πρόσωπο του, να τον τιμήσει
για την πολυετή προσφορά του. Η τιμή αυτή, η
οποία δίδεται φέτος με τη συμπλήρωση των 50
χρόνων ίδρυσης και λειτουργίας του Περιστερεώτα στον ευλογημένο αυτό τόπο, ενέχει έναν
ισχυρό συμβολισμό. Μαζί με εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, απαραίτητοι για
τη λειτουργία τέτοιων Ιδρυμάτων πανελλήνιας
εμβέλειας, είναι συνεργάτες αφοσιωμένοι και
αθόρυβοι, όπως είναι και ο πάτερ Ευστράτιος».

Στη συνέχεια και αφού οι Σεβαστοί Ιεράρχες και πατέρες της Εκκλησίας επισκέφτηκαν
και ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ιεράς Μονής η πανηγυρική ημέρα συνεχίστηκε με καλωσόρισμα των προσκυνητών και χαιρετισμό
από τον πρόεδρο του Σωματείου κ. Αριστείδη
Κυριακίδη. Ακολούθησε η παρουσίαση του
προγράμματος από την υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων του Δ. Σ. του Περιστερεώτα κ. Σοφία
Αμπερίδου, η οποία έκανε σύντομη αναφορά
στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το έτος
2015 και αφορά τον εορτασμό των 50 χρόνων
από την ίδρυση του Σωματείου. Μεταξύ άλλων
στις δραστηριότητες για τα πενηντάχρονα περιλαμβάνονται και η προετοιμασία ολιγόλεπτου ντοκιμαντέρ για την ιστορία της Μονής,
θεατρικό έργο, ημερίδα με θέμα την ίδρυση
και ανιστόρηση της Νέας Ιεράς Μονής, διαρκή
έκθεση φωτογραφίας στη Νάουσα και την Θεσσαλονίκη, λεύκωμα κειμηλίων, επετειακό τόμο
για την ιστορία της Μονής, παιδικό διαγωνισμό
ζωγραφικής και έκθεση των έργων, συμπόσιο
ζωγραφικής με θέμα την Ιερά Μονή κ.α.
Στη συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων ανήμερα του Αγίου το κοινό ενημερώθηκε
για την ποντιακή κουζίνα από την κα Ελένη Βασιλειάδου, η οποία παρουσίασε παραδοσιακά
προϊόντα από την οικοτεχνία που διατηρεί με
τον τίτλο «Βερμίου Γης». Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Σύλλογο Ποντίων
Γιαννιτσών και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «Η Μίεζα». Τα
εφηβικά χορευτικά τμήματα με υπεύθυνο
χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Κασαμπαλίδη παρουσίασαν προγράμματα με παραδοσιακούς

ποντιακούς χορούς και τα παιδιά απέδωσαν
με ζωντάνια και ενθουσιασμό χορούς από την
Γαλίαινα και το Καρς. Τους συνόδεψαν, στην
ποντιακή λύρα ο Θεόδωρος Τσανακλίδης, στο
νταούλι ο Κώστας Ιμβριώτης και στο τραγούδι
η 16χρονη Έλενα Κασαμπαλίδου που κατέπληξε με τις εξαιρετικές ερμηνείες της. Οι τρεις
νέοι καλλιτέχνες χάρισαν στους παρευρισκόμενους ξεχωριστά μουσικά ακούσματα με το
ιδιαίτερο ηχόχρωμα της Γαλίαινας.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία
τους μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΙΣΥΠΕ
καθηγητής καρδιολογίας ΑΠΘ κ. Γεώργιος
Παρχαρίδης, οι ομότιμοι καθηγητές πανεπιστημίου κ. Χρήστος Καμενίδης και κ. Στάθης
Πελαγίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νίκος
Κουτσογιάννης, ο διοικητής της Β' μοίρας
καταδρομών Αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Παπαδόπουλος μαζί με αξιωματικούς του
στρατού, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη Δ.
Σ. ποντιακών σωματείων και πλήθος κόσμου.
Το Δ.Σ. του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
ευχαριστεί και δημόσια όλους όσοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην προετοιμασία της
Πανηγύρεως, τους κατοίκους του Ροδοχωρίου
που συμμετείχαν στις εργασίες καθαριότητας
του χώρου και όλους όσοι παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα στις διήμερες εκδηλώσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην
συνέχιση της παράδοσης που μας δόθηκε από
τους πρόσφυγες προγόνους μας. Ευχαριστεί
επίσης όσους βρέθηκαν εκεί και τίμησαν με
την παρουσία τους την μνήμη του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στην Μονή Ροδοχωρίου.
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ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ - ΑΛΩΝΑΡΤΣ - ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ

Προσκήνυμα στον Πόντο
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με το γραφείο Γενικού Τουρισμού (Achilleas Tours) διοργανώνει 11ήμερο προσκύνημα
(από 11-8 έως 21-8) στις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου. Θα αναζητήσουμε μέσα από αυτό το προσκύνημα την πραγματικότητα και την επιβεβαίωση των ιστορικών γεγονότων που όλοι έχουμε χρέος να γνωρίζουμε αλλά και δικαίωμα στη μνήμη. Σταθμός στο ιστορικό μας ταξίδι θα είναι η παρακολούθηση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας την ημέρα του 15Αύγουστου μέσα
στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Σταθμοί του ταξιδιού:
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΣΑΦΡΑ - ΜΠΟΛΗ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ - ΣΙΝΩΠΗ - ΜΠΑΦΡΑ - ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ - ΟΙΝΟΗ - ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
-ΠΑΝ.ΣΟΥΜΕΛΑ -ΠΛΑΤΑΝΑ - ΟΥΖΟΥΝΓΚΙΟΛ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΖΑΡΑ- ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - ΑΜΑΣΕΙΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ.
Τιμή συμμετοχής: 750Ε τηλ. επικοινωνίας Ευξείνου Λέσχης 2331072060 Δευτέρα- Πέμπτη 17:00 έως 21:00 & Κυριακή 18:00 έως
22:00, Υπεύθυνος κ. Φωτιάδης Φιλοκτήμων 6942701788. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ(620 ΧΛΜ)
Ώρα 06.00 αναχώρηση από την Εληά. Στάση έξω από την Ξάνθη
για καφέ και κατόπιν κατεύθυνση για συνοριακό σταθμό Κήπων.
Έλεγχος Διαβατήριων και στη συνέχεια μέσω Μαλγάρων και Ραιδεστού άφιξη το απόγευμα στην Πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ(400 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για Σαφράμπολη. Μετά από ενδιάμεσες
στάσεις, άφιξη στην Σαφράμπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
στη συνέχεια μια πρώτη γνωριμία με την γραφική κωμόπολη η οποία
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός. Πολλές από τις παραδοσιακές κατοικίες μετατράπηκαν σε μουσεία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ-ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ(490 ΧΛΜ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Κασταμονή. Πρόκειται για πόλη
της Αρχαίας Παφλαγονίας από την οποία καταγόταν η μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών. Επίσκεψη στο φρούριο των
Κομνηνών στην Παπαζόγλειο αστική σχολή και στο αρχαιολογικό
εθνογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια στάση στη Σινώπη που υπήρξε μια απ τις πρώτες Ελληνικές αποικίες των Μιλησίων στον Πόντο
και αποτελεί μια πόλη μνημείο. Επίσκεψη στο ναό της Θεοτόκου,
που σήμερα ονομάζεται «Εκκλησία του Παλατιού», στο παλιό Ελληνικό Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο. Αφού στη συνέχεια περάσουμε από Μπάφρα, άφιξη αργά το απόγευμα στην Σαμψούντα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(330 ΧΛΜ)
Ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη και παίρνουμε τον παραλιακό
δρόμο που θα μας οδηγήσει στην Μητρόπολη του Πόντου την Τραπεζούντα. Σύντροφοι στο ταξίδι μας τα μαύρα νερά του Πόντου
και το βαθύ πράσινο που κατεβαίνει από τις πλαγιές των Ποντικών
Ορέων, την Οινόη, το Πολεμώνιο, το Ιασώνιο Άκρο όπου πάνω στον
αρχαίο βωμό του Δια χρίστηκε πρωτοχριστιανική βασιλική του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, την Ορντού, τα Κοτύωρα, και τέλος
περνώντας από τα Πλάτανα το ασφαλές φυσικό λιμάνι κοντά στην
Τραπεζούντα. Άφιξη στην Τραπεζούντα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(50 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ονομαστό μοναστήρι της Ματσούκες, Παναγία Σουμελά. Παρακολούθηση Πατριαρχικής Θείας
Λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. .Αφού προσκυνήσουμε την
Παναγία όλων των Ποντίων, θα συνεχίσουμε για το χιλιοτραγουδισμένο γεφύρι της Τρίχας. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τα Πλάτανα, όπου θα γευματίσουμε εξ ιδίων. Επίσκεψη στο Σόουκ Σου , με
την περίφημη βίλλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, την Αγία Σοφία,
το φροντιστήριο και τον Άγιο Ευγένιο. Επιστροφή στην Τραπεζούντα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθεί ο καθένας τα χωριά των προγόνων του, εξ ιδίων με ταξί ή ντολμούς. .Δείπνο, διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(50 ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη της Τραπεζούντας. Επίσκεψη στην Παναγία Χρυσοκέφαλο. Στα Κομνήνια τείχη,
στη Μονή Θεοσκεπάστου, στο φροντιστήριο και στη μέριμνα ποντίων κυριών. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την περιοχή
Όφεως ποταμού. Θα επισκεφτούμε την μαγευτικής ομορφιάς λίμνη
Ουζουνγκιόλ καθώς και την Παραλιακή πόλη των Σουρμένων. Επι-

στροφή στην Τραπεζούντα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΖΑΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ
(460 ΧΛΜ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Σεβάστεια .Κατά τη σημερινή
μας διαδρομή η απότομη αλλαγή του τοπίου από τα καταπράσινα βουνά στα απέραντα υψίπεδα. Φτάνουμε στην Αργυρούπολη.
Επίσκεψη εξ ιδίων στην παλιά πόλη. Αναχώρηση για τη Ζάρα. Το
γνωστό Απές με τα 21 ελληνικά χωριά του. Στάση και αν υπάρχουν
ταξιδιώτες που κατάγονται από εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους εξ ιδίων. Σε απόσταση 70 χλμ. θα καταλήξουμε στη Σεβάστεια. Εδώ επίσης υπολογίζεται ότι μαρτύρησαν το
320 μ.Χ οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
9η ΗΜΕΡΑ: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ-ΤΟΚΑΤΗ-ΑΜΑΣΕΙΑ (225 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Τοκάτης. Ελεύθερο
χρόνο για μια βόλτα στις παλιές γειτονιές, τη φημισμένη αγορά της
που είναι γεμάτη με αντίκες από παλιά αρχοντικά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την Αμάσεια. Στην περιοχή της πόλης θα δούμε τον
τόπο όπου απαγχονίστηκαν 174 κορυφαίες προσωπικότητες του
Ποντιακού Ελληνισμού, τους οποίους καταδίκασαν με συνοπτικές
διαδικασίες στα δικαστήρια ανεξαρτησία της Αμάσειας. Ξενάγηση
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
10η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΑΣΕΙΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ(685ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για Κων/πολη. Αφού περάσουμε από
την περιοχή της αρχαίας Βιθυνίας περνώντας περιφερειακά από τις
πόλεις Μπόλου, Αντάπαζαρ και Νικομήδεια, φτάνουμε στην Κων/
πολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
11η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΒΕΡΟΙΑ(620 ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι το κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Ζωοδόχου Πηγής, το Μπαλουκλί της Λωξάντρας.
Μετά το προσκύνημα και με τις αποσκευές γεμάτες εικόνες και
αρώματα, φεύγουμε για την Ελλάδα, περνώντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα Κήπων. Μετά τις απαραίτητες διατυπώσεις φτάνουμε το
βράδυ στην πόλη μας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1)Μεταφορά-μετακινήσεις με υπερυψωμένα λεωφορεία
2)Τις 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων.
3)Τα 10 προγεύματα και 7 δείπνα.
4) Αρχηγό-ξεναγό.
5)Τοπικο ξεναγό όπου απαιτείται.
6)Ξεναγήσεις,περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
7) Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
Όροι συμμετοχής:
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδρομή αποτελούν ένα γκρουπ και
σαν γκρουπ θα συμμετέχουν στο προκαθορισμένο πρόγραμμα. Θα
υπάρχει ο υπεύθυνος εκδρομής που θα ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα. Για οποιαδήποτε προβλήματα θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος
της εκδρομής. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να απαιτήσει αλλαγή του προγράμματος εκτός από τον υπεύθυνο εκδρομής που
θα συντονίζει τις ενέργειες του γκρουπ και οφείλουν οι συμμετέχοντες
να ακολουθούν τις αποφάσεις του αρχηγού αποστολής.

Λειτουργία τμημάτων
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινάει η λειτουργία των τμημάτων της Ε.Λ.Β.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Παιδικό αρχαρίων: Ώρα μαθήματος 5μ.μ. - 6μ.μ.
Παιδικό: Ώρα μαθήματος 6μ.μ. – 7μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης Βαγγέλης
Εφηβικό: Ώρα μαθήματος 7μ.μ. – 8μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης Βαγγέλης
Τμήμα εκπροσώπησης: Ώρα μαθήματος 8μ.μ. – 9μ.μ.
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης Βαγγέλης
Υπεύθυνη εφηβικού και παιδικών τμημάτων: Κιατικίδου Ελπίδα, τηλ. 6970642308
Υπεύθυνη τμήματος εκπροσώπησης: Αμοιρίδου-Πασχαλίδου Έφη, τηλ. 6977393615
ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Λύρα - Δάσκαλος: Κατόπιν επιλογής
Νταούλι - Δάσκαλος: Ουσταμπασίδης Δημήτρης, τηλ.
6946464522
Τραγούδι - Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νίκος, τηλ.
6946061047
Υπεύθυνος τμημάτων από το Δ.Σ.: Θεοδωρίδης Σπύρος
(Έφορος Τμημάτων), τηλ. 6975859593.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Υπεύθυνη: Ιωσηφίδου Δήμητρα (Έφορος Κιν. & Ακίνητης
Περιουσίας Τμήματος Νέων της Ε.Λ.Β.), τηλ. 6976417090
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Νίκος, τηλ. 6946061047
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Υπεύθυνος: Τσανασίδης Μιχάλης, τηλ. 6972136532
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
Υπεύθυνη: Ιντζεβίδου Παρθένα τηλ. 6973011520
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: www.elverias.gr
Υπεύθυνος: Παλασίδης Κυριάκος, τηλ. 6978116914
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»
Ιωσηφίδου Κωνσταντία
ΤΜΗΜΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ
Υπεύθυνη: Αθανασάκη Νεκταρία, τηλ. 6986001759
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Υπεύθυνη: Σαλονικίδου Μαρία
Εγγραφές - Πληροφορίες
καθημερινά 17:00 π.μ. – 21:00μ.μ.
στο τηλ. 23310-72060.
Τα τμήματα χορευτικού, λύρας, νταουλιού και τραγουδιού
πραγματοποιούν πρόβες όλο τον χρόνο στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας (Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 1, Πανόραμα). Σας περιμένουμε να στελεχώσουμε
όλοι μαζί τα τμήματα του «Σχολείου Παράδοσης» της Ε.Λ.Β.

"Εύξεινος Πόντος & Κρήτη"
Με επιτυχία το πρώτο σεμινάριο χορών στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα

2η συνάντηση παιδικών χορευτικών της Θρακικής Εστίας
Το παιδικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
συμμετείχε στο 2η συνάντηση παιδικών χορευτικών τμημάτων που διοργάνωσε η Θρακική Εστία
Βέροιας το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, στον αύλειο
χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Παρά
την ξαφνική καταιγίδα, ο κόσμος δεν πτοήθηκε
και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα χορευτικά:
Της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, με το εφηβικό τμήμα,
που παρουσίασαν χορούς του Ρουμλουκίου, του
Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, που παρουσίασαν
Βλάχικους χορούς, του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Γεωργίου, του Χορευτικού Ομίλου Βέροιας, που παρουσίασαν Βλάχικους χορούς
του Βερμίου και παραδοσιακό έθιμο, του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής Ναούσης «Ο Φίλιππος», που παρουσίασαν χορούς της
Κεντροδυτικής Μακεδονίας, της Θρακικής Εστίας Βέροιας.
Μετά την παρουσίαση του κάθε συλλόγου, απονεμήθηκε στους χοροδιδάσκαλους αναμνηστικός έπαινος από την εκδήλωση, από
τον πρόεδρο της Θρακικής Εστίας Βέροιας, Στάθη Βακάλη. Ακολούθησε γλέντι για όλους.

Με εισηγητές τον Γιώργο Κασαμπαλίδη στα Ποντιακά και τον
Δημήτρη Καπαράκη στα Κρητικά, πραγματοποιήθηκε στον
Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας το πρώτο
σεμινάριο Ελληνικών χορών "Εύξεινος Πόντος – Κρήτη", που
διοργάνωσε ο Γιώργος Κασαμπαλίδης και το Ιερό Ίδρυμα Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα την Τρίτη 28 Απριλίου 2015.
Κατά τη διάρκεια η επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να μάθουν
χορούς που δεν είναι πολύ διαδεδομένοι, αλλά και να πάρουν
μια γεύση από Κρητικούς χορούς.
Ακολούθησε γεύμα με παραδοσιακά εδέσματα και γλέντι Κρητικοποντιακό με τους Αλέξη Παρχαρίδη, Θεόδωρο Κοτίδη,
Παναγιώτη Φουντουκίδη, Θεόδωρο Τσανακλίδη, Χάρη Συμεωνίδη, Κώστα Ιμβριώτη, Σωτήρη Χατζαντωνάκη και Μιχάλη
Μαλλιωτάκη.
Πηγή: Ροδοχωρίτης
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«Το μεκατίρι μ’» του Γιάννη Τσανασίδη
Ε

δώ και δεκαετίες μιλάμε για όλα τα
ξενόφερτα στοιχεία που κατακλύζουν τη μουσική μας παράδοση και
έχουν αλλοιώσει το ύφος της μουσικής
και των τραγουδιών.
Είναι πραγματικότητα ότι κυκλοφορούν πολλές δουλειές παλιών και νέων καλλιτεχνών που δε
μπορούν να ικανοποιήσουν τους λάτρεις της παραδοσιακής μουσικής.
Το πρώτο cd του ταλαντούχου Γιάννη Τσανασίδη «το μεκατίρι μ’» επαληθεύει την άποψη που
θέλει το απλό να είναι διαχρονικό.
Αντιπροσωπεύει όλα τα νέα παιδιά που σκύβουν με σεβασμό και ευλάβεια στη παράδοση
που κληρονόμησαν και την οδηγούν στο μέλλον
προσθέτοντας στοιχεία που τη κάνουν πληρέστατη δίχως
να την αλλοιώνουν και να τη μετατρέψουν σε μια πρόσκαιρη
ατομική υπόθεση προβολής και ανάδειξης στο καλλιτεχνικό
στερέωμα.
Στο συγκεκριμένο cd πέραν της μουσικής που είναι
γραμμένη από ένα νέο ταλαντούχο μουσικό, ο ακροατής
έχει τη δυνατότητα να ακούσει στίχους - μαργαριτάρια από
ανθρώπους, αυστηρούς θεματοφύλακες της προφορικής
παράδοσης του Πόντου που κρύβουν θησαυρούς στα συρτάρια τους και τα εμπιστεύτηκαν στο Γιάννη να τα ντύσει με
τη μουσική του.
Επίσης το πρωτοποριακό στη συγκεκριμένη δουλεία απο-

τελεί η συμμετοχή πολύ μεγάλου αριθμού των θρύλων της
Ποντιακής μουσικής.
Είναι σπάνιο αν όχι μοναδικό να συνυπάρχουν ο Λευτέρης
Κοκκινίδης, ο Τάκης Παπαδόπουλος, ο Μάντης Σαββίδης, ο
Χρήστος Τσανεκίδης, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης (Μωμός), ο
Γιώργος Τσαρτιλίδης (Τσάρτιλος), ο Χρήστος Λαζαρίδης, ο
Δημήτρης Κουγιουμτζίδης, η Ελένη Βασιλειάδου – Κυριακίδου, ο Γιάννης Τσαμουρίδης (Τσαμούρς), ο Νίκος Σιαμίδης
και ο Κώστας Κοκκινίδης.
Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός του παντρέματος των
νέων ανθρώπων με τη παλιά φρουρά όπως του Δημήτρη Σωτηριάδη και της Νατάσας Τσακιρίδου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
29-03-2015
Εκπροσώπηση στην 5η Τακτική Συνέλευση του Σ.Πο.Σ Κεντρικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας στην αίθουσα της Ευξείνου
Λέσχης Νάουσας.
08-04-2015
Επίσκεψη του τμήματος Νέων στο
Γηροκομείο και ανταλλαγή ευχών για τις
ημέρες των εορτών
15-04-2015
Επίσκεψη μελών του Δ.Σ της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας στον Δήμαρχο Βέροιας κ.
Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο
Επίσκεψη μελών του Δ.Σ της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας στον Αντιπεριφερειάρχη
Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο.
Συμμετοχή στη συνέντευξη τύπου
στο Χώρο Τεχνών στα πλαίσια της εβδομάδας παράδοσης του Δήμου Βέροιας.
19-04-2015
Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» στο Χώρο
Τεχνών του Δήμου Βέροιας.
20-04-2015
Εκπροσώπηση στην μουσικοχορευτική παράσταση του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας με θέματα από τη ζωή των Βλάχων.
22-04-2015
Εκπροσώπηση την παραμονή της
γιορτής του Αγίου Γεωργίου στις εκδηλώσεις του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας.
23-04-2015
Εκπροσώπηση στις πανηγυρικές εκδηλώσεις του Σωματείου Αγίου Γεωργίου
Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας.
26-04-2015
Εκπροσώπηση στα εγκαίνια του ποντιακού συλλόγου Ευξείνου Λέσχης Χαρίεσσας.
28-04-2015
Συμμετοχή στο 1ο Σεμινάριο Ελληνικών Χορών (Εύξεινος Πόντος – Κρήτη)
που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή
Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας.
03-05-2015
Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων της Ε.Λ.Β. στην επιχείρηση DONATS
του Κου Νούσιου στο Λαζοχώρι Βέροιας.

04-05-2015
Εκπροσώπηση στην μουσικοχορευτική παράσταση του Πολιτιστικού Ομίλου
Ξηρολιβάδου με τίτλο «Έθιμα, χοροί και
τραγούδια του παραδοσιακού γάμου
στην Ημαθία»
05-05-2015
Παρουσίαση χορών του Πόντου από
το χορευτικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης
προς τιμή των Ανωτάτων Αξιωματικών –
Στελεχών Αστυνομιών από κράτη μέλη
και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν στο σεμινάριο
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας
(European Police College - CEPOL).
10-05-2015
Εκπροσώπηση του Δ.Σ στα εγκαίνια
του κτιρίου «Στέγη Ποντιακού Ελληνισμού του Συλλόγου Ποντίων Γιαννιτσών.
16 & 17-05-2015
Εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού του Μορφωτικού Συλλόγου Ν. Προδρόμου «Ο Ακρίτας».
17-05-2015
Παρουσίαση του CD του Γιάννη Τσανασίδη στην αίθουσα του Πνευματικού
Πολιτιστικού Κέντρου της Λέσχης.
18-05-2015
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας Κ.Ε.Π.Α., διοργάνωσαν στα πλαίσια των εκδηλώσεων
Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού ομιλία με θέμα «Η άνοδος
του τουρκικού εθνικισμού και η γενοκτονία των Ποντίων» με ομιλητή τον Βασίλη
Δημητριάδη (Υπ.Δρ.Α.Π.Θ.) στο Αρχοντικό Σαράφογλου.
19-05-2015
Πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης με
σύνθημα «δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε» στο Δημαρχείο Βέροιας.
Εκπροσώπηση στις Κεντρικές Εκδηλώσεις Μνήμης της ΠΟΕ στην πλατεία
Αγίας Σοφίας.
Εκπροσώπηση στις κεντρικές εκδηλώσεις Μνήμης που πραγματοποίησε ο
Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροιας «Η Καλλιθέα», στο Χώρο Τεχνών.

Για τους ειδήμονες της μουσικής η ενορχήστρωση των
τραγουδιών αποτελεί υπόδειγμα εκτέλεσης τόσο του ίδιου
του συνθέτη όσο και των συνεργατών του, του Μιχάλη Τσανασίδη στο αγγείο ή τουλούμ’ (γκάιντα) και στο χειλιαύριν (φλογέρα) και του Γιώργου Ψωμιάδη και Δημήτρη Ουσταμπασίδη
στο ταούλ.
Κατά την προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι η συγκεκριμένη δουλειά θα αποτελέσει για τις επόμενες γενιές σημείο
αναφοράς και φάρο αναγνώρισης των ποιοτικών προσπαθειών στο καταιγισμό της μουσικής μας παράδοσης από προχειρότητες και νεοτερισμούς.
Ασβεστάς Βασίλης
Ερευνητής - Χοροδιδάσκαλος

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση Μνήμης που διοργάνωσε ο Μορφωτικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού «Η Πρόοδος».
20-05-2015
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και το
Κέντρο Τοπικής Ιστορίας Κ.Ε.Π.Α., διοργάνωσαν στα πλαίσια των εκδηλώσεων
Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού
ομιλία με θέμα «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μέσα από τα αρχεία
του Βατικανού», με ομιλητή τον Θεοδόση
Κυριακίδη (Δρ. Ιστορίας), στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
24-05-2015
Συμμετοχή – εκπροσώπηση στις Κεντρικές Εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί», υπό την αιγίδα
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
05 έως 07 -06-2015
Συμμετοχή χορευτικού τμήματος της
Ε.Λ.Β στο Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας στα πλαίσια του «Φεστιβάλ των Ρόδων» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη
Kazanlak της Βουλγαρίας.
12-06-2015
Εκπροσώπηση στην Τελετή ορκωμοσίας και επίδοσης ξιφών στους απόφοιτους του Τμήματος Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων που

έγινε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας.
13-06-2015
Συμμετοχή του παιδικού χορευτικού
τμήματος της Λέσχης στην 2η συνάντηση
παιδικών χορευτικών τμημάτων που διοργάνωσε η Θρακική Εστία Βέροιας.
13-06-2015
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος
της Λέσχης στην εκδήλωση «Ο ΧΟΡΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ» που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ποντίων Έδεσσας Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς.
19 και 21-06-2015
Διήμερο καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2015» στο Κομνήνιο Βέροιας.
26 και 27 -06-2015
Εκπροσώπηση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μ.Ε.Γ.Σ.Ν Κοπανού «Η Μίεζα»
27-06-2015
Εκπροσώπηση με το τμήμα Παραστάσεων της Ε.Λ.Β. στο 8ο Φεστιβάλ Ποντιακών χορών, παιδικών χορευτικών του
ΣΠοΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας που διοργανώθηκε στο Δημοτικό
Θέατρο Νάουσας.
28-06-2015
Εκπροσώπηση στο 4ο Αντάμωμα Πολιτισμών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας.
29-06-2015
Εκπροσώπηση στην εκδήλωση του
Συλλόγου Τριποτάμου Βέροιας.

Δραστηριότητες Γ’ τριμήνου 2015
Ανακοινώνονται οι κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου μας για το Γ’ τρίμηνο του 2015.
26-07-2015
Συμμετοχή του Τμήματος Παραστάσεων στο 20ο Φεστιβάλ Λαϊκού χορού στο Σούλι Πατρών.
02-08 έως 07-08-2015
Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο φεστβάλ
«Budapest Open International Folklore Meeting» στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.
11-08 έως 21-08-2015
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με το γραφείο Γενικού Τουρισμού (Achilleas
Tours ) διοργανώνει 11ήμερο προσκύνημα στις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου.
Σταθμός στο ιστορικό μας ταξίδι θα είναι η παρακολούθηση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας την ημέρα του 15Αύγουστου μέσα στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά.
20-09-2015
Έναρξη των τμημάτων χειμερινής περιόδου 2015-2016.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ
E.Λ.Β.

Η δημιουργία της στήλης είναι μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την
οποία δίδεται η δυνατότητα στα ενεργά μέλη να προβληθούν και να ενημερώσουν
όλα τα μέλη της Λέσχης για την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας με
την συνδρομή τους, ως συμμετέχοντες στη λίστα του Επαγγελματικού Καταλόγου
Υποστηρικτών με το ποσό των 25 ευρώ ετησίως, το δύσκολο και επίπονο έργο της
Ε.Λ.Βέροιας. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη
λίστα εκδηλώνεται και από μη ενεργά μέλη της Λέσχης(όπως συμβαίνει άλλωστε),
η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η προβολή
του Επαγγελματικού Καταλόγου Υποστηρικτών γίνεται από τη ιστοσελίδα της Λέσχης
www.elverias.gr , αλλά και από τον πίνακα ανακοινώσεων στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο, στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια)

Στηρίξτε το έργο της

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από 25 ευρώ* το έτος
*Αφορά την καταχώρηση στην λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών
των ενεργών μελών (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ)
• ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ
 ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11, ΤΗΛ. 2331064100, ΦΑΞ: 23310 26600

• ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
 «ΑΡΤΟΣ ΗΜΩΝ» ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΛ. 2331021821
 «ΤΟ ΚΑΡΒΕΛΙ» ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2Α ΤΗΛ. 2331062121

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, ΤΗΛ. 2331061388

• ΓΙΑΤΡΟΙ
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΡ. ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945442579 E-MAIL: dcapostolidis@gmail.com

• ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 ΤΗΛ.2331028291 ΦΑΞ: 2331021788

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

• ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ- ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΗΛ. 2331021703
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ - 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 - ΤΗΛ.: 2331072103
 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 ΚΙΝ. 6945248909

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

• ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
 ΑΦΟΙ ΓΕΓΙΤΣΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΠΑΤΩΜΑΤΑ 7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣΤΗΛ. 2331073750

«Χορευτική παράδοση των Ποντίων τους Κάρς και του Άκ Ντάγ Ματέν»
Στις 21 Ιουνίου 2015 ο
Μορφωτικός
Σύλλογος Κοπανού ‘’Η ΜΙΕΖΑ’’
πραγματοποίησε στην
κατάμεστη αίθουσα του
συλλόγου την ημερίδα
με θέμα «Χορευτική παράδοση των Ποντίων
τους Κάρς και του Άκ
Ντάγ Ματέν». Κατά τη
διάρκεια της ημερίδας οι
χοροδιδάσκαλοι – ερευνητές Βασίλης Ασβεστάς
και Γιώργος Κασαμπαλίδης έδωσαν στους συμμετέχοντες
πολύτιμες
πληροφορίες
σχετικά
με τους χορούς των δυο
παραπάνω περιοχών. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε μπουφές με πλούσια ποντιακά.

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ 65 ΤΗΛ.2331020270

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ- ΤΣΙΓΑΡΩΝ
 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 33Α, ΤΗΛ.2331061565

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 32 ΤΗΛ. 2331071419
 ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΙΜΩΝΟΣ 34 ΤΗΛ. 2331073323

• ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ
 ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 6944301319

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – DELIVERY
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ» - ΗΡΑΣ 12 ΤΗΛ. 2331029209 & 2331024824

• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΤΗΛ. 2331024344

• Ι. ΚΤΕΟ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΤΗΛ. 2331043333 & 2331044333 - www.kteover.gr

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 EXPERT- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. - ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ Δ. Ο.Ε. - ΤΕΡΜΑ ΠΙΕΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2331070770 & ΦΑΞ: 2331027617

• ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ
 GREENLAND ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 6937416505

• ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
 «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΕΔΙΝΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 28 ΤΗΛ. 2331071041

• ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
 SYSTEM DOORS ΤΖΕΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΠΙΕΡΙΩΝ 131 ΤΗΛ. 2331060310 ΦΑΞ: 2331060311

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 12 ΤΗΛ. 2331072501 ΚΙΝ. 6948376004
 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ - ΕΡΜΟΥ 44 ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ.2332042000, 52832 & ΦΑΞ:
2332052831
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ. 2331020481, 20480 & ΦΑΞ: 2331020482 email: mpaltatz@otenet.gr

• ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73- ΤΗΛ.2331020249- 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. 2331066266

• ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «Ο ΖΗΚΟΣ» ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 6972691258 & 6984973328

• ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΙΟΥ
 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Σταυρός Ημαθίας, τηλ.: 6973701711

• ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗ Ο.Ε., 7ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΛ. 98188

• ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΤΗΛ. 23840-21565 KIN. 6984228800
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TOYOTA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 148
 ΤΗΛ. 2331027187 ΦΑΞ: 2331062825 E-mail: a_georgiadis@otenet.gr - www.toyota.gr/georgiadis

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ
 PNP SOLUTIONS ΝΤΑΟΥΦΑΣ ΜΙΧ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Η/Υ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 19 ΤΗΛ. 2331076333
 PRISMA STAR ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ο.Ε., ΠΙΕΡΙΩΝ 27 ΤΗΛ. 2331070275 ΦΑΞ: 2331070277

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 2ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2331066815 ΚΙΝ. 6944332288 &ΦΑΞ. 2331029853

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΟ
 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΨΑΛΟΣ
ΤΗΛ. 2384065204 & ΚΙΝ. 6945953518 ή 6946464522

• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 ΚΑΛΙΓΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «ΛΕΞΙΣ», Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 & ΠΛ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 14 ΤΗΛ. 73777

• ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 «ΧΕΡΙΔΗΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21, ΤΗΛ.2331072539

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Την Κυριακή 03-05-2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική
επίσκεψη των τμημάτων της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο
Εργαστήριο Donuts & Παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής,
Mr Tony, του κ. Aντώνη Νούσιου στο Λαζοχώρι Βέροιας.
Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους
χώρους του εργαστηρίου είδαν
από κοντά πως γίνεται η παρασκευή των γλυκισμάτων αλλά
και γεύτηκαν πολλές από τις νόστιμες δημιουργίες. Το Δ.Σ της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας θέλει
να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό για την άψογη φιλοξενία αλλά κυρίως
στον κ. Νούσιο για την στήριξη και συνδρομή του στις δραστηριότητες του συλλόγου μας.
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4ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ "Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ"

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας στο Καζανλούκ
Σ

την «Γιορτή των ρόδων» του αδελφοποιημένου Βουλγαρικού Δήμου Καζανλούκ,
μετέβη αντιπροσωπεία τριών συμβούλων του
Δήμου Βέροιας και τμήμα χορευτών της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε το 4ο Αντάμωμα Ελληνικών Παραδοσιακών χορών
«Όσο ο χορός γυρίζει, ο κύκλος μεγαλώνει» στο
Δημοτικό Στάδιο "Φόρης Γεντζής" στην Έδεσσα
το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015.
Το 4ο αντάμωμα των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών σκόρπισε ρίγη συγκίνησης στους θεατές και στους συμμετέχοντες.
Η ταυτόχρονη συνύπαρξη όλων των χρωμάτων, της μουσικής,
της κουλτούρας, της πολιτισμικής κληρονομιάς της πατρίδας
μας, στην ίδια πόλη και στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο της Έδεσσας, σύνθεσε ένα πολύ όμορφο πολύχρωμο πάζλ της Ελλάδας μας. Μακεδονία, Πόντος, Θράκη, Νησιά, Μικρά Ασία και
Ήπειρος, 87 σύλλογοι και 1800 χορευτές, ένωσαν όλοι μαζί
τα χέρια, ένωσαν την Ελλάδα ολόκληρη, πάνω στο χορτάρι του
γηπέδου, και χάρισαν ένα μοναδικό θέαμα στους παρευρισκόμενους.
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας συμμετείχε με το τμήμα εκπροσώπησης με τη ζωντάνια, το πάθος και την μοναδικότητα των
χορευτών της.

Η Δήμαρχος του Καζανλούκ απηύθυνε πρόσκληση στον
Δήμο Βέροιας προκειμένου να σχηματιστεί επίσημη αντιπροσωπεία τριών μελών και να παραστεί φιλοξενούμενη
στην ομώνυμη πόλη του Δήμου με αφορμή την «Γιορτή των
Ρόδων» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουνίου. Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ως πολιτιστικός σύλλογος
της πόλης, συμμετείχε με ομάδα χορευτών της στο Διεθνές
Φεστιβάλ Λαογραφίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
των παραπάνω εκδηλώσεων.
Τον Δήμο Βέροιας εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γεώργιος Σοφιανίδης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
κ. Στέλιος Ασλάνογλου και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Διονύσιος Κουλουριώτης.
Το χορευτικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης, εκπροσώπησε
επάξια την πόλη της Βέροιας αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στις χορευτικές παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία αλλά και στις παρελάσεις που
έγιναν κατά τη διάρκεια του τριημέρου στους δρόμους της
πόλης.
Η αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια του τριημέρου ξεναγήθηκε στο μουσείο και στον Θρακικό τύμβο της πόλης,
στο «μνημείο της απελευθέρωσης», που βρίσκεται λίγα
χιλιόμετρα έξω από την πόλη και είναι αφιερωμένο στους
Βούλγαρους και Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά
τη διάρκεια του Ρωσσο-Τουρκικού Πολέμου του 1876-77 και
στο Ρώσικο μοναστήρι, αφιερωματικό μνημείο κι αυτό στη

μνήμη των νεκρών στρατιωτών της μάχης.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους οργανωτές για την
εξαιρετική φιλοξενία και κυρίως στους πάνω από χίλιους
εθελοντές που φρόντισαν με το παραπάνω ώστε να στεφθεί
με επιτυχία η διοργάνωση.
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Την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας παρουσίασε με το χορευτικό της τμήμα χορούς του Πόντου, μετά από
πρόσκληση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, προς τιμή των
Ανωτάτων Αξιωματικών – Στελεχών Αστυνομιών από κράτη μέλη και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ξενοδοχείου «Veriopolis Hotel” όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μέσα από το χορό, την μελωδία και τα ποντιακά τραγούδια, στην παράδοση της χώρας μας και στην
πλούσια ποντιακή μας κληρονομιά.

ΧΟΡΗΓΟΣ

