
1 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Π.Μ.Σ.: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

«Η ιστορία της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας» 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ- ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

Στις  «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» 

 

 

Με ειδίκευση «Ιστορία» 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 



2 
 

Φύλλο εξέτασης 

 

1.Επόπτης:___________________________________________________________  

Βαθμός: ____________________________  

Υπογραφή: Ημερομηνία:       

 

2. Δεύτερος Βαθμολογητής:____________________________________________  

Βαθμός: ____________________________  

Υπογραφή: Ημερομηνία:       

 

3. Τρίτος Βαθμολογητής: ______________________________________________  

 Βαθμός: ____________________________  

Υπογραφή: Ημερομηνία:       

 

Γενικός βαθμός: -________________________________________  

 

Η συγγραφέας ………………………………………………………………………. 

βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής 

εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στις εργασίες τρίτων, όπου κάτι 

τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  

Υπογραφή: 

 

Ημερομηνία:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Περιεχόμενα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................ 3 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ .............................................................................................................................. 6 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 7 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .............................................................................................................................. 8 

1. Κεφάλαιο 1ο Η μεθοδολογία της έρευνας ....................................................................... 10 

1.1. Σκοπός και στόχοι έρευνας ........................................................................... 10 

1.2. Μεθοδολογική προσέγγιση ........................................................................... 10 

1.3. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων .......................................................... 12 

2. Κεφάλαιο 2ο Σύντομη ιστορική αναδρομή ...................................................................... 14 

2.1. Η ιστορία του Εύξεινου Πόντου ....................................................................... 14 

2.2. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου........................................................... 16 

2.3. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα ................................................. 17 

2.4. Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία ................................ 19 

2.5. Η εγκατάσταση των Ποντίων στη Φλώρινα ..................................................... 20 

3. Κεφάλαιο 3ο  Η ποντιακή ταυτότητα ως μορφή συλλογικής ταυτότητας ........................ 22 

3.1. Ατομική και συλλογική ταυτότητα ............................................................... 22 

3.2. Συλλογική ταυτότητα και πολιτισμός ........................................................... 23 

3.3. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ως μορφή προώθησης της συλλογικής ταυτότητας

 24 

3.4. Η ποντιακή ταυτότητα και οι ποντιακοί πολιτιστικοί σύλλογοι ................... 25 

4. Κεφάλαιο 4ο Η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας ...................................................................... 27 

4.1. Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας .................................................. 27 

4.1.1. Η ονομασία και η εκπροσώπηση της Λέσχης ................................................. 33 

4.1.2. Εκλογή και διάρθρωση των Δ.Σ.  της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας ................ 34 

4.1.3. Οι πρώτες δράσεις της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας ....................................... 36 

4.1.4. Εκδηλώσεις της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας ................................................. 37 

4.1.5. Θεατρικό και χορευτικό τμήμα ....................................................................... 38 

4.2. Η θεμελίωση του «Οίκου του Σπουδαστού» (1961-1966) ........................... 39 

5. Κεφάλαιο 5ο  Η περίοδος συντήρησης των κεκτημένων (1966-1973) ............................ 43 

6. Κεφάλαιο 6ο  Η Εύξεινος Λέσχη κατά το διάστημα 1973-1979 ...................................... 51 

6.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις ................................. 51 

6.2. Η προαγωγή του κτιριακού ........................................................................... 55 

6.3. Η συνέχιση των εργασιών στον «Οίκο του Σπουδαστού» ............................ 60 



4 
 

6.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης .................................................................. 63 

6.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου Λέσχης ............................................................ 63 

6.6. Θεατρικό τμήμα ............................................................................................ 72 

6.7. Χορευτικό τμήμα........................................................................................... 83 

7. Κεφάλαιο 7ο  Το άνοιγμα της Ευξείνου Λέσχης στην Κοινωνία (1979-1994) ............... 87 

7.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις ................................. 87 

7.2. Το κτίριο της Λέσχης .................................................................................... 98 

7.3. «Ο οίκος του Σπουδαστού» ......................................................................... 100 

7.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης ................................................................ 104 

7.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου λέσχης ........................................................... 111 

7.6. Θεατρικό τμήμα .......................................................................................... 123 

7.7. Χορευτικό τμήμα......................................................................................... 125 

7.8. Η συγκρότηση της επιτροπής Ποντίων κυριών .......................................... 134 

7.9. Η ίδρυση του Τμήματος Ποντιακής Νεολαίας ............................................ 138 

7.10. Το κληροδότημα «Σοφία Ρατοπούλου» ...................................................... 147 

8. Κεφάλαιο 8ο Η εποχή της Αναγέννησης της Ευξείνου Λέσχης (1994-2002) ............... 153 

8.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις ............................... 153 

8.2. Το κτίριο της Λέσχης .................................................................................. 166 

8.3. Η ολοκλήρωση του «Οίκου του Σπουδαστού» ........................................... 167 

8.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης ................................................................ 168 

8.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου λέσχης ........................................................... 174 

8.6. Θεατρικό τμήμα .......................................................................................... 186 

8.7. Χορευτικό τμήμα......................................................................................... 186 

8.8. Το Μνημείο της Γενοκτονίας ...................................................................... 188 

8.9. Το συνολικό έργο της Ευξείνου Λέσχης την περίοδο 1994-2002 .............. 190 

9. Κεφάλαιο 9ο Η Εύξεινος Λέσχη κατά το διάστημα 2002-2017 .................................... 196 

9.1. Εκλογή και διάρθρωση Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης .................................... 196 

9.2. Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 19η Μαΐου ................................................. 200 

9.3. Η εκδήλωση «Ρατοπούλεια» ....................................................................... 204 

9.4. Η εκδήλωση «Πατουλίδεια» ....................................................................... 208 

9.5. Βραβεύσεις προσώπων- τιμητικές εκδηλώσεις ........................................... 210 

9.6. Χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις ...................................................... 213 

9.6.1. Αναβίωση του εθίμου των Μωμόγερων ........................................................ 215 

9.7. Παρουσιάσεις βιβλίων- ημερίδες ................................................................ 216 



5 
 

9.8. Συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού

 216 

9.9. Πάγιες ετήσιες εκδηλώσεις ......................................................................... 218 

9.10. Συμμετοχές- εκδρομές της Ευξείνου λέσχης .............................................. 220 

9.11. Κτιριακό ...................................................................................................... 221 

9.12. Η Εύξεινος λέσχη ως ένας σύγχρονος κοινωνικός και πολιτικός φορέας .. 222 

9.13. Η Εύξεινος λέσχη ως μη κυβερνητικός φορέας .......................................... 228 

9.14. Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου .................................................... 229 

9.15. Τα τμήματα του συλλόγου .......................................................................... 233 

9.16. Η 4η  Γενιά  Ποντίων ................................................................................... 236 

9.16.1. Η Νεολαία της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας ................................................. 236 

9.16.2. Ο Σύλλογος Ποντίων φοιτητών Φλώρινας .................................................... 238 

9.17. Οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου .......................................................... 242 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................... 244 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................... 247 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ................................................................................................................. 250 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................. 251 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ 1:Πρόεδροι της Ευξείνου λέσχης Φλώρινας .......................... 251 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ2: Ευεργέτες της Ευξείνου Λέσχης ......................................... 254 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ 3:Εικόνες ................................................................................ 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας ιδρύθηκε το 1951 από Πόντιους πρόσφυγες 

πρώτης και δεύτερης γενιάς και αριθμεί περισσότερα από χίλια μέλη. Σκοπός του 

συλλόγου είναι η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής ποντιακής κληρονομιάς. Ο 

σύλλογος στα 66 χρόνια ζωής του απέκτησε ισχυρή υποδομή και αναγνωρίζεται ως 

ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μετά 

το 1994 θα λέγαμε ότι πέρασε σε μια περίοδο αναγέννησης, με άνοιγμα προς την 

κοινωνία και ολοκλήρωση της υποδομής του πολιτιστικού κέντρου της. 

 

Στους χώρους της στεγάζει τις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και εφτά ακόμα συλλόγους. Επίσης στις εγκαταστάσεις του συλλόγου 

υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό βιβλίων (3.000 τόμοι) με 

περιεχόμενο που αφορά κυρίως τον ποντιακό Ελληνισμό ενώ παράλληλα λειτουργεί 

και κέντρο ιστορίας και πολιτισμού (από το αρχείο του Ομότιμου Καθηγητή ιστορίας 

του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Φωτιάδη Κωνσταντίνου). Έως σήμερα 

παραμένουν ενεργά τα τμήματα χορού και αθλητισμού και πλέον ο σύλλογος διαθέτει 

ιματιοθήκη πλούσια σε ποντιακές φορεσιές. 

 

Η Εύξεινος λέσχη έχει να επιδείξει μία σειρά από αξιόλογες εκδηλώσεις σ’ 

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, πνευματικές, 

κοινωνικές, επιστημονικές και αθλητικές. Έχει γίνει ένας πολιτικοποιημένος 

σύλλογος με άποψη, προτάσεις και παρεμβάσεις σε καίρια ζητήματα όπως η διεθνής 

αναγνώριση της γενοκτονίας. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας και ως ένας επιτυχημένος οργανισμός παραγωγής πολιτισμού 

έχει προσελκύσει νέους και νέες που στοχεύουν στην κατάκτηση νέων υψηλών 

στόχων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα, πολιτιστικός σύλλογος, πολιτισμός, ήθη και έθιμα, 

Φλώρινα 
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ABSTRACT 

 

The Pontian cultural association of Florina, named Efxinos Leschi, was 

founded in 1951 by Pontian refugees of first and second generation and includes more 

than one thousand members. The purpose of the association is to save and disseminate 

the cultural Pontian heritage. In these 66 years of its action the association has 

achieved high standards and is one of the most important cultural clubs in the region 

of Western Macedonia. After 1994 it went through a period of regeneration, with 

great opening to the society and completing the construction of its cultural center. 

 

In this building are included, since 2001, the student dorms of University of 

Western Macedonia and seven more cultural clubs. There is a lending library with a 

large number of books (more than 3000 books concerning the history of Pontian 

Hellenism) and also a Center of History and Culture (from archives given by Fotiadis 

Konstantinos, Professor of History in the University of Western Macedonia). Until 

our days, there are active dancing and sports classes and a big wardrobe full of 

traditional costumes.  

 

Efxinos leschi has threw remarkable events in every part of social life, 

including cultural, intellectual, scientific and sporting events. It has become a 

politicized association with opinion that makes suggestions and interventions about 

important issues such as the international recognition of Pontian Greek genocide. It is 

one of the founding members of the national Pontian federation of Greece and as a 

successful cultural association has attracted young people aiming to achieve new high 

goals. 

 

 

Key words: identity, cultural organization, culture, morals and customs, Florina 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ιστορία ενός πολιτιστικού ποντιακού 

συλλόγου, της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, με χρονική αφετηρία το 1951 (έτος 

ίδρυσης) μέχρι σήμερα.  

 

Η απώλεια της πατρογονικής πατρίδας και η υπάρχουσα κλίση που επέδειξαν 

οι Πόντιοι σχετικά με την οργάνωση σωματείων ήταν επόμενο να τους οδηγήσει στο 

να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουν τις συνήθειες τους και στο 

νέο τόπο εγκατάστασής τους.  

 

Η συλλογική οργάνωση των Ποντίων προσφύγων είναι ένα πολύ σημαντικό 

τμήμα της ιστορίας τους. Έτσι η καταγραφή  του ρόλου και της δράσης των 

συλλόγων μετατρέπεται σε αναγκαίο ζήτημα. Ο προαναφερόμενος λοιπόν λόγος 

καθώς και η έλλειψη βιβλιογραφίας για το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσαν αφορμή 

για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας. Επιπλέον,  η περίπτωση της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής 

απομόνωσης της περιοχής από τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι εγκαταστάσεις 

Ποντίων είχαν μαζικότερο χαρακτήρα και η συλλογική οργάνωση ήταν ευκολότερη.  

 

Η μελέτη του θέματος στηρίχτηκε στο αρχειακό υλικό που τηρείται στα 

γραφεία της λέσχης και στις συνεντεύξεις μελών της. Μελετήθηκε και καταγράφηκε 

το καταστατικό, τα πρακτικά, το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο ενώ αντλήθηκε και 

διάσπαρτο υλικό από έγγραφα που υπήρχαν στον σύλλογο. Το προαναφερόμενο 

υλικό συμπληρώθηκε με αποσπάσματα από τοπικές εφημερίδες, ποντιακά περιοδικά, 

λευκώματα άλλων συλλόγων και προσωπικά αρχεία μελών της λέσχης.  

Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 10 συνεντεύξεις με ανθρώπους που υπήρξαν μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων της λέσχης, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και 

καταγράφηκαν.  

 

Επιπρόσθετα, συμπληρωματικό ρόλο στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

δράσης του συλλόγου έπαιξε και η προσωπική παρατήρηση της λειτουργίας του 

καθώς η ερευνήτρια αποτέλεσε ενεργό μέλος της λέσχης για 6 χρόνια.  
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1. Κεφάλαιο 1ο Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

1.1.Σκοπός και στόχοι έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του 

πολιτιστικού ποντιακού συλλόγου με το όνομα «Εύξεινος λέσχη Φλώρινας» μέσα 

από μια εκτενή καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές 

αντλήθηκαν μέσα από γραπτές πηγές (συναφή αρχεία, πρακτικά) καθώς και μέσα από 

τις προφορικές μαρτυρίες πρώην και νυν μελών των διοικητικών συμβουλίων. Είναι 

οι άνθρωποι που συνέβαλαν άμεσα στην λειτουργία του συλλόγου και στις 

συνεντεύξεις τους αναφέρονται στην ίδρυση, το ρόλο και την πορεία του συλλόγου 

όπως οι ίδιοι τον έζησαν. Για το περιεχόμενο της εργασίας αξιοποιήθηκε ακόμα και 

το σχετικό φωτογραφικό αρχείο. Ως εναρκτήριο έτος για τη συλλογή δεδομένων 

ορίστηκε το 1951, το έτος ίδρυσης δηλαδή του συλλόγου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι της εν λόγω εργασίας είναι  να 

καταγραφούν τα πρακτικά του συλλόγου από το έτος ίδρυσης έως σήμερα και να 

παρουσιαστεί η ιστορία του. Επιπλέον στόχοι είναι να διαφανεί ο ρόλος του στην 

τοπική κοινωνία και οι δράσεις που υλοποιεί και τέλος να αναδειχθούν οι ενέργειες 

που αναλαμβάνει για τη διαφύλαξη και την προβολή της ποντιακής παράδοσης.  

 

1.2.Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Για την πραγματοποίηση της εργασίας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος 

έρευνας καθώς είναι περισσότερο ερμηνευτική, τοποθετεί τον ερευνητή μέσα στο 

φυσικό χώρο των ερευνώμενων και ακόμη μέσω των συνεντεύξεων προβάλλονται 

πληροφορίες της μεμονωμένης περίπτωσης του κάθε ανθρώπου, παρέχοντας τη 

δυνατότητα συγκρίσεων και αναλύσεων. Ο  ερευνητής αναλαμβάνει να συνδυάσει µε 

ένα λογικό τρόπο δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις ώστε να καταλήξει σε ένα 
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συμπέρασμα από τα όσα παρατηρεί. Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον 

ερευνητή, µε άλλα λόγια, να εμβαθύνει.1(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2016) 

 

Για την εκπόνηση της εργασίας ακολουθήθηκε μια σειρά ποικίλων ενεργειών. 

Αναλυτικότερα, έγινε μελέτη του πρωτογενούς υλικού που τηρείται στα γραφεία του 

συλλόγου και ακολούθησε η πλήρης καταγραφή του. Έτσι συμπεριλήφθηκε το 

αρχειακό υλικό, το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας, οι  αποφάσεις των 

συμβουλίων και των γενικών συνελεύσεων, τα πρακτικά,  το χρονικό του συλλόγου, 

διάφορα άλλα βιβλία και έντυπα καθώς και έγγραφα εκδηλώσεων. Συμπεριλήφθηκε, 

ακόμη,το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του συλλόγου. Το προαναφερόμενο υλικό 

συμπληρώθηκε με κείμενα από τοπικές εφημερίδες, άρθρα από ποντιακά περιοδικά, 

κείμενα από λευκώματα άλλων συλλόγων καθώς και αποσπάσματα από προσωπικά 

αρχεία μελών της λέσχης.  

 

Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 10 συνεντεύξεις με ανθρώπους που υπήρξαν 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων της λέσχης και μία συνέντευξη με την σύζυγο 

ενός εκλιπόντος μέλους, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν.  

 

Το δείγμα επελέγη με την μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας και τη μέθοδο 

της χιονοστιβάδας. Επιλέχθηκαν δηλαδή περιπτώσεις ατόμων που θεωρήθηκαν 

χαρακτηριστικές σχετικά με το υπό μελέτη θέμα. Πιο συγκεκριμένα, ως 

καταλληλότερα κρίθηκαν άτομα που αποτέλεσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

της Ευξείνου λέσχης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 

Οι αρχικές συνεντεύξεις που συμπεριλήφθηκαν στην εργασία 

πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 2000- 2002 από την κυρία Ηλιάδου- 

Τάχου Σοφία 2 και οι υπόλοιπες που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης 

έγιναν από την ερευνήτρια το πρώτο εξάμηνο του 2017. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων 

που ήταν ή είναι ακόμη ενεργά μέλη της Ευξείνου λέσχης είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικές, γιατί μεταφέροντας την προσωπική τους εμπειρία φωτίζεται η δράση και 

                                                           
1 Παρασκευοπούλου-Κόλλια, Ε. Ά. (2016). Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες 

και συνεντεύξεις. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 72-81. 

2 Κάποιες συνεντεύξεις έγιναν σε συνεργασία με τον κύριο Κασκαμανίδη Γιάννη. 
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ο ρόλος του συλλόγου στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας της Φλώρινας. Ως 

ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς θεωρείται ένα 

ευέλικτο μέσο που επιτρέπει τη δημιουργία ενός κλίματος αμεσότητας ανάμεσα στον 

συνεντευκτή και τον ερωτώμενο και διευκολύνει μια ταχύτατη επανατροφοδότηση. Η 

ημιδομημένη συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των ερωτήσεων, οι 

οποίες  είναι ανοιχτού τύπου, στον ερωτώμενο. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση του 

αυθορμητισμού του και μείωση της παρέμβασης του ερευνητή. 3 (Ζαφειρόπουλος, 

2015) 

 

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους κινήθηκε η συνέντευξη αφορούσαν την 

καταγωγή των ερωτώμενων, την σχέση τους με την ποντιακή καταγωγή, την περίοδο 

και  τα κίνητρα που τους παρακίνησαν να ενταχθούν στο σύλλογο καθώς και την 

επιρροή του συλλόγου στη ζωή τους. Διατυπώθηκαν ερωτήσεις για τη δυναμικότητα 

του συλλόγου, τη δράση του και τις ενέργειες που αναλαμβάνει για τη διαφύλαξη και 

την προβολή της ποντιακής παράδοσης. Ακόμη συζήτηση έγινε για τα πολιτισμικά 

στοιχεία που διασώζονται μέσω του συλλόγου, τα έθιμα που αναβιώνουν και θέλουν 

να κληροδοτήσουν στους επόμενους, τους μελλοντικούς στόχους που θέτουν και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία του συλλόγου.       

 

Επιπρόσθετα, συμπληρωματικό ρόλο στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

δράσης του συλλόγου έπαιξε και η προσωπική παρατήρηση της λειτουργίας του 

καθώς η ερευνήτρια αποτέλεσε ενεργό μέλος της λέσχης για 6 χρόνια (2009- 2015). 

Η επιτόπια αυτή παρατήρηση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή στο συμβούλιο του 

συλλόγου Ποντίων φοιτητών, διοργάνωση εκδηλώσεων και συμμετοχή σε διαλέξεις, 

γιορτές, στο χορευτικό τμήμα, σε συνέδρια και πολλές άλλες δραστηριότητες. 

 

1.3.Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την έρευνα είναι η ιστορική- ερμηνευτική 

(historical interpretative method). Η ιστορική - ερμηνευτική ανήκει στις εμπειρικές 

μεθόδους και επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αναφέρονται 

                                                           
3  Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία: επιστημονική έρευνα και 

συγγραφή εργασιών. 
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στο παρελθόν, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάδειξης των παραγόντων που συνθέτουν 

ένα ιστορικό φαινόμενο. Έτσι, η συγκεκριμένη μέθοδος αποβλέπει στην 

ολοκληρωμένη ερμηνεία  των στοιχείων που προκύπτουν με στόχο την εξαγωγή 

αξιόπιστων  και ασφαλών συμπερασμάτων. Σκοπός του ερευνητή είναι η μελέτη των 

ιστορικών τεκμηρίων, η αξιολόγηση του υλικού και η εξέτασή του μέσα στο 

γενικότερο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εντάσσεται. 4  (Πολατίδης, 

2016) 

 

Για την καταγραφή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

δόμησης. Αφετηρία αποτέλεσε το ίδιο το υλικό για το οποίο αρχικά συλλέχθηκαν 

όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες. Από την ανάγνωση και αποδελτίωση του υλικού, 

προέκυψε η κατηγοριοποίηση των σχετικών με την έρευνα χωρίων. Επίσης, συχνά τα 

ευρήματα κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας παρατέθηκαν ως πρότυπα μέσα στο 

κείμενο, μεταφέρθηκαν, δηλαδή, από το πρωτότυπο κείμενο ή από τις συνεντεύξεις 

με ακρίβεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Πολατίδης, Κ. (2016). Η αποκατάσταση των προσφύγων στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας 

κατά την περίοδο 1922- 1937.  
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2. Κεφάλαιο 2ο Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

2.1. Η ιστορία του Εύξεινου Πόντου 

 

Ο ιστορικός Πόντος βρίσκεται στο βορειανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και 

αποτελεί ένα ξεχωριστό φυσικό, γεωλογικό και γεωγραφικό συγκρότημα. Στα βόρειά 

του βρέχεται από τη μαύρη θάλασσα (Εύξεινο πόντο) και καταλαμβάνει το 

γεωγραφικό χώρο από τον ποταμό Άλυ και τη Σινώπη μέχρι και την Κολχίδα. Η 

εμφάνιση του Ελληνισμού στην περιοχή του Πόντου χάνεται χρονικά στους 

ελληνικούς μύθους του Φρίξου και της Έλλης, της αργοναυτικής εκστρατείας και στο 

μύθο του Προμηθέα.5  (Βεργέτη,1993) 

 

Οι Έλληνες θαλασσοπόροι, αφού κατέκτησαν από την εποχή του χαλκού τις 

ακτές του Αιγαίου πελάγους, τόλμησαν να γνωρίσουν τη θάλασσα του Ευξείνου 

Πόντου με τις μακρινές και απροσπέλαστες παραλίες και οροσειρές. Γύρω στο 1000 

π.Χ. οι μελετητές τοποθετούν την πραγματοποίηση των πρώτων εμπορικών ταξιδιών 

στην περιοχή αυτή για την αναζήτηση κυρίως χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων. 

Πρώτη η Μίλητος εγκαινίασε την αποικιακή πολιτική στον Εύξεινο Πόντο ιδρύοντας 

τη Σινώπη σε πλεονεκτική θέση, εξαιτίας του καλού λιμανιού της και της ομαλής 

επικοινωνίας με τις γύρω περιοχές. Η Σινώπη με τη σειρά της ίδρυσε το 756 π.Χ. την 

Τραπεζούντα, την Κρώμνη, το Πτέριον, κ.ά.6 (Φωτιάδης, 2004) 

 

Οι Έλληνες του Πόντου εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα που διέθετε η 

περιοχή τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέπτυξαν τέτοια οικονομία που τους 

επέτρεψε στη συνέχεια να γίνουν κυρίαρχοι του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η 

οικονομική άνεση των Ελλήνων του Πόντου είχε σαν αποτέλεσμα την κοινωνική, 

πολιτιστική και πνευματική τους ανάπτυξη.  

 

                                                           
5   Βεργέτη, Μ. Κ. (1993). Εθνοτοπική ταυτότητα: η περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου. 

6 Φωτιάδης Κ. (2004).Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων.  
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Στους αλεξανδρινούς χρόνους, ιδρύεται στον Πόντο από Πέρσες ηγεμόνες ένα 

ανεξάρτητο βασίλειο με ισχυρές ελληνικές επιρροές. Σημαντικότερος είναι ο έκτος 

κατά σειρά Πόντιος βασιλιάς, που βασίλεψε από το 120-63 π.Χ., ο Μιθριδάτης ο ΣΤ΄ 

ο Ευπάτορας, ο οποίος ονομάστηκε Μεγάλος και πολέμησε για τέσσερις δεκαετίες 

εναντίον των Ρωμαίων. Είχε μητέρα και σύζυγο Ελληνίδα και προσπάθησε να 

εξελληνίσει το κράτος του συνενώνοντας τον ελληνικό με τον περσικό πολιτισμό. 

Μετά το θάνατο του Μιθριδάτη ΣΤ΄, ο Πόντος ζει κάτω από τη Ρωμαϊκή κατοχή 

μέχρι την εποχή του Βυζαντίου. 7 

 

Η περίοδος της ιστορίας του βυζαντινού Πόντου εκτείνεται χρονικά από τη 

βασιλεία του Διοκλητιανού (284-305) και τη μονοκρατορία του Μ. Κωνσταντίνου 

(306-337), περίοδο κατά την οποία ο εκχριστιανισμός της περιοχής έχει παγιωθεί, 

μέχρι την ίδρυση του κράτους των Μεγαλοκομνηνών. Οι Πατέρες της εκκλησίας 

ανέπτυξαν μεγάλη δράση στον ποντιακό χώρο, όπου κυριαρχούσαν οι πόλεις με τους 

ελληνικούς και εξελληνισμένους πληθυσμούς. Ο διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός 

μπολιάστηκε με ένα νέο στοιχείο, τον χριστιανισμό, και η σύνθεση αυτή διατηρήθηκε 

στην περιοχή.  

 

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, το 1204, από τους Σταυροφόρους 

δόθηκε η ώθηση για τη δημιουργία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ιδρυτές 

της Αυτοκρατορίας υπήρξαν δύο αδέλφια, οι Κομνηνοί Αλέξιος και Δαυίδ. Ήταν 

παιδιά του Μανουήλ, γιου του Ανδρόνικου Α΄, ιδρυτή της αυτοκρατορικής 

δυναστείας των Κομνηνών. Το ποντιακό κράτος αναδείχτηκε σε ισχυρό προπύργιο 

του ελληνισμού, και η πρωτεύουσά του, η Τραπεζούντα, σε σπουδαίο εμπορικό 

κέντρο και λαμπρή εστία των ελληνικών γραμμάτων και της βυζαντινής τέχνης.  

 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453 καθόρισε την 

εξέλιξη των Ελλήνων του μικρασιατικού Πόντου. Με την παράδοση της 

Τραπεζούντας το 1461 στους Τούρκους άνοιξε ο δρόμος της κατάκτησης ολόκληρης 

της Μικράς Ασίας.  Παρά το άδοξο τέλος της, η επί περίπου τρεις αιώνες παρουσία 

                                                           
7 Φωτιάδης, Κ. H Ιστορία του Πόντου από την αρχαιότητα έως την εμφάνιση των Σελτζούκων 

Τούρκων. PONTOS.GR. Ανακτήθηκε 7 Απριλίου, 2017 , από 

http://www.pontos.gr/default.aspx?catid=268 
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της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας συνέβαλε στο να διασωθεί το ελληνικό και 

χριστιανικό στοιχείο στην περιοχή. Ο μικρασιατικός Πόντος υπήρξε η κοιτίδα ενός 

θαυμάσιου ελληνικού πολιτισμού μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή.8 (Πελαγίδης, 

2006) 

 

2.2. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 

 

Η κατάληψη του Πόντου από τους Οθωμανούς, πέρα από τις αγριότητες στο 

όνομα του θρησκευτικού φανατισμού που επαναλήφθηκαν πολλές φορές κατά τα 450 

χρόνια της κυριαρχίας τους, επέφερε σταδιακά αλλαγές στη δημογραφική, 

οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική διάρθρωση της περιοχής. 

 

Οι διωγμοί εναντίον των Ποντίων πραγματοποιήθηκαν σταδιακά, στην αρχή με τη 

μορφή κρουσμάτων βίας, καταστροφών, απελάσεων και εκτοπισμών. Πολύ γρήγορα 

όμως έγιναν πιο οργανωμένοι και εκτεταμένοι και στρέφονταν μαζικά πλέον κατά 

των Ελλήνων. Μία μορφή διωγμού ήταν τα τάγματα εργασίας, που ήταν η 

υποχρεωτική επιστράτευση των χριστιανών στη διάνοιξη δρόμων κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, καιρικές, διατροφής και κακομεταχείρισης. 9 (Παραδεισοπούλου, 2012) 

 

Η τελευταία περίοδος παραμονής των Ποντίων στο γενέθλιο τόπο έχει ως 

αφετηρία το 1908,  που είναι σύμφωνα με τη συνήθη περιοδολόγηση της ιστορίας της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας η τελευταία περίοδός της, καθώς τη χρονιά αυτή 

ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το τουρκικό εθνικιστικό κόμμα «Ένωση και Πρόοδος», 

που οδήγησε στο κίνημα των νεότουρκων, εκφραστή της συγκρότησης του τουρκικού 

εθνικού κράτους.  

 

Μετά την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου του 

1919 οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση. Στήνονται στις πόλεις του 

Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και 

εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκε διαταγή 

                                                           
8Πελαγίδης, Σ. (2006). Ο ηρωικός Πόντος. Αθήνα: Πυραμίδα 

9 Παραδεισοπούλου, Π. Κ. (2012). Διαδρομές ένταξης και διαμόρφωσης της ταυτότητας των Ποντίων 

προσφύγων. 
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να μην μείνει ζωντανός ούτε ένας ελληνικής καταγωγής Οθωμανός υπήκοος στον 

Πόντο. Η τύχη τους ήταν προγραμματισμένη, όπως και των Αρμενίων, το 1915. 10 

(Φωτιάδης, 2004) 

 

Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της απόφασης 

των Τούρκων εθνικιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων. Τα εργατικά 

τάγματα, οι εξορίες και οι εκτοπισμοί, τα βασανιστήρια και οι κρεμάλες, οι 

πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί και οι δολοφονίες στοίχισαν τη ζωή σε 353.000 

ανθρώπους. Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το 

ποντιακό αντάρτικο.11 (Φωτιάδης, 2004) 

 

2.3. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα 

 

Μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, ακολούθησε το μέτρο της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923, το οποίο στη συνέχεια κατέστη 

μέρος της Συνθήκης της Λωζάνης. Κατά τη Σύμβαση αυτή, η ανταλλαγή δεν ήταν 

πλέον εκούσια και ελεύθερη, αλλά υποχρεωτική και αποτέλεσμα όρου πολεμικής 

ήττας. Πάνω από 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εκπατρισθούν βίαια, 

εγκαταλείποντας μαζί με τις περιουσίες τους, τον πολιτισμό και τα ιερά τους και 

τερματίζοντας την τρισχιλιόχρονη δημιουργική παρουσία τους εκεί. 

 

Η ανταλλαγή αυτή οδήγησε στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης της 

Ελλάδας. Μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων αναχώρησε από την Ελλάδα και 

πρόσφυγες διαφόρων προελεύσεων εγκαταστάθηκαν στο ελληνικό έδαφος.   Το 1920 

ο πληθυσμός της Ελλάδος αριθμούσε 5.536.000 άτομα, εκ των οποίων 4.470.000 

ήταν Έλληνες. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και μέσα στα ίδια γεωγραφικά 

της όρια του 1920, η Ελλάδα το 1924 αριθμούσε 6.205.000 άτομα εκ των οποίων 

                                                           
10Φωτιάδης Κ. (2004).Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (τόμος 3). Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος. 

11Φωτιάδης Κ. (2004).Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων 
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5.822.000 ήταν Έλληνες. Η εθνική ομοιογένεια, από το 80,75% του 1920, ανήλθε 

μετά από τέσσερα έτη στο 93,83%. 12(Κολιόπουλος, 2009) 

 

Οι συνθήκες εγκατάστασης το πρώτο διάστημα ήταν αντίξοες. Η άφιξη των 

προσφύγων στην Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή του τόπου αν 

και οι ντόπιοι δεν τους δέχτηκαν με  ευχαρίστηση. Τους είδαν σαν ορδές που ήρθαν 

να τους πάρουν γη, σπίτια και δουλειές. Αυτά τα αισθήματα αναπτύχθηκαν κυρίως 

στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος της προσφυγιάς και όπου η 

πρόσφατη αποχώρηση των τούρκικων πληθυσμών είχε αφήσει αρκετές ακίνητες 

περιουσίες.13 (Μαχαιρίδης, 2015) 

 

Σε γενικές γραμμές πάντως υπήρχε διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας 

μεταξύ των προσφύγων και των γηγενών. Η διάσταση προσφύγων και ντόπιων 

εκφράστηκε τόσο στην οικονομική , όσο και στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Η 

αντίθεση μεταξύ τους πάντως, σε ελάχιστες περιπτώσεις πήρε τη μορφή ανοικτής 

σύγκρουσης.  

 

Η ελευθερία εκλογής του τόπου διαμονής ανήκε στους πρόσφυγες. Οι 

περισσότεροι όμως δέχονταν τις προτάσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, που 

τους συμβούλευαν να προτιμούν, για να λύσουν έτσι το στεγαστικό τους πρόβλημα, 

τα εγκαταλειμμένα χωριά των μουσουλμάνων αλλά και των Βουλγάρων. Όπως είναι 

γνωστό, με την εθελοντική ανταλλαγή των πληθυσμών της Συνθήκης του Νεϊγύ που 

υπογράφτηκε στις 27.11.1919, εγκατέλειψαν τη Μακεδονία και μετοίκησαν στη 

Βουλγαρία 53.000 σλαβόφωνοι. Ταυτόχρονα ήρθαν στην Ελλάδα 30.000 Έλληνες 

της Βουλγαρίας, οι οποίοι και ενίσχυσαν με καινούργιο αίμα τις φλέβες της 

ελληνικής Μακεδονίας.14(Φωτιάδης, 2009) 

                                                           
12Κολιόπουλος, Ι.,& Μιχαηλίδης, Ι. (2009). Εισαγωγή. Σε Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος – Ιάκωβος Δ. 

Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα. (352). Αθήνα: 

Μίλητος. 

13Μαχαιρίδης, Χ., & Χριστοδούλου, Α. (2015). Η ενσωμάτωση των Ποντίων προσφύγων του 1922 

στην ελληνική κοινωνία και η αποκατάστασή τους: το παράδειγμα Βόλου, Καβάλας.  

14 Φωτιάδης Κ., & Ηλιάδου- Τάχου Σ. (2009). Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων στην 

περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής παρουσίας. 
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2.4. Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία 

 

Στη δυτική Μακεδονία εγκαταστάσεις προσφύγων καταγράφηκαν και πριν το 

1923, δίχως να υπολογίζονται οι πρόσφυγες που προέκυψαν από τους Βαλκανικούς 

Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα συγκεντρωτικό σημείωμα του 

Υπουργείου Εξωτερικών που συντάχθηκε στα τέλη του 1922, συναντάται αναφορά 

για εγκατάσταση προσφύγων, σύμφωνα με την οποία στο Νομό Κοζάνης είχαν 

εγκατασταθεί 6.030 και στο Νομό Φλώρινας 3.746 άτομα. 15(Ιωαννίδης, 2014) 

 

Παράλληλα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1924, είχαν αποχωρήσει από τους 

νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Λάρισας 110.000 Μουσουλμάνοι, ενώ μεταξύ της 

περιόδου 1913-1923, μειώθηκε και ο αριθμός του σλαβόφωνου πληθυσμού λόγω της 

μετανάστευσης πολλών σε άλλα γειτονικά κράτη της Βαλκανικής. Στη Δυτική 

Μακεδονία, σλαβόφωνοι πληθυσμοί αποχωρούν, όχι όμως με την ίδια ένταση όπως 

συμβαίνει στην Κεντρική Μακεδονία. Από την περιοχή της Φλώρινας αποχώρησαν 

407 άτομα. 16 (Πολατίδης, 2016) 

 

Με την εγκατάσταση προσφύγων στη δυτική Μακεδονία ασχολήθηκε και ο 

τοπικός τύπος. Σε δημοσίευμα της τοπική εφημερίδας «Εμπρός της Φλώρινας», 

συναντάται αναφορά για τις πρώτες προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή τον 

Ιανουάριο του 1922. Σύμφωνα με την απογραφή που έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 1924 

από τη Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας με Διευθυντή Εποικισμού τον 

Δημήτριο Τσιώμη στη Φλώρινα εγκαταστάθηκαν 1.326 οικογένειες και συνολικά 

4.925 άτομα. Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις οριστικοποιήθηκαν πλέον το 1928 και 

σύμφωνα με στατιστική της Ε.Α.Π., οι πρόσφυγες στη Φλώρινα ανέρχονται στους 

                                                                                                                                                                      
Σε Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την 

τραγωδία στην εποποιΐα. (352). Αθήνα: Μίλητος. 

15 Ιωαννίδης, Σ. (2014). Η συλλογική οργάνωση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία, μέσα από τα 

καταστατικά των σωματείων, από το 1923 έως σήμερα. 

16Πολατίδης, Κ. (2016). Η αποκατάσταση των προσφύγων στις επαρχίες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας 

κατά την περίοδο 1922-1937. 
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2.463 και 3.159 οικογένειες (η αναφορά φυσικά αφορά όλους τους πρόσφυγες, 

Θρακιώτες, Πόντιους, Μικρασιάτες, κ.ά.). 17(Ιωαννίδης, 2014) 

 

Με τις αλλαγές αυτές στο κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής προέκυψαν, όπως 

είναι λογικό, τριβές μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια η 

αναγκαστική συμβίωση των εντοπίων με τους πρόσφυγες έφερε αντιπαραθέσεις που 

αφορούσαν κυρίως τις καλλιεργήσιμες γαίες και την κατάληψη κατοικιών από τους 

πρόσφυγες. 18 (Παραδεισοπούλου, 2012) 

 

2.5. Η εγκατάσταση των Ποντίων στη Φλώρινα 

 

Η πλειοψηφία των Ποντίων του νομού Φλώρινας κατάγονται από χωριά του 

Καρς, όπως Λάλογλη, Σαλούτ, Σαράφ, κ.ά. και εγκαταστάθηκαν τόσο στην πόλη της 

Φλώρινας, στη συνοικία Καυκάσικα,  όσο και σε χωριά της περιοχής (Νέος 

Καύκασος, κάτω Βεύη, κάτω Κλεινές, Άγιος Βαρθολομαίος, Κολχική, Τροπαιούχος, 

Μεσονήσι, Τριπόταμος, Νεοχωράκι και Μελίτη). Κάποιες οικογένειες κατάγονται 

από το Ακ Νταγ Ματέν, και όπως μας περιγράφει στην συνέντευξή του ο Βασίλης 

Παντελίδης,  η αρχική εγκατάστασή τους ήταν στο χωριό Πύλη της Πρέσπας και 

αργότερα με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 μετακινήθηκαν και σε άλλα 

χωριά των Πρεσπών καθώς και τον Μεσόκαμπο Φλώρινας. Ένα μέρος των 

υπόλοιπων Ποντίων είναι από την  περιοχή της Ματσούκας του Πόντου 

(Πολυπλάτανος ,Κάτω Καλιννίκη), από τη Φυσερά των Πλατάνων (Πολυπλάτανος, 

Άγιος Βαρθολομαίος) και από άλλα χωριά των Πλατάνων (Αρμενοχώρι, Αμμοχώρι). 

Κάποιες οικογένειες κατάγονται από άλλα χωριά της Τραπεζούντας (Νίκη), κι ακόμη 

στο Αμμοχώρι εγκαταστάθηκαν κάποιοι πρόσφυγες  από την Καπαρτίγκα της 

Ρωσίας, έχοντας απώτερη καταγωγή την Γαλίαινα.19 

 

Η έλευση των προσφύγων στην πόλη της Φλώρινας αντιμετωπίστηκε με 

θετική προδιάθεση από τον τοπικό τύπο, αφού είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι 

                                                           
17 Ιωαννίδης, Σ. (2014). Η συλλογική οργάνωση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία, μέσα από τα 

καταστατικά των σωματείων, από το 1923 έως σήμερα.  

18Παραδεισοπούλου, Π. Κ. (2012). Διαδρομές ένταξης και διαμόρφωσης της ταυτότητας των Ποντίων 

προσφύγων.  

19Ιδιωτικό αρχείο Παντελίδη Βασίλη 
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επρόκειτο για κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν ανάγκη από περίθαλψη. Έτσι ο 

οίκτος και  αλληλεγγύη υπερίσχυσαν ως πρακτικές από τους φορείς τοπικών 

εξουσιαστικών κέντρων. 20(Αραμπατζή, 2015) 

 

Αντιπαραθέσεις ,ωστόσο, δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε πρόσφυγες και 

γηγενείς κυρίως λόγω των «ανώμαλων δικαιοπραξιών» που αφορούσαν την διανομή 

εγκαταλειμμένων οικιών και κτημάτων. Οι πληροφορίες που μας παρέχει ο τοπικός 

τύπος της Φλώρινας του έτους 1922 δημιουργούν την εντύπωση ότι το προσφυγικό 

πρόβλημα στην περιοχή ήρθε να προστεθεί σε μια άλλη σειρά μακροχρόνιων 

προβλημάτων. Στην τοπική εφημερίδα «Εμπρός» υπάρχουν επισημάνσεις που 

στηλιτεύουν την άρνηση των εντοπίων ιδιοκτητών να προσφέρουν στέγη στους 

πρόσφυγες. 21(Φωτιάδης, 2009) 

 

Ο τοπικός τύπος ακόμη αναφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη των αστικών 

προσφυγικών οικογενειών στην πόλη της Φλώρινας, στην έλλειψη πόρων και μέσων 

διαβίωσης. Η αστική αποκατάσταση εμφάνισε βραδείς ρυθμούς συγκρινόμενη με την 

αγροτική. Περί τα τέλη του 1926 κατάφεραν να προχωρήσουν ικανοποιητικά οι 

εργασίες και να ολοκληρωθεί η δημιουργία του αστικού προσφυγικού οικισμού στην 

πόλη της Φλώρινας.22(Φωτιάδης, 2009) 

 

Έτσι, παρά τις αντιξοότητες και τις όποιες τριβές, η εγκατάσταση των 

προσφύγων σε οργανωμένους οικισμούς ολοκληρώθηκε και διαφοροποίησε αισθητά 

την εικόνα της πόλης.  

 

  

 

                                                           
20Αραμπατζή, Χ. (2015). Εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία.  

21Φωτιάδης Κ., & Ηλιάδου- Τάχου Σ. (2009). Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων στην 

περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής παρουσίας. 

Σε Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (Επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την 

τραγωδία στην εποποιΐα. (352). Αθήνα: Μίλητος. 

22ως ανωτέρω,  σ. 227-267 
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3. Κεφάλαιο 3ο  Η ποντιακή ταυτότητα ως μορφή συλλογικής ταυτότητας 

 

3.1.Ατομική και συλλογική ταυτότητα 

 

Ως μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας, οι άνθρωποι διαθέτουν τη δική τους ατομική 

ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή πηγάζει από το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων τους 

(ψυχοσωματική κατάσταση, συναισθηματική ωριμότητα, μορφωτικό επίπεδο, 

οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, γλώσσα, φύλο και άλλα) και καθορίζεται από 

την εικόνα που οι ίδιοι διαμορφώνουν για τον εαυτό τους αλλά και από την εικόνα 

που διαμορφώνουν οι γύρω τους γι’ αυτούς.23 (Βερνίκος, 2002) 

 

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα προσαρμογής  στην κουλτούρα  που  

διαμορφώνεται  τόσο  στο  φυσικό  όσο  και  στο  κοινωνικό  του περιβάλλον, 

κουλτούρα που από ατομική γίνεται συλλογική. Οι συλλογικές ταυτότητες 

δημιουργούνται από τη ταύτιση των ανθρώπων με τους ανήκοντες σε ένα σύνολο, 

σχηματίζοντας διαφόρων μορφών συλλογικότητες. Το σύνολο αυτό μπορεί να είναι 

κοινωνικό, πολιτικό, γεωγραφικό, θρησκευτικό. 24 (Παραδεισοπούλου, 2012) 

 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας έχει και η διαρκής 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών αυτού του συνόλου, καθώς και η συνειδητοποίηση 

των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στην ομάδα που διαμορφώνεται και σ’ αυτούς 

που βρίσκονται εκτός της. 25  (Βεργέτη, 1993). Όταν το άτομο συνδέεται με τα 

υπόλοιπα άτομα – μέλη της ομάδας ή κοινότητας και αναπτύσσει μαζί τους σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και συνεργασίας, τότε ενισχύεται η κοινωνική συνοχή της ομάδας 

τους. Μάλιστα, τα μέλη νιώθουν μεγαλύτερο βαθμό έλξης, όταν καλούνται να 

αντιμετωπίσουν μια κοινή απειλή ή όταν διέπονται από κοινούς στόχους. 26 

(Καρατζούνη, 2015) 

                                                           
23 Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ. (2002). Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Κριτική. 

24 Παραδεισοπούλου, Π. Κ. (2012). Διαδρομές ένταξης και διαμόρφωσης της ταυτότητας των Ποντίων 

προσφύγων. 

25 Βεργέτη, Μ. Κ. (1993). Εθνοτοπική ταυτότητα: η περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου. 

26 Καρατζούνη, Κ. (2015). Οι Θρακικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι ως οργανωμένες μορφές προώθησης 

της θρακικής ταυτότητας και ως φορείς παιδείας. 
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Αξίζει να επισημανθεί ακόμη πως η συλλογική ταυτότητα δεν παραμένει 

αναλλοίωτη στο χρόνο, αλλά μετασχηματίζεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες 

που εκάστοτε επικρατούν, πάντα στη βάση των συλλογικών εμπειριών, της μνήμης 

και των προσδοκιών των ατόμων. 27 (Βεργέτη, 1993) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ενσωμάτωση σε μια ομάδα επηρεάζει τον 

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των μελών και έτσι η συλλογική ταυτότητα των 

ομάδων συντελεί τελικά και στη διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας των ατόμων.  

 

3.2.Συλλογική ταυτότητα και πολιτισμός 

 

Η συλλογική ταυτότητα σχετίζεται άμεσα με πλήθος συνιστωσών, εκ των 

οποίων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο πολιτισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή 

κάθε άτομο μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης.  Ο πολιτισμός συμβάλλει 

στη διαμόρφωση και στη διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας, καθώς μέσα από τον 

πολιτισμό διατηρείται η συλλογική μνήμη κάθε ομάδας, που ισχυροποιεί την 

κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισμός λειτουργεί συνεκτικά, για αυτό κάθε ομάδα ή 

κοινότητα φροντίζει μέσω της μεταλαμπάδευσης των δικών της πολιτισμικών 

στοιχείων, που αφορούν στις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές, να αναδείξει και 

να διατηρήσει «ζωντανούς» τους δεσμούς που διασφαλίζουν την επιβίωση και τη 

βιωσιμότητα της σε βάθος χρόνου. 28 (Βερνίκος, 2002) 

 

Η μεταλαμπάδευση πολιτιστικών  στοιχείων που στηρίζονται αφενός στην 

ιδιαίτερη παράδοση κάθε ομάδας ή κοινότητας, δηλαδή σε όσα στοιχεία 

κληροδοτούνται από τις απερχόμενες γενιές στις επόμενες  και αφετέρου στον τρόπο 

με τον οποίο λειτουργούν τα μέλη της ομάδας/ κοινότητας στο παρόν και 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέλη της κοινότητας (συλλογική ταυτότητα), 

θεμελιώνει τη συνοχή της ομάδας/ κοινότητας. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο πολιτισμός, 

                                                           
27Βεργέτη, Μ. Κ. (1993). Εθνοτοπική ταυτότητα: η περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου 

28 Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ. (2002). Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Κριτική 
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ως κοινό πλαίσιο ζωής και μνήμης, λειτουργεί δεσμευτικά και ασκεί ισχυρή πίεση 

στα μέλη κάθε κοινότητας.29 (Καρατζούνη, 2015) 

 

3.3.Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ως μορφή προώθησης της συλλογικής 

ταυτότητας 

 

Μία ιδιαίτερη μορφή ομάδας στην οποία τα άτομα που την απαρτίζουν 

αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, οι οποίες 

βασίζονται σε κάποιους στοιχειώδεις κανόνες, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι.  

 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην ουσία αποτελούν οργανωμένες μορφές προώθησης 

της συλλογικής ταυτότητας. Η συλλογική ταυτότητα στην περίπτωση των 

πολιτιστικών συλλόγων, αφορά αφενός το αίσθημα θετικής ψυχολογικής ταύτισης 

των μελών του συλλόγου και αφετέρου τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας που δεν 

ανήκουν σε  αυτή. Με τη δράση τους οι σύλλογοι αποσκοπούν στο να διατηρήσουν 

και να μεταβιβάσουν στις επόμενες γενιές εκείνα τα ενοποιητικά στοιχεία που 

λειτουργούν συσπειρωτικά ανάμεσα στα μέλη τους, δημιουργώντας τους την αίσθηση 

και την ανάγκη του «συνανήκειν».30 (Καρατζούνη, 2015) 

 

Έτσι, οι σύλλογοι διαμορφώνουν και κατευθύνουν μορφές δράσης, που κύριο 

σκοπό έχουν την ενίσχυση του συναισθήματος ταύτισης των μελών της ομάδας. 

Δευτερεύοντες σκοποί αφορούν την επίλυση προβλημάτων της ομάδας, όπως 

παραδείγματος χάρη προβλημάτων οικονομικής ένταξης, κοινωνικής απομόνωσης , 

μετάδοσης των διακριτικών πολιτισμικών προτύπων στις νεότερες γενιές. Οι 

σύλλογοι που ιδρύονται σε διαφορετικές εποχές διακρίνονται από διαφορετικούς 

δευτερεύοντες σκοπούς και από διαφορετικές μορφές δράσης. Επιτυχείς θεωρούνται 

οι σύλλογοι, οι οποίοι με συνεχείς τροποποιήσεις των καταστατικών τους 

                                                           
29 Καρατζούνη, Κ. (2015). Οι Θρακικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι ως οργανωμένες μορφές προώθησης 

της θρακικής ταυτότητας και ως φορείς παιδείας. 

30Καρατζούνη, Κ. (2015). Οι Θρακικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι ως οργανωμένες μορφές προώθησης της 

θρακικής ταυτότητας και ως φορείς παιδείας.  
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κατορθώνουν να επιβιώνουν προσελκύοντας και διατηρώντας σημαντικό αριθμό 

ατόμων από τις νεότερες γενιές. 

 

3.4. Η ποντιακή ταυτότητα και οι ποντιακοί πολιτιστικοί σύλλογοι 

 

Μετά την εγκατάσταση των Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα από πολύ νωρίς 

καταγράφηκε η ίδρυση σωματείων. Μέσα από την συμμετοχή τους σε συλλογικές 

οργανώσεις οι πρόσφυγες προσπάθησαν να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορική 

μνήμη και την ποντιακή ταυτότητά τους.31(Πελαγίδης, 1994) 

 

Η ποντιακή ταυτότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πολιτισμική ιδιαιτερότητα, 

άλλα και ως σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν, που είναι καθοριστικό για τη 

σημερινή υπόσταση των μελών της ομάδας. Στην περίπτωση των Ποντίων η 

αναζήτηση του ιστορικού παρελθόντος προκαλεί ισχυροποίηση της ταυτότητας.32 

(Βεργέτη, 1993) 

 

Μέσα από την δράση των ποντιακών συλλόγων διατηρούνται και μεταδίδονται 

από τη μία γενιά στην επόμενη τα ιδιαίτερα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία 

αποτελούν στοιχεία της ατομικής υπόστασης, αλλά επιβεβαιώνουν και την ένταξη 

στην ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι άτομα τα οποία δεν μπορούν να 

επικοινωνήσουν στα ποντιακά όταν μιλούν με άλλους Πόντιους δίνουν το μήνυμα της 

καταγωγής παρεμβάλλοντας ποντιακές λέξεις στη συζήτηση. 33 (Μαχαιρίδης, 2015) 

 

Τα ποντιακά σωματεία, αλλά και τα υψηλότερης βαθμίδας συλλογικά όργανα, 

προωθούν την περισυλλογή και τη μελέτη του γλωσσικού, λαογραφικού και 

ιστορικού υλικού του ελληνισμού του Πόντου, τη διάδοση των πολιτισμικών 

προτύπων στις νεότερες γενιές κι ακόμα την προβολή της ποντιακής παράδοσης στην 

ευρύτερη κοινωνία. Έτσι, οι ποντιακοί σύλλογοι περιλαμβάνουν πλήθος 

δραστηριοτήτων με στόχο τη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης, όπως χορευτικά 

                                                           
31  Πελαγίδης Ε. (1994).Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923- 1930), 

Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 

32 Βεργέτη, Μ. Κ. (1993). Εθνοτοπική ταυτότητα: η περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου. 

33 Μαχαιρίδης, Χ., & Χριστοδούλου, Α. (2015). Η ενσωμάτωση των Ποντίων προσφύγων του 1922 

στην ελληνική κοινωνία και η αποκατάστασή τους: το παράδειγμα Βόλου, Καβάλας.  
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συγκροτήματα, τμήματα εκμάθησης της διαλέκτου, της μουσικής, των χορών, 

βιβλιοθήκες, εκδόσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Είναι γεγονός ότι η μεγάλη 

ανάπτυξη των συλλόγων πραγματοποιήθηκε από την δεύτερη γενιά προσφύγων, οι 

οποίοι, σε αντίθεση με την πρώτη γενιά, αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο εξαφάνισης της 

ποντιακής παράδοσης. 

 

Πανελλαδικά το πλήθος των ποντιακών σωματείων ξεπερνά τα 400. Σύμφωνα 

με την καταγραφή των συλλογικών οργάνων υψηλότερης βαθμίδας (τριτοβάθμια 

οργάνωση) η πλειοψηφία των σωματείων συναντάται στην Μακεδονία  με πρώτη 

πόλη την Θεσσαλονίκη, που αριθμεί περί τους 50 συλλόγους,  και δεύτερη την 

περιοχή της Κοζάνης με 20 συλλόγους. Το πλήθος των συλλόγων ανά περιοχή είναι 

δείκτης του πλήθους των εγκαταστημένων Ποντίων προσφύγων και της 

ενεργητικότητας της ποντιακής ταυτότητας.  Πολλοί από αυτούς τους συλλόγους 

έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση, καθώς έχουν δημιουργηθεί με την άφιξη των 

Ποντίων προσφύγων.  
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4. Κεφάλαιο 4ο Η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας 

 

4.1. Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

 

Στην περιοχή της Φλώρινας ιδρύθηκαν προσφυγικά σωματεία από τα πρώτα 

χρόνια εγκατάστασης των προσφύγων. Για παράδειγμα, από τα πρώτα που 

καταγράφονται το 1923 ήταν ο «Μικρασιατικός σύλλογος Φλωρίνης και των πέριξ». 

Μια ιδιαιτερότητα που απαντάται στο νομό Φλώρινας και η οποία αποτελεί μοναδική 

περίπτωση σε όλη τη δυτική Μακεδονία, είναι ότι το 1934 ιδρύθηκε σύλλογος με την 

επωνυμία «Σύλλογος γηγενών και προσφύγων, η Ένωσις», γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι όποιες αντιδικίες που υπήρχαν με την εγκατάσταση των 

προσφύγων, άρχισαν να αμβλύνονται.34(Ιωαννίδης, 2014) 

 

Είκοσι χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του 1960, με τη διαμόρφωση αρκετά 

ευνοϊκών συνθηκών, παρατηρήθηκε δραστηριοποίηση των Ποντίων στη Φλώρινα. 

Απόρροια αυτής της κινητοποίησης, στην οποία κυριάρχησε το συναίσθημα δεσμού 

με τους άλλους Ποντίους καθώς και η επιθυμία για πραγματοποίηση εκδηλώσεων 

στις οποίες θα μπορούσαν να εκφράζονταν σημαντικά πολιτισμικά πρότυπα, ήταν η 

ίδρυση της Ευξείνου λέσχης. Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας, όπως και η πλειοψηφία 

των ποντιακών συλλόγων στην Ελλάδα, ιδρύθηκε από Πόντιους δεύτερης γενιάς και 

την συμμετοχή κάποιων της πρώτης γενιάς. 

 

Για τους πρώτους πρόσφυγες, τους Πόντιους της πρώτης γενιάς όπως 

αποκαλούνται, η προσφυγική ιδιότητα της ποντιακής ταυτότητας αποτελούσε 

ανασταλτικό στοιχείο στην προσπάθεια ένταξης. Έτσι οδηγούσε πολλούς στην 

προσπάθεια να αποβάλλουν την ιδιαιτερότητα με στόχο την πλήρη ταύτιση με τον 

κοινωνικό περίγυρο. Όπως μας αναφέρει στην συνέντευξή του ο Αναστάσιος 

Αντωνιάδης, ο τωρινός πρόεδρος της Ευξείνου λέσχης, «οι παλαιοί το ποντιακό 

στοιχείο δε ήθελαν να το προβάλλουν και απέφευγαν να μιλάνε για πράγματα της 

πατρίδας γιατί κοιτούσαν περισσότερο να ενταχθούν στην κοινωνία. 

                                                           
34  Ιωαννίδης, Σ. (2014). Η συλλογική οργάνωση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία, μέσα από τα 

καταστατικά των σωματείων, από το 1923 έως σήμερα, σ. 98 
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Η δεύτερη γενιά Ποντίων γεννήθηκε στο ελληνικό κράτος, στη Φλώρινα, από 

γονείς πρόσφυγες. Γνώρισε τις οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα συμβίωσης 

με τους ντόπιους όσο και τη σταδιακή ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Οι άνθρωποι 

αυτοί εκπαιδεύτηκαν σύμφωνα με το εθνικό σύστημα παιδείας, γεγονός που βοήθησε 

αποτελεσματικά στην ένταξή τους στο επαγγελματικό και γενικότερα στο οικονομικό 

πεδίο.  

 

Στους Πόντιους δεύτερης γενιάς βλέπουμε μια διαφορετική φιλοσοφία με 

επιστροφή στην ποντιακή ταυτότητα που ήταν ήδη διαμορφωμένη από την 

οικογένεια. Η οικογένεια αποτελούσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα τον καθοριστικό 

παράγοντα μεταβίβασης της ταυτότητας από γενιά σε γενιά. Έτσι και τότε ήταν το 

«μέσο» για την συνέχιση της παράδοσης, των ηθών και εθίμων, της ιστορικής 

μνήμης, των πολιτισμικών προτύπων όπως η διάλεκτος, η μουσική, οι χοροί και τα 

έθιμα θρησκευτικών γιορτών, δηλαδή ήταν το μέσο για τη διάσωση της ποντιακής 

ταυτότητας.35(Κασιμάτη, 1984) 

 

Ανεβαίνοντας κοινωνικά γνώρισαν την αλλαγή στάσης της ευρύτερης 

κοινωνίας. Επιπλέον, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε παράγοντας αλλαγής 

των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των προσφύγων και τον εντοπίων και ο κοινός 

αγώνας στη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής συνετέλεσε στην ουσιαστική 

μείωση του ανταγωνισμού τους. Όπως προκύπτει κι από συζητήσεις με μέλη της 

λέσχης, η κοινωνική αποδοχή των Ποντίων επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της κοινωνικής 

ώσμωσης, των μικτών γάμων, φιλιών και σχέσεων που αναπτύχθηκαν με τους 

γηγενείς.  

 

Για την ίδρυση και για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Λέσχης, ο τέως 

πρόεδρός της Δ. Θωίδης, σε προφορική του συνέντευξη36, είπε τα εξής: «Πολλές 

φορές γίνονταν συζητήσεις όταν αντάμωναν παλαιοί και νέοι και συζητούσαν για 

την ανάγκη ίδρυσης ενός συλλόγου που θα εκπροσωπούσε τους Ποντίους. Θέλω να 

πιστεύω ότι ο πρωτεργάτης αυτής της ιδέας, μάλλον εκείνος που εργάστηκε και 

                                                           
35Κασιμάτη, Κ. (1984). Μετανάστευση- Παλιννόστηση: Η προβληματική της δεύτερης Γενιάς. Αθήνα: 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.  

36 Συνέντευξη Δ. Θωίδη στους Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ι. Κασκαμανίδη, με ημερομηνία 3.12.2000 
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βοήθησε καταλυτικά, πρέπει να ήταν ο Ευριπίδης ο Καντζάς. Ήταν Διευθυντής στη 

Νομαρχία, Πόντιος, κάτοικος Φλώρινας και αυτός είχε την φροντίδα να 

επικοινωνεί με τους άλλους. Οι άλλοι τον θεωρούσαν ως πρόσωπο ευυπόληπτο και 

αξιόλογο. Κατόρθωσαν να κάνουν το καταστατικό και οπωσδήποτε για να γίνει 

ακολουθήθηκαν πρότυπα από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές, αλλά 

κυρίως από τη Θεσσαλονίκη και έκαναν την αναγνώριση του καταστατικού. Εγώ δε 

συμμετείχα στις συζητήσεις γιατί ήμουν νεώτερος και υπηρετούσα στους 

Αναργύρους, εκτός Φλωρίνης και τότε, για να έρθει κανείς στη Φλώρινα, έπρεπε να 

περπατήσει γιατί το λεωφορείο δεν ήταν και τόσο εύκολο. Από τα άτομα που 

συμμετείχαν σ’ αυτήν την πρώτη Γενική Συνέλευση ήταν ο Μιχαηλίδης ο Μιχάλης, 

αυτός πήρε μια πρωτοβουλία, ήταν άνθρωπος που ασχολούνταν μ’ αυτά τα 

πράγματα και ως Φλωρινιώτης και ως Κερασούντιος και είχε επικοινωνία με τους 

άλλους. Κρατούσε ένα μαγαζί στη Στοά [Σπυράκη]i και είχαν στείλει προσκλήσεις 

για τη Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης και πήγα και εγώ. Ήταν γύρω στα 

15-20 άτομα. Ανάμεσά τους ήτανε ο Μιχαηλίδης, ο Καντζάς ο οποίος είχε τον 

πρώτο λόγο και ήτανε ο επικεφαλής, ο Βασιλειάδης ο Χαράλαμπος, ο Τογκαρίδης ο 

Νίκος, ο Νεοφυτίδης ο Νίκος (αυτοί αν θυμάμαι καλά είχαν φούρνο στη Φλώρινα 

και στο Αμύνταιο είχαν κάτι, ήταν θείος του Θάνου του Κωνσταντινίδη), ο 

Φελεκίδης ο Δημήτρης (είχε μαρμαράδικο). Έγινε μάλιστα και η ψηφοφορία, αν 

θυμάμαι καλά. Η Συνέλευση έγινε στο μαγαζί του Μιχαηλίδη, ψηφίσαμε, ο 

Μιχαηλίδης ήθελε να γίνει πρόεδρος είχε συζητήσει από πριν, πήρε 4 ψήφους, 3 ο 

Βασιλειάδης, έγινε πρόεδρος ο Μιχαηλίδης, αντιπρόεδρος ο Βασιλειάδης, 

γραμματέας γενικός ο Τογκαρίδης και πρέπει να ήταν ταμίας ο Νεοφυτίδης ο Νίκος. 

Στο συμβούλιο ήμουν και εγώ ως μέλος και πρέπει να ήταν και ο Ισαάκ ο 

Χαραλαμπίδης και ένας άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο επταμελές συμβούλιο. 

37 Συνεδριάσαμε, είχαμε και το καταστατικό, προσπαθήσαμε να συζητήσουμε 

                                                           
37 Για την ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Φ. βλ. Ποντιακή Εστία, έτος Β, 1951, τ.15ον, σ.878, 

άρθρο της σύνταξης του περιοδικού «Οι Πόντιοι της Φλωρίνης»: Με εξαιρετικήν  ευχαρίστησιν 

επληροφορήθην την ίδρυσιν Σωματείου Ποντίων εν Φλωρίνη. Τα ιδρυτικά μέλη συνελθόντα την 

11ην Μαρτίου εξέλεξαν την προσωρινήν Διοίκησιν του Σωματείου, την οποίαν απετέλεσαν οι κ.κ. 

Μιχ. Μιχαηλίδης, Νικ. Τογκαρίδης, Γεώργιος Πολατίδης, Ιωάννης Μουρατίδης και Γ. 

Χρυσοχοϊδης. Εκ τούτων δε ο Μιχ. Μιχαηλίδης εξελέγη Πρόεδρος. Είμεθα βέβαιοι ότι το νέον 

σωματείον πρόκειται να προσφέρη πολυτίμους υπηρεσίας εις τους πολυπληθείς συμπατριώτας 

μας της ηρωϊκής περιφερείας Φλωρίνης και συγχαίροντες τους σχόντας την πρωτοβουλίαν της 
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διάφορα θέματα και ως πρότυπο είχαμε την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης. 

Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να φροντίσουμε για την εξασφάλιση ενός χώρου, που θα τον 

είχαμε σαν ένα είδος εντευκτηρίου, και θα διευκόλυνε τη συνάντηση και την 

ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία ενός πνεύματος επικοινωνίας. Νοικιάσαμε το 

ισόγειο στο κτίριο του Σαμαρά, κάτω από το ξενοδοχείο Πανελλήνιον, το οποίο 

είχε και ένα υπερώο, ένα πατάρι και εκεί είχαμε τη γραμματεία και το αρχείο μας 

και κάτω έρχονταν διάφοροι κάτοικοι από τη Φλώρινα και τα χωριά και 

συζητούσαμε. Ήταν ένας χώρος συνάντησης και καφενείο, με την έννοια ότι 

προσέφερε αναψυκτικά, ποτά, κλπ. Ένα από τα πρώτα μελήματα ήταν να γίνονται 

κατά καιρούς και κάποιες συναντήσεις, ή χοροεσπερίδες. Έγιναν μια δυο, τις 

θυμάμαι καλά ότι είχαν γίνει, καθώς και κάποιες διαλέξεις. Είχα μάλιστα αναλάβει 

εγώ τότε και έκανα μια διάλεξη, όχι πολύ εκτεταμένη, κάναμε δηλαδή μια εισήγηση 

προς τους νέους με θέμα την ιστορία του Πόντου. Αυτό πρέπει να έγινε το 1952 στο 

χώρο του γραφείου της Λέσχης. Το γραφείο ήταν το πρώτο δίπλα απ’ τα κανόνια 

όπου μετέπειτα είχε το γραφείο του ο Μακρής. Είχαμε αρχίσει να εισπράττουμε 

συνδρομές και οι πρώτες συζητήσεις, που ήταν και πολύωρες, γίνονταν για τον 

τρόπο λειτουργίας, για τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών, για τα θέματα που 

πρέπει να μας απασχολήσουν και υπήρχαν διάφορες απόψεις». 

 

Σύμφωνα με τον Δ. Θωϊδη στην συνέντευξή του, «Η υπόλοιπη κοινωνία της 

Φλώρινας δεν αντέδρασε αρνητικά στην ίδρυση της Ευξείνου Λέσχης. Αυτό 

μπορείτε να το δείτε και στις εφημερίδες της εποχής. Εκείνη την εποχή αυτό το 

οποίο νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι υπήρχε ακόμη στη Φλώρινα εκείνη 

η τραυματική κατάσταση στο χώρο των Ποντίων από το σχίσμα, ας το πούμε έτσι, 

που δημιουργήθηκε από την ένταση και την τριβή ανάμεσα σε Ποντίους και σε 

«Καυκασίους», με την έννοια ότι υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι, θέλοντας να 

προβληθούν και βλέποντας ότι από τις αρχές της πρώτης εγκατάστασης γύρω στο 

’22, ’23, ’24 είχαν ιδιαίτερη παρουσία οι από τον Πόντο εγκατασταθέντες εδώ, 

δημιουργήθηκε μια διάσταση Ποντίων και «Καυκασίων». Εδώ στη Φλώρινα 

ορισμένοι ήσαν κάπως πιο διστακτικοί ως προς την εγγραφή στο σωματείο, γιατί η 

επωνυμία Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας θεώρησαν ότι αναφέρεται ή έγινε περισσότερο 

                                                                                                                                                                      
ιδρύσεώς του ευχόμεθα προκοπήν και επιτυχίαν εις τους επιδιωκόμενους σκοπούς δια τους 

οποίους με προθυμίαν προσφέρεται και η Ποντιακή Εστία. 



31 
 

με πρωτοβουλία των Ποντίων, αν και στα ιδρυτικά μέλη δεν υπήρξε αυτή η 

διαφοροποίηση, ούτε η διάσταση απόψεων. Κάποτε μιλούσα με κάποιον που μου 

μετέφερε τις απόψεις κάποιου άλλου και ο οποίος ισχυριζόταν ότι κακώς 

ονομάστηκε το σωματείο Εύξεινος Λέσχη και ότι έπρεπε να ονομαστεί «Ένωση 

Ποντοκαυκασίων» ή κάπως αλλιώς. 

 

Αυτή η διάσταση μεταξύ Ποντίων και «Καυκασίων» υπήρξε από την αρχή της 

εγκατάστασης των προσφύγων. Με κάποιες διαφοροποιήσεις εκδηλώθηκε και στη 

Θεσσαλονίκη, αφού υπήρξε και εκεί μια τάση μέσα στον ποντιακό κόσμο να 

διαφοροποιηθούν κάποιοι και να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του χώρου των 

«Καυκασίων». Η κίνηση αυτή δεν υπαγορεύτηκε από πολιτικές σκοπιμότητες. 

Απλούστατα ο καθένας θέλει να έχει κόσμο κοντά του, τον οποίο εκπροσωπεί και 

ιδιαίτερα μέσα στις εκλογικές διαδικασίες.  

 

Ίσως τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στις διαδικασίες εγκατάστασης από 

το κράτος. Όταν έγινε η κατανομή των προσφυγικών πληθυσμών στα χωριά, ήταν 

χωρισμένοι σε Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Ποντίους, «Καυκασίους», κλπ., υπάρχει 

δηλαδή διάκριση των προσφύγων σε ομάδες στα αρχεία του κράτους. Στην αρχή 

ήταν και θέματα γνωριμίας, οι Πόντιοι πήγανε σε χωριά διαφορετικά από τους 

Καυκάσιους. Στην αρχή ήταν και θέματα γνωριμίας, αφού οι πρόσφυγες από τον 

Πόντο πήγανε σε διαφορετικά χωριά. Αν εξαιρέσουμε τον Άγιο Βαρθολομαίο, όπου 

πήγανε και Πόντιοι και Καρσλήδες, στο Νέο Καύκασο για παράδειγμα είναι όλοι 

από τον Καύκασο, στην Κολχική το ίδιο. Μια δύο οικογένειες αν υπήρχαν [από τον 

Πόντο], ήταν από αγχιστεία. Το Αρμενοχώρι έχει μόνο Ποντίους. Η επικοινωνία 

υπήρχε, οι φιλίες υπήρχαν, αλλά θυμάμαι ακόμα στο Γυμνάσιο, όταν πηγαίναμε, 

λέγαμε Πόντιοι και «Καυκάσιοι». Οι «Καυκάσιοι» έζησαν από 39 ως 80 χρόνια 

στον Καύκασο και αυτό τους έδωσε αυτή τη διαφοροποιημένη, τρόπον τινά, 

ταυτότητα. Θα αναφέρω και τον Χάμπο τον Ατματζίδη, δικηγόρο από το Σταθμό 

[Μεσονήσι] ο οποίος μετείχε στο Συμβούλιο, αλλά δεν έπαψε μέχρι το τέλος να 

υποστηρίζει και να επιμένει ότι «εμείς οι Καυκάσιοι είμαστε κάτι το διαφορετικό, 

αφού η Καυκασία φυλή, δεν έχει σχέση με τους Πόντιους». Τα επιχειρήματά του 

κινούνταν σε βάση μη ιστορικά σωστή.  

 

Η Εύξεινος Λέσχη, αν βοήθησε σε κάτι, πρώτα βοήθησε στο ξεπέρασμα αυτής 
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της διάστασης, αυτής της παρεξήγησης. Αν και από την αρχή ακόμα δεν υπήρξε 

καμιά προκατάληψη, δεν έγινε δεκτή ούτε σκέψη να μπαίνει σαν κριτήριο η 

διαφοροποίηση αυτή. Δεν υπήρχε ποτέ, από πλευράς υπευθύνων, δε δόθηκε ποτέ 

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη διάσταση, η οποία θεωρήθηκε ως μη υπάρχουσα. 

Όταν ο Γιώργος Γρηγοριάδης έγραψε το πρώτο του βιβλίο 38 , είχα γράψει ένα 

άρθρο στην εφημερίδα Ελληνική Φωνή του Τσώγκου και έλεγα τότε ότι το βιβλίο 

αυτό είναι ενωτικό και βοήθησε στο ξεπέρασμα της διάστασης. Και εκεί ακριβώς ο 

Γρηγοριάδης μιλάει για τους Πόντιους του Καυκάσου, τοποθετεί δηλαδή το θέμα 

στη σωστή του βάση. Ο Χάμπος συνέχισε να έχει τις απόψεις του και να γράφει και 

στις εφημερίδες και να με κρίνει για τις απόψεις που είχα. Δεν ήταν μια ιδεολογία, 

ήταν καθαρά μια προσωπική άποψη, είχε πιαστεί απ’ αυτό που λέγαμε «Καυκασία 

φυλή»».  

 

Ο κ. Θωίδης σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρει: «Τα 

ποντιακά δεν ήταν ο κανόνας, αλλά μιλούσαν, συνήθως στις συγκεντρώσεις τους, οι 

πρώτοι οργανωμένοι πια Πόντιοι. Δεν υπήρχε η διάθεση για την αναβίωση της 

ποντιακής διαλέκτου με την έννοια να την ξαναμάθουμε ή να τη μάθουμε σ’ 

εκείνους που δεν την ξέρουν. Η χρήση της ποντιακής δεν ήταν εξαίρεση. Δεν 

υπήρχαν φραγμοί, χρησιμοποιούσαν και την ποντιακή και την ελληνική. Στις 

ομηγύρεις μιλούσαν ποντιακά. Υπήρχαν όμως προκαταλήψεις και η χρήση της 

ποντιακής δε βοηθούσε στο ξεπέρασμά τους. Με αυτή την κίνηση οι Πόντιοι 

βγήκαν στο προσκήνιο, με το θάρρος που είχαν να καλλιεργήσουν και να 

φροντίσουν για τη διατήρηση των παραδόσεων, των εθίμων, της γλώσσας, του 

θεάτρου. Αυτό δεν ήταν μικρό πράγμα γιατί στις θεατρικές εκδηλώσεις δεν 

έρχονταν μόνο Πόντιοι. Έντονες τριβές με την τοπική κοινωνία δεν υπήρξαν. 

Βεβαίως, σε κάθε κοινωνία υπάρχουν και τα άτομα που εκ φύσεως πολλές φορές, 

από ιδιοσυγκρασία, έχουν κάποια αρνητική τοποθέτηση απέναντι στους άλλους: 

εμείς και οι άλλοι. Η πολιτική που είχε χαραχθεί, τηρήθηκε σε ικανοποιητικό 

βαθμό και δεν έγινε προσπάθεια να υπηρετήσει η Λέσχη συγκεκριμένα συμφέροντα 

του α ή του β πολιτικού. Δεν υπήρξαν μέσα στις συζητήσεις στο χώρο της Λέσχης 

σκέψεις για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Οι πολιτικές πεποιθήσεις 

                                                           
38 Γρηγοριάδης Γεώργιος (1957), Οι Πόντιοι του Καυκάσου Περιφέρειας Καρς – Αρδαχάν. Ιστορία 

– Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 
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του καθενός δε δημιουργούσαν τριβές, δεν ήταν εμφανείς». 

 

Η ίδρυση του συλλόγου συνέβαλε καθοριστικά στην διατήρηση του 

ποντιακού στοιχείου και την ένταξη των Ποντίων στην περιοχή. Όπως μας αναφέρει 

στην συνέντευξή του ο Αναστάσιος Αντωνιάδης, ο τωρινός πρόεδρος της Ευξείνου 

λέσχης, «Αν και δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα με τους γηγενείς, η λέσχη άρχισε μετά 

από καιρό να αποκτά σιγά- σιγά την ευρύτερη αποδοχή. Μέσα από την 

δραστηριοποίησή της και τις ποιοτικές εκδηλώσεις κατάφερε να κερδίσει και τους 

ντόπιους κι ακόμα να τους προσελκύσει ως μέλη».  

 

4.1.1.  Η ονομασία και η εκπροσώπηση της Λέσχης 

 

Οι προσφυγικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν ανά την Ελλάδα αποτελούσαν 

υποψήφια «θύματα» κάποιας διασπαστικής κίνησης ή εκμετάλλευσης κομματικά 

υστερόβουλων, ψηφοθηρικών προσπαθειών προσεταιρισμού τους. Τα φαινόμενα 

αυτά δημιούργησαν αρχικά τις προϋποθέσεις ώστε να καλλιεργηθεί η ιδέα της 

οργάνωσης κατά νομαρχίες και κυρίως η στελέχωση με ικανά πρόσωπα, προκειμένου 

αφενός να περιθωριοποιηθούν τέτοιες προσπάθειες και αφετέρου να διεκδικήσουν οι 

πρόσφυγες οργανωμένα τα αιτήματά τους. 39(Πελαγίδης, 1994) 

 

Αυτή η επιδίωξη συναντάται και στην ίδρυση της Ευξείνου λέσχης. Για τους 

ιδρυτές της λέσχης και τα άτομα που πλαισίωναν τα πρώτα χρόνια τα διοικητικά 

συμβούλια στην συνέντευξή του ο Αναστάσιος Αντωνιάδης μας επισημαίνει πως 

ήταν άτομα μορφωμένα. «Έπρεπε να έχουν μια αίγλη όσοι θα τραβούσαν μπροστά», 

λέει χαρακτηριστικά. Ο Βασίλης Παντελίδης, ταμίας της λέσχης, μας εξηγεί πως 

«είναι λογικό πως τα ιδρυτικά μέλη αλλά και όσοι εκλέγονταν στα διοικητικά 

συμβούλια παλιότερα ήταν μορφωμένοι διότι έπρεπε να διεκπεραιώσουν ζητήματα 

γραφειοκρατικά, να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες και να τακτοποιούν όλες τις 

υποθέσεις του συλλόγου. Σήμερα πλέον όλοι διαθέτουν τη στοιχειώδη μόρφωση για να 

ανταπεξέλθουν απέναντι στο γρανάζι της γραφειοκρατίας αλλά αυτό παλιότερα δεν ήταν 

δεδομένο».  

                                                           
39 Πελαγίδης Ε. (1994). Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923- 1930), 

Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 
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Από την συνέντευξη του κ. Δ. Θωϊδη ακόμη, διαβάζουμε σχετικά, «Η 

ονομασία Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας δόθηκε για να αντιπροσωπεύσει τους 

Πόντιους της περιοχής Φλώρινας. Τότε το Αμύνταιο ήτανε μια περιοχή που 

γεωγραφικά ήτανε μακριά από τη Φλώρινα, με την έννοια ότι για να πάει κανείς 

στο Αμύνταιο έπρεπε να αποφασίσει να κάνει ταξίδι. Είχαμε κάποιες γνωριμίες, 

κάποιες επικοινωνίες, αλλά το Αμύνταιο δεν ερχόταν στη Λέσχη. 

 

 Αυτοί που δραστηριοποιήθηκαν στο Δ.Σ. της Λέσχης είχαν όλοι τους 

κάποιο προσωπικό κύρος. Οι άνθρωποι του αστικού χώρου αποτέλεσαν την πρώτη 

διοίκηση της Λέσχης. Ο Καντζάς ήτανε Διευθυντής της Νομαρχίας, ο Βασιλειάδης 

ήτανε εργολάβος με γνωριμίες μέσα στην πόλη, ο Μιχαηλίδης επίσης, ο Τογκαρίδης 

ήτανε δημόσιος υπάλληλος στο Αγρονομείο, ο Ισαάκ ο Χαραλαμπίδης είχε το 

παντοπωλείο και είχε πολλές γνωριμίες. Αυτοί όλοι ζούσανε μέσα στην πόλη. Ο 

μόνος, ας πούμε, από την περιφέρεια ήμουν εγώ. Δεν ήταν εύκολο τότε στα χωριά. 

Από κάθε χωριό ήτανε ένας ή δύο που στήριζαν ή συμμετείχαν στις προσπάθειες 

και είχαν αρχίσει να ασχολούνται με το εμπόριο και άρχισαν να έχουνε κάποιες 

σχέσεις πιο στενές με τα πρόσωπα που ήταν στη διοίκηση της Λέσχης. Από τον Νέο 

Καύκασο ήτανε ο Πολατίδης, ο πατέρας του Θανάση, από το Αμμοχώρι επειδή είχε 

έρθει στη Φλώρινα ο Τορτοπίδης ο Παναγιώτης και αυτός ήτανε μερικές φορές στα 

συμβούλια. Ο Μιμιλίδης ο Λύσανδρος είναι από τα πρόσωπα που συμμετείχαν. Τον 

πρώτο καιρό η απασχόληση ήτανε περισσότερο για το ξεπέρασμα οργανωτικών 

δυσχερειών, δηλαδή να καταστρώσουμε τα πρωτόκολλα, τα βιβλία πράξεων. Ένας 

νέος σύλλογος έμπαινε για πρώτη φορά στην καθημερινή ζωή και έπρεπε να 

αρχίσει να παίρνει θέση μέσα στο χώρο».  

 

4.1.2.  Εκλογή και διάρθρωση των Δ.Σ.  της Ευξείνου Λέσχης 

Φλώρινας 

 

Η Γενική Συνέλευση για την ίδρυση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 1951 και το πρώτο καταστατικό εγκρίθηκε από 

το Πρωτοδικείο Φλώρινας με την υπ’ αριθμόν 166/1951 απόφασή του.40 

                                                           
40 Καταστατικό Ε.Λ.Φ., 1951. 
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Για το πρώτο Δ.Σ. που συγκροτήθηκε μετά την έγκριση του καταστατικού 

στην πρώτη Γενική Συνέλευση, το περιοδικό Ποντιακή Εστία 41 (ΠοντιακήΕστία, 

1951), δημοσιεύει ως μέλη του τους κάτωθι: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πρόεδρος 

Πολατίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

Τογκαρίδης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας 

Μουρατίδης Ιωάννης Ταμίας 

Χρυσοχοΐδης Γ. Κοσμήτορας 

 

Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των επόμενων ετών δεν υπάρχουν 

πληροφορίες. Γνωρίζουμε μόνον ότι μετά τον Μιχαηλίδη, πρόεδρος αναλαμβάνει ο 

Βασιλειάδης Χαράλαμπος. Έτσι, από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης 

που εκλέχτηκε για ένα έτος (1951-1952), περνάμε σ’ αυτό που εκλέχτηκε στις αρχές 

του 1957, 42(ΕφημερίδαΕλληνικήΦωνή, 30-3-1957), με την παρακάτω σύνθεση: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Ρατόπουλος Μενέλαος Πρόεδρος 

Μιχαηλίδης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος 

Ατματζίδης Χαράλαμπος Γενικός Γραμματέας 

Χαραλαμπίδης Ισαάκ Ταμίας 

Θωίδης Δημήτριος Κοσμήτορας 

Σιδηρόπουλος Καλλίνικος Μέλος 

Αντωνιάδης Νικόλαος Μέλος 

 

                                                           
41 Ποντιακή Εστία, έτος Β, 1951, τ.14ον, σ.878 

42  Εφημερίδα Ελληνική Φωνή, φύλλο 8/1179, 30-3-1957 
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Δύο από τα μέλη του παραπάνω Δ.Σ. περιλαμβάνονται και στο Δ.Σ. του 1959. 

Είναι  ο Ρατόπουλος Μενέλαος ως Πρόεδρος και ο Θωίδης Δημήτριος ως Γενικός 

Γραμματέας. 

 

4.1.3.  Οι πρώτες δράσεις της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας 

 

Ως πρώτες ενέργειες  της Ευξείνου Λέσχης, καταγράφονται:  

• η χρηματική ενίσχυση άπορων οικογενειών των χωριών της περιοχής 

Φλώρινας,  

• επισκέψεις σε συνοριακά φυλάκια κατά τη διάρκεια των εορτών των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα,  

• χρηματική ενίσχυση στην Ε.Λ. Θεσσαλονίκης για τον «Οίκο 

Φοιτητού» 

 

Όταν το 1953 έγινε ο σεισμός στην Κεφαλονιά, η Λέσχη με φροντίδα του 

ιδρυτικού μέλους της Λεωνίδα Σαχινίδη πραγματοποίησε σειρά θεατρικών 

παραστάσεων στην πόλη της Φλώρινας και στα γύρω χωριά και τα έσοδα διατέθηκαν 

υπέρ των σεισμοπαθών. 

 

Επίσης, η Λέσχη έστειλε χρηματική ενίσχυση στους σεισμοπαθούντες του 

Βόλου το 1955 και της Κορίνθου το 1962. Παράλληλα, το Δ.Σ. φρόντιζε και για την 

ψυχαγωγία των μελών της με τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, 2-3 κατ’ έτος, τα τυχόν 

έσοδα των οποίων διατέθηκαν  για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κάθε 

Δεκαπενταύγουστο η Λέσχη διοργάνωνε τριήμερη εκδρομή στην Παναγία Σουμελά, 

προκειμένου να ικανοποιήσει μορφωτικούς σκοπούς διοργάνωνε διαλέξεις με θέματα 

που αφορούσαν τον ποντιακό ελληνισμό.43 

 

Από το προσωπικό αρχείο του Προέδρου Δ. Θωίδη, διαβάζουμε: «Προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Λέσχη 

δραστηριοποιείται σε ορισμένους τομείς. Έτσι, στις 2-5-1959, το Δ.Σ. στέλνει 

έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης για την 

                                                           
43 Αρχείο Ε.Λ.Φ., λυτό έγγραφο «Έκθεση για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ε.Λ.Φ.»  
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περικοπή των ποντιακών ραδιοφωνικών εκπομπών με απόφαση του διευθυντή του 

Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας». 44 

 

 

4.1.4.  Εκδηλώσεις της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας 

 

Η πρώτη καταγραμμένη εκδήλωση της Ε.Λ.Φ., είναι η θεατρική παράσταση 

που δόθηκε το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου του 1951, από το θίασο 

της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης στη Φλώρινα. 45 Η παράσταση αυτή θα πρέπει 

να ενταχθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, που προωθούσε 

την ίδρυση ποντιακών σωματείων και τη στήριξή τους.46 

 

Από την συνέντευξη του Δ. Θωίδη στους Σ. Ηλιάδου-Τάχου και Ι. 

Κασκαμανίδη, με ημερομηνία 3.12.2000, διαβάζουμε:  «Υπήρξε μια εποχή που η 

Λέσχη είχε πέσει σε αδράνεια. Από αυτή την περίοδο δεν έχει σωθεί απολύτως 

τίποτα σε γραπτό υλικό. Τότε ορισμένοι συμπατριώτες θεωρούσαν ότι κάτι δεν πάει 

καλά. Είχαμε ξεκινήσει στην αρχή με θάρρος και μετά δεν προχωρούσαμε με τον 

τρόπο που είχαμε πει. Η πρώτη προεδρία κράτησε ένα διάστημα και μετά 

διαδέχτηκε τον Μιχαηλίδη ο Βασιλειάδης και υπήρχε μια συνεργασία παρόμοια με 

πριν. Τότε διευκολύναμε και την επιτροπή που φρόντιζε για τη συγκέντρωση 

χρημάτων και κυρίως με τη μορφή διάθεσης του λαχείου της Παναγίας Σουμελά 

και γίνονταν εξορμήσεις στα χωριά. Σε όλα τα ποντιακά χωριά πήγαινε κλιμάκιο 

του Διοικητικού Συμβουλίου και διέθετε λαχεία. Επίσης, έγιναν μερικές εκδηλώσεις 

στο Πάνθεον, στον κινηματογράφο του Καρόζη. Θυμάμαι κάποιον που είχε έρθει 

και παρουσίασε την Ομήρου Οδύσσεια και είχαμε αρκετή προσέλευση. Επίσης, ο 

Ευσταθιάδης [Στάθης], δε θυμάμαι τη χρονιά, έκανε μια αρκετά καλή προσπάθεια 

για διάθεση εισιτηρίων, έδωσε μια θεατρική παράσταση στο Πάνθεον. Είχαμε κάνει 

μια εκδήλωση, χοροεσπερίδα, στην Ακρόπολη. Κάναμε όλη την προεργασία αλλά 

δεν είχαμε την προσέλευση που περιμέναμε. Αυτό έγινε το ’51, ’52. Δεν είχαμε 

προσέλευση γιατί δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή η ύπαρξη και το έργο της Ε.Λ.Φ., ο 

                                                           
44 Ιδιωτικό αρχείο Δημητρίου Θωίδη 

45Ποντιακή Εστία, τεύχ. 24, σ. 1258-1259 

46 Αρχείο Ε.Λ.Φ., λυτό έγγραφο «Έκθεση για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ε.Λ.Φ.» 
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κόσμος δεν μπορούσε, υπήρχαν και οικονομικοί λόγοι, Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την 

εποχή μιλούσανε για την Ε.Λ.Φ. άνθρωποι της πρώτης γενιάς κυρίως. Αυτοί οι 

οποίοι γεννήθηκαν στον Πόντο, έζησαν στον Πόντο, μεγάλωσαν στον Πόντο και 

έφεραν τον Πόντο εδώ. Αυτοί είχαν την ανάγκη της συνέχισης αυτής της παράδοσης 

και είχαν απήχηση σε εμάς, τη δεύτερη γενιά, αλλά δεν ήταν και πολύ εύκολο, γιατί 

μην ξεχνάμε ότι αυτά γίνονται το ’51, μετά τις καταστροφές της κατοχής και του 

εμφυλίου και η εγκατάσταση των προσφύγων δεν ήταν και πολύ μακριά, ήτανε 

μόλις 25 χρόνια. Αυτό που έγινε ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων για παραπέρα 

ανάπτυξη, για επεξεργασία ορισμένων προτάσεων και ιδεών. Δε νομίζω μάλιστα 

ότι έγινε κάποια προσπάθεια καταγραφής των εμπειριών της πρώτης προσφυγικής 

γενιάς». 

 

Και σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξης διαβάζουμε: «κάθε χρόνο το 

Δεκαπενταύγουστο έπαιρνε η Λέσχη μια πρωτοβουλία, αυτό ήτανε μέσα στις 

υποχρεώσεις, να πρωτοστατήσει στην παροχή μιας ευκαιρίας στους Ποντίους της 

περιοχής να πάρουν μέρος σε εκδρομή που γινότανε για το προσκύνημα στη 

Σουμελά. Ήτανε δύσκολα χρόνια».  

 

4.1.5.  Θεατρικό και χορευτικό τμήμα 

 

Από την συνέντευξη του Δ. Θωίδη στους Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Ι. 

Κασκαμανίδη, με ημερομηνία 3.12.2000, διαβάζουμε: «Μάλιστα θυμάμαι, αυτό 

πρέπει να έγινε τον επόμενο χρόνο (από την ίδρυση), άρχισαν ορισμένοι να 

διατυπώνουν την άποψη ότι είμαστε ζωντανό στοιχείο, ότι μπορούμε να 

διακριθούμε ανάμεσα στους άλλους, να δημιουργήσουμε και αθλητικό τμήμα, από 

τότε ακόμα, να δημιουργηθεί ποδοσφαιρικός όμιλος. Αυτές οι συζητήσεις όμως δεν 

προχωρούσαν στην υλοποίηση, γιατί η συζήτηση είναι εύκολη, όταν πάει να 

υλοποιηθεί η πρόταση υπάρχουν δυσκολίες. Τον πρώτο καιρό η Λέσχη δεν διέθετε 

ακόμα χορευτικό». Και σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξης του, διαβάζουμε: 

«Γνώμες υπήρχαν πάρα πολλές τότε για τη δημιουργία θεατρικού και χορευτικού. 

Λέμε πολλά, αλλά όταν αρχίζει πλέον η υλοποίηση μιας πρότασης αρχίζουν οι 

δυσκολίες: ο χρόνος, η δυνατότητα, η διάθεση περισσότερης προσπάθειας και 

σταματάμε στην πρώτη διατύπωση της πρότασης, ότι αυτό είναι καλό να γίνει». 
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Τα πρώτα χρόνια η Λέσχη δεν διέθετε δικό της χορευτικό συγκρότημα και 

έτσι συμμετείχε στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Φλώρινας, τα έτη 1960, 

1961 και 1962 με τα χορευτικά του Αγίου Βαρθολομαίου, της Κολχικής και του 

Τροπαιούχου. Το συγκρότημα του Τροπαιούχου εκπροσώπησε τη Λέσχη δύο φορές 

στις επιδείξεις λαϊκών χορών που διοργάνωνε η Δώρα Στράτου στην Αθήνα. Το ίδιο 

χορευτικό συμμετείχε στις χορευτικές επιδείξεις το Δεκαπενταύγουστο του 1956 στη 

Σουμελά και διακρίθηκε στο χορό τικ. 47 

 

4.2. Η θεμελίωση του «Οίκου του Σπουδαστού» (1961-1966) 

 

Από πολύ νωρίς ξεκίνησε η προσπάθεια για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, 

μια μακροχρόνια διαδικασία για την ολοκλήρωση της οποίας χρειαζόταν η 

συμπαράσταση όλων των Ποντίων. Το Δ.Σ. λοιπόν προβαίνει στη σύνταξη, εκτύπωση 

και αποστολή μηνύματος συμπαράστασης στους Πόντιους της περιφέρειας Φλώρινας 

για την ανέγερση «Σπιτιού του Ποντίου μαθητού»:48 

 

«Μια παράδοσις συνεχίζεται, ένας θρύλος που ξεκίνησε από τα βάθη των 

αιώνων, δεν σβήνει με του καιρού το πέρασμα. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, 

ένας παλμός και μια πνοή Ελληνική ως της Ασίας τα βάθη, ήρθε καιρός και έγινε 

Θρήνος και έγινε κλάμα και έχει ματώσει τ’ άγιο χώμα της από των παιδιών της τ’ 

άλικο αίμα. Μα και Τούρκου σκλάβα φύλαξε παρθένα την ψυχή της, ώσπου μια μέρα 

είδε κι άκουσε τον πόνον των παιδιών της, που ξεριζωμένα απ’ την γενέθλια γη, ήρθαν 

και βρήκαν στήριγμα στης Μεγάλης μάνας Ελλάδας την ζεστή αγκαλιά. Γέροι, νέοι και 

βρέφη αμίλητα ακόμη, αφήσαμε το καθετί στις αετοφωλιές και στα γαλανά ακρογιαλιά 

του αξέχαστου Πόντου, και φέραμε μαζί μας σαν ιερό κειμήλιο, όλον τον πλούτον της 

Ελληνικής μας ψυχής και της Χριστιανικής μας σκέψης. Αλλά ας μην μακρηγορούμε δια 

να μπορέσομε να πούμε, εκείνο που ταιριάζει στην ψυχική αρετή του Ποντιακού λαού, o 

οποίος κατενόησε καλλίτερον παντός άλλου, τις αξίες εκείνες που καθαγιάζουν την 

κοινωνική αλληλεγγύη με την αγάπην του πλησίον. H καρδία του Ποντιακού κλάδου της 

Ελληνικής φυλής εμαλάχθη από την πίστιν, αλλά και από τις συμφορές οι οποίες τον 

                                                           
47Λεύκωμα Παναγίας Σουμελά 1956, σ. 27, 32-33 

48  Β.Π.–Δ.Σ. 3/10–3–1963. Πρόκειται για τον «Οίκο Σπουδαστού», όπως θα αναγράφεται στο 

εξής. Βλ. και Ευάγγελου Ηλιάδη, Νέος Καύκασος. Ιστορική αναδρομή, Χρονικό – Ντοκουμέντα – 

Λαογραφία, τ. Β΄, Αθήνα 1989, σσ. 327–328. Διατηρήθηκε η ορθογραφία του κειμένου. 
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έπεισαν για την βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου και τον έκαμαν άνθρωπον που 

γνωρίζει, ότι πρέπει να αλληλοβοηθήται, όχι μόνον διότι έχει Χριστιανικήν υποχρέωσιν, 

μα και διότι πρέπει να συνεχίση το έργον των πατέρων του στον τομέα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης με την καλλιέργειαν του θρησκευτικού συναισθήματος και της 

διατηρήσεως των Ελληνικών μας παραδόσεων, βέβαιος ότι προσφέρει υπηρεσίαν στο 

Πανελλήνιον. Τα όνειρα όμως πρέπει να γίνουν πραγματικότης. Όσοι αισθανόμαστε το 

βάρος της μεγάλης κληρονομίας ας προσπαθήσωμεν να αναστήσωμεν στις ψυχές των 

νέων τον ωραίο μας θρύλο. Καθείς μας ας πιστέψη ότι μπορεί να σταθή στή θέση που 

τον τοποθετεί η Ποντιακή καταγωγή του. Γι’ αυτό λοιπόν το Διοικητικόν Συμβούλιον 

της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης απευθυνόμενον προς όλους τους Ποντιακής καταγωγής 

Έλληνας, εκμυστηρεύεται την ιδέαν που συνέλαβε δια να θεμελιώση την παράδοσιν. Δια 

να βλαστήση όμως τον σπόρο και δια να τον φουντώση μέσα στις πολλές αντιξοότητες, 

έλαβεν απόφασιν όπως ανεγείρη «Σπίτι του Ποντίου μαθητού» όπου ένας αριθμός 

περίπου 100 νέων της περιφερείας μας, θα ζη, θα φροντίζεται και θα μεγαλώνη με την 

προστασία και την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν όλων μας. Προς τούτο ο Δήμος 

Φλωρίνης εχορήγησεν δωρεάν οικόπεδον εντός του οποίου θα ανεγείρη το 

οικοτροφείον της η Εύξεινος Λέσχη Φλωρίνης, εκκινούσα με θάρρος περισσότερον και 

πίστιν εις την εκ μέρους όλων συνδρομήν, δια την αποπεράτωσιν του έργου τούτου, 

αξίας 600.000 περίπου δραχμών, το οποίον θα κλείνη μέσα του την Ελληνικήν καρδίαν 

και το οποίον θα υψώνεται δια να διηγείται την ζωτικότητα, τούς θρύλους και τας 

παραδόσεις του Ελληνισμού του Πόντου. 

Συμπατριώται 

εγγραφείτε μέλη της Εύξεινου Λέσχης δια να στηριχθή έτσι μία ιερή παράδοσις. 

 

Μετά πατριωτικών χαιρετισμών 

Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον 

 

Πρόεδρος: Μενέλαος Ρατόπουλος Γ. Γραμματέας: Σταύρος Ηλιάδης 

 

Για τις καταβολές αυτής της προσπάθειας και για τις απαρχές της ο Δ. Θωίδης 

στη συνέντευξή του τονίζει: «Εκείνη την εποχή εδώ στη Φλώρινα είχε κάποιες 

γνωριμίες ο [Στυλιανός] Μαυρογένης, που είχε αναλάβει να συντάξει τη μελέτη για τον 

’Οίκο Ποντίου Σπουδαστού’ της Λέσχης μας. Φαίνεται ότι τη μελέτη που είχε, ως 

επιθεωρητής δημοσίων έργων, τη συνέταξε με βάση κάποιες άλλες εργασίες που είχε 
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κάνει, αν και δεν ήτανε ειδικός γι’ αυτή τη δουλειά. Είχε γράψει ένα βιβλίο 49  και 

άφησε 25 αντίτυπα, τα οποία διέθεσε για αυτό το σκοπό και προσφέρθηκε να εκπονήσει 

τη μελέτη. Η μελέτη του Μαυρογένη υπάρχει κάπου στα αρχεία της Λέσχης. Ήταν κατά 

γενική ομολογία καλή για την εποχή της, αλλά ήταν στα μέτρα ιδρυμάτων πολύ παλιάς 

εποχής, όπου οι φοιτητές δεν έμεναν σε δωμάτια, και υιοθετούσε τη λογική του 

στρατωνισμού. Αυτό είχε συζητηθεί και ο Μαυρογένης προσφέρθηκε να κάνει αυτή τη 

δωρεά. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο Μαυρογένης πρόσφερε την πρώτη βοήθεια, τη 

μελέτη. 

 Όταν ο Ρατόπουλος το 1963 στέλνει το μήνυμα συμπαράστασης 50 το σχέδιο 

υπάρχει ήδη. Η πρώτη ιδέα για τον Οίκο πρέπει να υπάρχει ήδη στο πρώτο 

καταστατικό. Υπήρχαν βλέπετε οι αναμνήσεις του Φροντιστηρίου [της Τραπεζούντας] 

του Πόντου, ότι είχαμε εκεί πέρα ξενώνες. Επιπλέον το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης 

επηρέασε τη Λέσχη της Φλώρινας. Η Θεσσαλονίκη έκανε ένα κτίριο για το οποίο ο 

Μαυρογένης συνέταξε τη μελέτη. Ο Μαυρογένης δεν είναι άσχετο πρόσωπο, συνετέλεσε 

στην υιοθέτηση αυτής της ιδέας, στην αποδοχή αυτής της σκέψης, δίνοντας την πρώτη 

μελέτη.  

Πολλοί βέβαια είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο στόχος για την ανέγερση του 

Οίκου του Σπουδαστή ισοφαρίζει τη μικρή μέχρι τότε παρουσία της Λέσχης. Όλοι αυτοί 

αγνοούν ότι οι Πόντιοι ζουν με οράματα και πολλές φορές περνάνε με τις σκέψεις και 

τις προτάσεις πέρα από το εφικτό. Αποφασίζουν οι Πόντιοι να κάνουν κάτι που εκείνη 

τη στιγμή δεν μπορούν να υπολογίσουν ότι απαιτεί πολλές προϋποθέσεις για να 

υλοποιηθεί. Οπωσδήποτε όμως το έγγραφο που είχαν στείλει το 1963 για την ανέγερση 

θα πρέπει να έχει επηρεαστεί από αλλού. Μάλλον συμμετείχε και ο Μαντρατζής ο 

Αριστοτέλης, ο οποίος θα πρέπει να θυμάται πολλά πράγματα γιατί ήταν ένας από 

αυτούς που συζητούσαν. Αλλά και ο Χαράλαμπος ο Μυρωνίδης ήταν ένας από εκείνους 

που μονίμως υπενθύμιζε τι έπρεπε να γίνει. 51 

                                                           
49 Μαυρογένους Στυλιανός (1963), Το Κυβερνείον Καρς του Αντικαυκάσου (Κάρσκαγια Όμπλαστ) 

και το εν αυτώ ελληνικόν στοιχείον κατά την περίοδον 1878–1920, Θεσσαλονίκη: Εύξεινος Λέσχη 

Θεσσαλονίκης. 
50Β.Π.–Δ.Σ. 3/10–3–1963.  

 
51  Ανάγνωση της επιστολής Θωίδη που στάλθηκε το 1974, ως απάντηση στην επιστολή του 

Μυρωνίδη που είχε στείλει το 1970: Έργα που συντελέστηκαν: 1. διαμόρφωση του χώρου, 2. 

θεώρηση της μελέτης γιατί τις προϋποθέσεις δεν τις είδαμε από την αρχή, 3. έκδοση άδειας 

οικοδομής, 4. διορισμός επιβλέποντος μηχανικού, 5. τοιχοποιία του κτίσματος που έγινε το 1966–

67, διαχωρίσματα, κοινόχρηστοι χώροι, ύδρευση, αποχέτευση, εσωτερικά – εξωτερικά επιχρίσματα. 

Υπολείπεται η κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων, ηλεκτρική εγκατάστασης και ορισμένες 

βασικής σημασίας εργασίες Ο χώρος της Λέσχης μας στις 16 Φεβρουαρίου [1974] έδωσε την 
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Θέλοντας η Λέσχη να ανταμείψει τον εκπονητή του πρώτου σχεδίου για τον 

οίκο του σπουδαστή, το Στυλιανό Μαυρογένη, αγοράζει 30 βιβλία του με τίτλο Το 

Κυβερνείον Καρς του Αντικαυκάσου με το σκεπτικό ότι: «Δια της πράξεως αυτής το 

Δ.Σ. πιστεύει ότι αφ’ ενός μεν θα ενισχυθεί ο Οίκος Απόρου Φοιτητού της Ε.Λ. 

Θεσσαλονίκης προς ον εδωρήθη ευγενώς η συγγραφή υπό του Συγγραφέως αφ’ ετέρου 

δε, θα διαδοθεί το βιβλίον τούτο μεταξύ των Ποντίων της περιοχής Φλωρίνης. Τα 

βιβλία αυτά θα διατίθενται αντί δρχ. 50 έκαστον εις μέλη της Ε.Λ. Φλώρινας ή θα 

αποτελέσουν λαχεία χορού, οι δε εισπράξεις εκ της διαθέσεως των βιβλίων τούτων θα 

αποτελέσουν έσοδα της Λέσχης.» 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ευκαιρία στους Ποντίους της περιοχής να δώσουν το παρόν σε μια εκδήλωση όπου κυριαρχούσαν οι 

ποντιακοί χοροί και τα τραγούδια με τη συνοδεία της ποντιακής λύρας. Για το 1975 σχεδιάζουμε να 

προχωρήσουμε στην προσθήκη ενός ακόμη τμήματος στο οικοδόμημα που ήδη δεσπόζει στο χώρο 

του οικοπέδου. Παράλληλα φροντίζουμε για την εσωτερική οργάνωση της Λέσχης ώστε να είναι σε 

θέση να εκπληρώνει το σκοπό της. 
51 Β.Π.–Δ.Σ. 6/28–11–1965. 

 
52 Β.Π.–Δ.Σ. 6/28–11–1965. 
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5. Κεφάλαιο 5ο  Η περίοδος συντήρησης των κεκτημένων (1966-1973) 

 

Κατά το διάστημα 1966- 1973 δεν εισάγονται νέα δεδομένα σε σχέση με τον 

σύλλογο, συντηρείται απλά η μνήμη της κοινής καταγωγής και παράδοσης μέσα από 

την αναπαραγωγή των συνηθισμένων εκδηλώσεων.  

 

Στις 22–1–1967 πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση στο κινηματοθέατρο 

Ελληνίς με θέματα: λογοδοσία, απολογισμός – προϋπολογισμός, αποπεράτωση Οίκου 

Σπουδαστού, συζήτηση επί των άρθρων του καταστατικού και ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 53 Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την πράξη 1/25–

1–1967 και θητεία από 25–1–1967 μέχρι 27–3–1968 με την παρακάτω σύνθεση:  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Σαχινίδης Λεωνίδας Πρόεδρος 

Ρατόπουλος Μενέλαος Αντιπρόεδρος 

Ηλιάδης Σταύρος Γ. Γραμματέας 

Πολατίδης Ιωάννης Ταμίας 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Μέλος 

Θωίδης Δημήτριος Μέλος 

Σουμελίδης Ιωάννης Μέλος 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος 

Κεσίδης Αντώνιος 

Χαραλαμπίδης Ισαάκ 

 

Παράλληλα, η Ε.Λ.Φ. με ευχαριστήριο μήνυμα που έστειλε στον τοπικό τύπο, 

ευχαριστεί όλους όσοι πρόσφεραν χρηματικά ποσά για την ανέγερση του Οίκου 

                                                           
53Π.-Γ.Σ. 6/22-1-1967 
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Σπουδαστού. 54  Στα πρακτικά του 1967 το Δ.Σ. ασχολείται με την πρόοδο των 

εργασιών της ανέγερσης του «Οίκου του Σπουδαστή» και την έγκριση χρηματικών 

ποσών για τον ανάδοχο εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό. 

 

Το Σωματείο Παναγία Σουμελά με το αρ. 367/3–10–1967 έγγραφό του 

ανακοινώνει ότι χορηγεί υποτροφία για το έτος 1968 σε ένα φοιτητή ή σπουδαστή 

του Νομού Φλώρινας, ο οποίος θα υποδειχθεί από την Ε.Λ.Φ. μετά από αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων και αφού προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η 

υποτροφία δίνεται στον Κωνσταντίνο Γιαλαμά του Στεφάνου από το Νέο Καύκασο, 

φοιτητή Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών Χημικών Παστέρ λόγω απορίας, καλής 

βαθμολογίας και χρηστού ήθους. 55 

 

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης του 

Δήμου Φλώρινας στις 24–3–1968 με θέματα: λογοδοσία, απολογισμός – 

προϋπολογισμός, αποπεράτωση Οίκου Σπουδαστού και ανάδειξη Διοικητικού 

Συμβουλίου. 56   Το μέλη που εκλέχτηκαν συγκροτήθηκαν σε σώμα Δ.Σ. με το 

πρακτικό 2/27–3–1968 και για θητεία Δ.Σ. από 27–3–1968 μέχρι και 6–2–1969. Στο 

νέο Δ.Σ. συμμετείχαν:  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Πρόεδρος 

Κεβρεκίδης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος 

Ηλιάδης Σταύρος Γ. Γραμματέας 

Πολατίδης Ιωάννης Ταμίας 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος Μέλος 

Κεσίδης Θεόφιλος Μέλος 

Τορτοπίδης Παναγιώτης Μέλος 

 

                                                           
54 Εφημερίδα Φωνή της Φλωρίνης, φ. 253/24-3-1967 και 254/1-4-1967 

55Β.Π.-Δ.Σ. 1/17-1-1968 

56 Π.-Γ.Σ. 7/24-3-1968 
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος 

Ιωακειμίδης Ανέστης 

Σιδηρόπουλος Γεώργιος 

 

Την ίδια περίοδο έχουμε τη συμβολική συμμετοχή της Ε.Λ.Φ. με 500 δρχ. για 

τον ανδριάντα του μητροπολίτη Χρύσανθου που έχει αναλάβει το Σωματείο Παναγία 

Σουμελά Θεσσαλονίκης. 57 

 

Επιπλέον για την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου αποφασίζεται 

επίσκεψη στο στρατιωτικό φυλάκιο Νέου Καυκάσου, προκειμένου να δοθεί μια 

σημαία για το φυλάκιο και δώρα σε κάθε στρατιώτη. Για την επίσκεψη αυτή 

αναρτάται αφίσα στην πλατεία Ομονοίας με την ημερομηνία και ώρα της 

αναχώρησης. 58  Ακόμα στα πλαίσια της διεύρυνσης της κοινωνικής επιρροής της 

Λέσχης το Δ.Σ. κηρύσσει επίτιμους προέδρους της Ε.Λ.Φ. το Λεωνίδα Σαχινίδη και 

Μενέλαο Ρατόπουλο για τις πολλές και ποικίλες υπηρεσίες που πρόσφεραν επί σειρά 

ετών στο σωματείο, 59 ενώ η Νομαρχία Φλώρινας κοινοποιεί στην Ε.Λ.Φ. το 

πρόγραμμα για τον εορτασμό της Ημέρας Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων που θα 

γίνει στις 1–9–1968. Το Δ.Σ. αποφασίζει να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις με την 

κατασκευή άρματος που θα παρελάσει, καθώς και με τη συμμετοχή του χορευτικού 

συγκροτήματος.60 

 

Τέλος, το Σωματείο Παναγία Σουμελά της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει πως θα 

χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε έναν άπορο φοιτητή ή σπουδαστή από το Νομό 

Φλώρινας. Μετά την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, το Δ.Σ. αποφασίζει η 

υποτροφία να δοθεί στο Ευστάθιο Πουγαρίδη του Ιωάννη, σπουδαστή της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας.61 

 

                                                           
57 Β.Π.-Δ.Σ. 3/28-3-1968 

58 Β.Π.-Δ.Σ. 4/12-4-1968 

59 Β.Π.-Δ.Σ. 5/8-5-1968 

60 Β.Π.-Δ.Σ. 6/24-8-1968 

61 Β.Π.-Δ.Σ. 8/30-12-1968 
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Στις 2–2–1969 πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Φλώρινας Γενική 

Συνέλευση με σκοπό τη λογοδοσία, τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό, την 

αποπεράτωση του Οίκου Σπουδαστού και την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.ii Ακόμα ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ εξουσιοδοτείται. να αναλάβει 

την ευθύνη για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στις 22–2–1969.62 

 

Το μέλη που εκλέχτηκαν συγκροτήθηκαν σε σώμα Δ.Σ. με το πρακτικό 1/6-2-

1969 και για θητεία Δ.Σ. από 6-2-1969 μέχρι 24-2-1970. Στο νέο Δ.Σ. συμμετείχαν:  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Πρόεδρος 

Σεχίδης Θεόφιλος Αντιπρόεδρος 

Παναγιωτίδης Διομήδης Γ. Γραμματέας 

Πετίδης Γεώργιος Ταμίας 

Τορτοπίδης Παναγιώτης Μέλος 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος Μέλος 

Κασκαμανίδης Χρήστος Μέλος 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ηλιάδης Σταύρος 

Πεντερίδης Κυριάκος 

Πουγαρίδης Απόστολος 

 

Πριν τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ο εκλεγείς Λεωνίδας Σαχινίδης 

υπέβαλε αίτηση παραίτησης. Τη θέση του κατέλαβε ο Σουμελίδης Κωνσταντίνος.63 

 

Στη συνέχεια προσκαλείται το καλλιτεχνικό συγκρότημα της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητας Ιμεραίων Θεσ/νίκης να ανεβάσει το έργο του Πολύκαρπου Χάιτα Θεού 

πλάσμαν εν κι ο φτωχόν στις 23–3–1969 στον κινηματοθέατρο Ελληνίς. 64 

                                                           
62 Π.-Γ.Σ. 8/2-2-1969 

63 Β.Π.-Δ.Σ. 3/17-2-1969 
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Στις 22–2–1970 πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση στα γραφεία της 

Λέσχης για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Από τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται είναι η οικονομική ενίσχυση του Ζωολογικού Κήπου Φλώρινας με το 

ποσό των 1.000 δραχμών. 65 Τον χρόνο αυτό δόθηκε θεατρική παράσταση στη 

Φλώρινα από το Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης.66 

 

Το μέλη που εκλέχτηκαν συγκροτήθηκαν σε σώμα Δ.Σ. με το πρακτικό 1/24-

2-1970 και για θητεία Δ.Σ. από 24-2-1970 μέχρι και 7-2-1971. Στο νέο Δ.Σ. 

συμμετείχαν: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Σαχινίδης Λεωνίδας Πρόεδρος 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

Ηλιάδης Σταύρος Γ.  Γραμματέας 

Πετίδης Γεώργιος Ταμίας 

Τορτοπίδης Παναγιώτης Μέλος 

Σεχίδης Θεόφιλος Μέλος 

Λαβασίδης Ιορδάνης Μέλος 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος 

Πανίδης Παντελής 

Αβραμίδης Αναστάσιος 

 

Το 197167 οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι ελάχιστες. Στη Συνεδρίαση 

της Γενικής Συνέλευσης στις 7–2–1971 στα γραφεία της Λέσχης γίνεται η λογοδοσία 

                                                                                                                                                                      
64 Β.Π.-Δ.Σ. 1/6-2-1969 

65 Β.Π.-Δ.Σ. 4/10-3-1969 

66 Π.-Γ.Σ. 9/22-2-1970 

67 Β.Π.-Δ.Σ. 2/28-4-1970 
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και η ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.68Στο νέο Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε 

σώμα για θητεία από 7-2-1971 μέχρι 5-3-1972 συμμετείχαν:  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Πρόεδρος 

Σεχίδης Θεόφιλος Αντιπρόεδρος 

Πετίδης Γεώργιος Γ. Γραμματέας 

Πολατίδης Ιωάννης Ταμίας 

Λαβασίδης Ιορδάνης Μέλος 

Καντζίδης Σάββας Μέλος 

Πανίδης Παντελής Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Σαββουλίδης Γεώργιος  

Σαχινίδης Λεωνίδας  

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος 

Μιμιλίδης Λύσανδρος 

Τορτοπίδης Παναγιώτης 

 

Το 1972 πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 5–3–

1972 στα γραφεία της Λέσχης με θέμα τον απολογισμό και την ανάδειξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.69Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό 1/8-3-

1972 για θητεία από 5-3-1972 μέχρι 6-3-1973 και σ’ αυτό συμμετείχαν:  

 

 

 

                                                           
68 Β.Π.-Δ.Σ. 12-5-1970 

 
69 Για το 1971 δε βρέθηκαν πρακτικά 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αμοιρίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Ιωακειμίδης Ανέστης Γ. Γραμματέας 

Παπαδόπουλος Ευστάθιος Ταμίας 

Πολατίδης Ιωάννης Μέλος 

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Μέλος 

Μυστακίδου Ιωάννα Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Χαραλαμπίδης Διογένης  

Σουμελίδης Ιωάννης  

Κεσίδης Ιωάννης  

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Θωίδης Δημήτριος 

Χαραλαμπίδης Ευάγγελος 

Παπαδόπουλος Γεώργιος 

 

Αποφασίζεται να γίνει συνεστίαση των μελών της Ε.Λ.Φ. για την 25η 

Μαρτίου. 70  Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση της συνεστίασης το Δ.Σ. 

εκφράζει τις επιθυμίες των μελών του για συνέχιση τέτοιων εκδηλώσεων. Ανατίθεται 

στο Γ.Γ. του Δ.Σ. να στείλει στην Ποντιακή Επιθεώρηση ρεπορτάζ για τη 

συνεστίαση. 71 Παράλληλα το Δ.Σ. αποφασίζει: «α) Όπως την 22αν τρέχοντος 

πραγματοποιηθεί μνημόσυνον επί τη συμπληρώσει 50/ετίας από της αφίξεως εις την 

μητέραν Ελλάδα του επαναπατρισθέντος Ελληνισμού εκ Μ. Ασίας – Πόντου και 

Θράκης υπέρ των σφαγιασθέντων, θυσιασθέντων και καθ’ οιονδήποτε τρόπον 

                                                           
70 Π.-Γ.Σ. 10/7-2-1971 

71 Π.-Γ.Σ. 11/5-3-1972 
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απωλεσθέντων Ελλήνων εκ των περιοχών αυτών, β) Την 12ην της ίδιας ημέρας 

πραγματοποιηθή ομιλία εις το πνευματικόν κέντρον με ομιλητήν τον κ. Αθαν. Κων/νίδη 

με θέμα επίκαιρον» . Για την επίτευξη της εκδήλωσης αποφασίζεται να τυπωθούν 

προσκλήσεις και να διανεμηθούν σε μη μέλη της Λέσχης, να τοποθετηθεί αφίσα στην 

πλατεία και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να ανακοινωθεί από το ραδιόφωνο. 

Επίσης, να επιδοθεί από νεαρή, ντυμένη με ποντιακή ενδυμασία, ανθοδέσμη στον 

ομιλητή κ. Κωνσταντινίδη εκ μέρους της Λέσχης.72 

 

Τον ίδιο χρόνο και μετά την ευγενική προσφορά του κ. Θωίδη, μέλους της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, ανατίθεται σ’ αυτόν η σύνταξη σχεδίου νέου καταστατικού, 

το οποίο θα τεθεί ενώπιον έκτακτης Γ.Σ. που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό 

προκειμένου να εγκριθεί και να υπογραφεί από τα μέλη της Γ.Σ. Μετά την υπογραφή 

του νέου καταστατικού, θα ανατεθεί στο δικηγόρο κ. Διομ. Παναγιωτίδη, παλιό μέλος 

της Λέσχης, να ενεργήσει τα περαιτέρω. Αποφασίζεται να «… τοποθετηθή αφίσσα εν 

τη πλατεία δια της οποίας να καλούνται τα μέλη εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν την 

3ην Δεκεμβρίου και ώραν 11 π.μ. εις τα Γραφεία της Λέσχης. Εν περιπτώσει δε μη 

απαρτίας την επομένην Κυριακήν εις τον αυτόν τόπον και χρόνον και με μοναδικόν 

θέμα την τροποποίησιν του καταστατικού». 73 

 

Τα σημεία ως προς τα οποία έγινε η τροποποίηση αποφασίστηκαν στη Γ.Σ. 

της 3ης Δεκεμβρίου 1972. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στη σκοποθεσία. 

Συγκεκριμένα, στους σκοπούς προστέθηκε «η έρευνα και η διάσωσις των 

λαογραφικών μνημείων του Πόντου, ηθών, εθίμων, ασμάτων, χορών, ενδυμασιών, 

κ.λ.». Επίσης, ενώ στο πρώτο καταστατικό του 1951 η οικοδόμηση ιδιόκτητης στέγης 

αναφερόταν ως μέσο για την οργάνωση της Λέσχης και την επίτευξη των σκοπών, 

στους σκοπούς του τροποποιημένου καταστατικού προστέθηκε η φράση: «η ίδρυσις 

επί ιδιοκτήτου οικοπέδου της Λέσχης Οίκου Σπουδαστού, εις ον θα στεγάζονται 

μαθηταί και σπουδασταί εκ της υπαίθρου.», περιγράφεται, δηλαδή, ρητά και με 

σαφήνεια το έργο που ήδη είχε ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. 

Επίσης, η θητεία του Δ.Σ. από  

 

                                                           
72 Β.Π.-Δ.Σ. 2/15-3-1972 

73 Β.Π.-Δ.Σ. 3/28-3-1972 
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6. Κεφάλαιο 6ο  Η Εύξεινος Λέσχη κατά το διάστημα 1973-1979 

 

6.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις  

 

Το υπό τον Δ. Θωίδη Διοικητικό Συμβούλιο ήρθε σε μια στιγμή κρίσιμη για 

τη Λέσχη. Προσωπικότητα με επιστημονικό κύρος, ο νέος πρόεδρος προώθησε 

σημαντικά τα προβλήματα των Ποντίων και επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση 

του κοινωνικού και πολιτιστικού προσώπου της Λέσχης. Η σχέση του με την 

Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας τον βοήθησε να στελεχώσει με νέους τα 

τμήματα της Λέσχης και να αποτρέψει την τελμάτωση η οποία διαφαινόταν να 

επελαύνει. Η εκλογή του γίνεται στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του 1973. 

 

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 1973, μετά τον 

απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την ψήφιση 

προϋπολογισμού, συζητήθηκε η γενικότερη οργάνωση και λειτουργία της Λέσχης με 

το σκεπτικό πως «πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη δραστηριοποίηση της 

Ε.Λ.Φ., προκειμένου να υλοποιηθούν, κατά το δυνατόν, οι σκοποί που έχουν τεθεί από 

το καταστατικό της Λέσχης και ότι με κάθε νόμιμο μέσο πρέπει να προβληθεί ο 

σύλλογος.» Ως πρώτο βήμα αποφασίζεται η ανασυγκρότηση του χορευτικού 

συγκροτήματος.  74 

 

Κατόπιν έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την πράξη 1/6-3-1973 

για θητεία 2 ετών από 6-3-1973 μέχρι 30-1-1975 και με την παρακάτω σύνθεση:  75 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Θωίδης Δημήτριος Πρόεδρος 

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 

Καϊσίδης Δημήτριος Γ. Γραμματέας 

Χαραλαμπίδης Διογένης Ταμίας 

                                                           
74Β.Π.-Δ.Σ. 2/7-4-1973 
75 Π.-Γ.Σ. 1/4-3-1973 
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Κεσίδης Ιωάννης Κοσμήτορας 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Μέλος 

Αντωνιάδης Δημήτριος Μέλος 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μαντρατζής Αριστοτέλης 

Κεσίδης Σάββας 

Λαβασίδης Γεώργιος 

 

  Στην ίδια Γ.Σ. και προκειμένου να εξασφαλιστούν οικονομικοί πόροι για τη 

συνέχιση των οικοδομικών εργασιών του Οίκου του Σπουδαστή, το Δ.Σ. αποφασίζει 

να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μελών της Ε.Λ.Φ. για την 15η Απριλίου 1973 και να 

στείλει σε όλα τα μέλη «ενημερωτικήν χαιρετιστήριον εγκύκλιον». 76 

 

Στην πρώτη Γ.Σ. του έτους 1974, έγινε ένας ετήσιος σχεδιασμός για τις 

δραστηριότητες και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει η Λέσχη. Αποφασίστηκε η 

αναδιοργάνωση του αρχείου, η σύγκλιση Γ.Σ. τον Απρίλιο, επίσκεψη στον 

Πολυπλάτανο και παρουσίαση στο Νομάρχη και πραγματοποίηση εκδρομής στην 

Παναγία Σουμελά. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών ορίζεται στις 100 δρχ. 

(αποφασίζεται η αύξησή του). Αποφασίζεται να κατατεθεί έγγραφο για την 

αναγνώριση της Ε.Λ.Φ. ως μέλους της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντιακών Σωματείων 

(Π.Ε.Π.Σ.).  77 

 

Στις 26-1-1975 πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Λέσχης. 

Κατόπιν έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την πράξη 2/30-1-1975 για θητεία 2 

ετών, μέχρι 22-1-1977 και με την παρακάτω σύνθεση:78 

 

 

 

                                                           
76 Β.Π.-Δ.Σ. 2/7-4-1973 

77 Π.-Γ.Σ. 2/27-1-1974 

78 Π.-Γ.Σ. 2/26-1-1975 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Θωίδης Δημήτριος Πρόεδρος 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

Καραγιαννίδης Γεώργιος Γ. Γραμματέας 

Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Ταμίας 

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Κοσμήτορας 

Χαραλαμπίδης Διογένης Μέλος 

Σουμελίδης Ιωάννης Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Σεχίδης Τριαντάφυλλος  

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λαβασίδης Γεώργιος 

Σεχίδης Θεόφιλος 

Σεχίδης Αναστάσιος 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. υπέβαλε αίτηση παραίτησης ο Ιωάννης 

Σουμελίδης, η οποία γίνεται δεκτή από το Δ.Σ., και τη θέση του κατέλαβε ο 

Τριαντάφυλλος Σεχίδης ως πρώτος επιλαχών.79 

 

Στην ίδια Γ.Σ. ορίστηκαν ως αντιπρόσωποι στην Π.Ε.Π.Σ. ο Δημήτριος Θωίδης 

με αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη και ο Γεώργιος Καραγιαννίδης με 

αναπληρωματικό το Διογένη Χαραλαμπίδη.80 

 

Στις 16-1-1977 στα γραφεία της Λέσχης έγινε η Γενική Συνέλευση. Στην ίδια 

συνεδρίαση συζητήθηκε η δωρεά προς το Πολεμικό Ναυτικό ενός πολεμικού 

πλοίου με την επωνυμία ΠΟΝΤΟΣ που προτίθεται να κάνει η Π.Ε.Π.Σ., καθώς 

και η χειρονομία της Κοινότητας Κολχικής που με έρανο ενίσχυσε την 

                                                           
79 Β.Π.-Δ.Σ. 8/28-5-1975 

80Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-2-1975 
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προσπάθεια αυτή. Οι όποιες ενέργειες για την ενίσχυση της προσπάθειας 

ανατίθενται στο νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες. Προτάθηκε η 

πρόσληψη ενός μισθωτού υπαλλήλου ως υπεύθυνου για τη λειτουργία της 

αίθουσας όπου τα μέλη θα μπορούν να ψυχαγωγούνται και αναφέρθηκαν οι 

προτάσεις που υπήρξαν για ενοικίαση της αίθουσας. Έγινε πρόταση ώστε οι 

κονκάρδες της «Γιορτής του Νάρκισσου» που γίνεται σε συνεργασία με τη 

Κοινότητα Καρυών να πουλιούνται από μέλη της Λέσχης και οι εισπράξεις να 

διατίθενται για τη Λέσχη. Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία και αναδείχτηκε το νέο 

Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα με την απόφαση 2/22-1-1977 και με θητεία 

μέχρι 14-1-1979.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είχε την παρακάτω σύνθεση:81 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Παπαδόπουλος Νικήτας Αντιπρόεδρος 

Σαχινίδης Γεώργιος Γ. Γραμματέας 

Σουμελίδης Αθανάσιος Ταμίας 

Γυμνόπουλος Σταύρος Κοσμήτορας  

Σεχίδης Τριαντάφυλλος Μέλος 

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Μέλος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μαυρόπουλος Δημήτριος 

Τάχου Αμαλία 

Νοτίδης Εμμανουήλ 

 

Ως εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που θα γίνει στις 20-3-1977 

ορίζονται μετά από ψηφοφορία ο Λαβασίδης Γεώργιος με αναπληρωματικό το 

Σταύρο Γυμνόπουλο και ο Σουμελίδης Αθανάσιος με αναπληρωματικό το Νικήτα 

Παπαδόπουλο. 82 

 

                                                           
81 Π.-Γ.Σ. 2/16-1-1977 

82 Β.Π.-Δ.Σ. 5/5-3-1977 
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Στη Γενική Συνέλευση στις 15-1-1978 στα γραφεία της Λέσχης αποφασίζεται 

η αύξηση της ετήσιας συνδρομής σε 200 δρχ. Επισημαίνεται το γεγονός ότι το Δ.Σ. 

«δεν μπόρεσε να αγκαλιάσει και να κάνει μέλη της Ε.Λ.Φ. όλους τους επιστήμονες της 

πόλης». Η ολιγάριθμη παρουσία μελών προκαλεί δυσαρέσκεια στη Γ.Σ. Επίσης, 

τονίστηκε η αδικαιολόγητη απουσία μελών και ειπώθηκε «… ότι αυτό είναι κακή 

νοοτροπία που πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να την εξαλείψουμε και ότι δεν αρκεί 

μόνο η υλική βοήθεια αλλά κυρίως η ηθική συμπαράσταση στο Δ.Σ. για να μπορέσει να 

κάνει πραγματικότητα τους σκοπούς του.» Για τους επιστήμονες εκφράστηκε η γνώμη 

«… ότι πρέπει αυτοί να τρέξουν να αγκαλιάσουν και να προσφέρουν στην Ε.Λ.Φ. την 

υλική και ηθική τους βοήθεια.» Προτάθηκε η αγορά ενός αυτοκινήτου από το 

Ο.ΔΙ.Σ.Υ., αλλά η πρόταση απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι μόνο σκάνδαλα και 

προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Επισημάνθηκε η δυσκολία εξεύρεσης ατόμων 

που θα στελεχώσουν το θεατρικό και χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης.  83 

 

6.2. Η προαγωγή του κτιριακού 

 

Στο διάστημα 1974-1975 οι εργασίες στο κτίριο είχαν επιταχυνθεί σημαντικά, 

και έτσι στις αρχές του φθινοπώρου του 1975 το κτίριο είναι ήδη έτοιμο. Τα επίσημα 

εγκαίνια του πρώτου κτιρίου («Κτίριο Θωίδη») έγιναν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 

1975. 84  Στην εκδήλωση ο πρόεδρος της Λέσχης Δημήτριος Θωίδης εκφώνησε τον 

παρακάτω λόγο85:  

 

«Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το κτίριο μας. Η 

χαρά που μας κατέχει τη στιγμή αυτή είναι πολύ μεγάλη. Επιβεβαιώνεται με τη 

σημερινή τελετή και επίσημα πλέον ότι ένας υψηλός οραματισμός του σωματείου μας 

αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Στο χώρο αυτό, που πριν από δεκαπέντε χρόνια μας 

παραχώρησε δωρεάν ο Δήμος Φλωρίνης, στήθηκε κιόλας ένα τμήμα του όλου 

κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο προβλέπεται να κτισθεί για να στεγάσει τον Οίκο 

Σπουδαστού. Τη στιγμή αυτή δικαιούμεθα να είμεθα και υπερήφανοι, γιατί με όλες τις 

δυσκολίες κατορθώσαμε να αξιοποιήσομε την προσφορά του Δήμου. Με βάση το 

                                                           
83Π.-Γ.Σ. 1/15-1-1978 

84 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 

85 Χειρόγραφο από το ιδιωτικό Αρχείο Δημητρίου Θωίδη 
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επίτευγμα αυτό μπορούμε τώρα να τολμήσομε την πραγματοποίηση και άλλων βημάτων 

προς την κατεύθυνση του αρχικού σχεδίου για την ολοκλήρωση δηλαδή της ανεγέρσεως 

του όλου κτιρίου του Οίκου Σπουδαστού.  

 

Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής επιτρέψατέ μας να ανατρέξομε για λίγο 

στο παρελθόν και να παρουσιάσουμε λίγα στοιχεία για τη δράση της Ευξείνου Λέσχης, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ανέγερση του εγκαινιαζόμενου κτιρίου. Στα 24 χρόνια της 

ζωής του το Σωματείο μας έχει αναπτύξει δράση αξιόλογη. Κάτω από συνθήκες 

δυσμενείς πολλές φορές τα μέλη της Λέσχης μας και ιδιαίτερα τα διάφορα συμβούλια 

που πέρασαν από τη Διοίκηση εργάστηκαν εντατικά και προσέφεραν κάθε φορά έργο 

αξιοπρόσεκτο. Παράλληλα προς τις άλλες δραστηριότητες, μέλημα βασικό από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια ήταν η απόκτηση στέγης ιδιόκτητης. 

 

Το 1959 επί δημαρχίας κ. Γεωργίου Θεοδοσίου και με πρωτοβουλία του τότε 

προέδρου – και σήμερα επιτίμου προέδρου - της Ευξείνου Λέσχης κ. Μενελάου 

Ρατόπουλου έγινε η πρώτη θετική ενέργεια για την παραχώρηση του οικοπέδου αυτού 

από τον Δήμο Φλωρίνης. Η απάντηση της δημοτικής αρχής υπήρξε ικανοποιητική. Έτσι 

μπήκε σε κίνηση η διαδικασία για την παραχώρηση του οικοπέδου. Το έτος 1965 επί 

δημαρχίας κ. Αναστασίου Σούλα ολοκληρώθηκε η τυπική διαδικασία και με την έγκριση 

του τότε δημοτικού συμβουλίου έγινε η συμβολαιογραφική πράξη για τη δωρεά του 

οικοπέδου.  

 

Το δωρητήριο συμβόλαιο φέρει τις υπογραφές του δημάρχου κ. Αναστασίου 

Σούλα και του τότε προέδρου και επιτίμου προέδρου της Λέσχης κ. Λεωνίδα Σαχινίδη. 

Το 1966, την άνοιξη, με πρωτοβουλία των μελών του διοικητικού συμβουλίου έγινε μια 

πραγματικά μεγαλειώδης εξόρμηση και εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα μέσα για το 

πρώτο ξεκίνημα. Με βάση τη σχετική μελέτη που είχε συντάξει ο συμπατριώτης 

Επίτιμος Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Στυλιανός Μαυρογένης προγραμματίστηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο η έναρξη των οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση 

του Οίκου Σπουδαστού. 

 

Στις 23 Νοεμβρίου 1966 με την τιμητική παρουσία των εκπροσώπων των 

αρχών και πολλών συμπολιτών μελών και φίλων της Λέσχης έγινε η τελετή της 

θεμελιώσεως του κτιρίου. Έτσι άρχισε το έργο. Με την προσωπική εργασία και τις 
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εισφορές των μελών και φίλων της Λέσχης κατορθώθηκε η κατασκευή του σκελετού του 

κτιρίου που εγκαινιάζομε σήμερα. Η τιμή της πρωτοβουλίας και της διεξαγωγής των 

εργασιών ανήκει στον τότε πρόεδρο κ. Λεωνίδα Σαχινίδη και τα μέλη του τότε 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σκελετός που στήθηκε μέσα σε λίγους μήνες ύστερα από τη 

θεμελίωση έμεινε στην ίδια κατάσταση οκτώ ολόκληρα χρόνια. 

 

Το 1973 αρχίζει πάλιν μια καινούρια προσπάθεια. Καταστρώνονται τα σχέδια 

για συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. Χάρη στο ενδιαφέρον και την κατανόηση της 

Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα της Προϊσταμένης δεσποινίδος Ελένης 

Ακριτίδου, τακτοποιήθηκαν όλες οι εκκρεμότητες που συνδέονταν με τη συνέχιση των 

οικοδομικών εργασιών. 

 

Την αναπροσαρμογή της μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου 

ανέλαβε εθελοντικά ο συμπολίτης μηχανικός αρχιτέκτων κ. Δημοσθένης Σιδηρόπουλος. 

Από εισφορές των μελών και φίλων της Λέσχης και από τις εισπράξεις διαφόρων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τις οποίες οργάνωσε η Λέσχη μας συγκεντρώθηκε ένα 

χρηματικό ποσό, αρκετό να ενθαρρύνει ένα δεύτερο ξεκίνημα. Έτσι κι έγινε. Τον Ιούνιο 

του 1974 ήμασταν κιόλας έτοιμοι να αρχίσομε τις εργασίες τις οποίες συνεχίσαμε με 

εποχιακές διακοπές μέχρι χθες και τις οποίες σκεπτόμαστε να συνεχίσομε και στο 

μέλλον. Ό,τι έγινε και πάλιν οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια, στον ενθουσιασμό 

και την εθελοντική προσφορά των συμπατριωτών να βοηθήσουν στην επιτυχία του 

έργου. Το έμπρακτο ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των συμπατριωτών – μελών ήταν 

και παραμένει για μας η πηγή από την οποία αντλούμε πάντα νέες δυνάμεις να 

αντικρίζομε τις τεράστιες δυσκολίες και να συνεχίζομε τις προσπάθειες. 

 

Τη στιγμή όμως αυτή του απολογισμού θα ήταν παράλειψη ασυγχώρητη αν δεν 

μνημονεύαμε ιδιαίτερα την ηθική και υλική συμπαράσταση που προσέφερε και συνεχίζει 

να προσφέρει στο Σωματείο μας η Πολιτεία.  

 

Ο Νομάρχης μας κ. Θεόδωρος Ασπασίδης από την πρώτη κιόλας στιγμή 

περιέβαλε τη Λέσχη μας με αγάπη και έδειξε πάντα θερμό ενδιαφέρον για τα 

προβλήματά μας. Εκτός από την οικονομική ενίσχυση που ενέκρινε και μας 

χορηγήθηκε, μας βοήθησε με κάθε τρόπο και βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας 

πρόθυμος να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε για όλα και ελπίζομε ότι και στο μέλλον 
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η συμπαράσταση και το ενδιαφέρον του για την Εύξεινο Λέσχη θα ενισχύουν τις 

προσπάθειές μας. 

 

Ευχαριστίες εκφράζομε επίσης προς τη Δημοτική Αρχή, προς το Δήμαρχο και το 

Δημοτικό Συμβούλιο που πρώτοι έλαβαν την απόφαση της δωρεάς, προς το Δήμαρχο 

και το Δημοτικό Συμβούλιο που ολοκλήρωσαν και επικύρωσαν τελικά τη δωρεάν 

παραχώρηση του οικοπέδου. Είμαστε βέβαιοι ότι και σήμερα και στο μέλλον η 

συμπαράσταση του κ. Δημάρχου και των κ. Δημοτικών Συμβούλων θα συνεχισθεί και 

θα εκδηλώνεται όπως και πριν. Ευχαριστίες θερμές εκφράζομε και ευγνωμοσύνη 

άπειρη και προς όλους εκείνους που μας βοήθησαν θετικά να ανταποκριθούμε στις 

υποχρεώσεις και να συνεχίσομε το έργο που αναλάβαμε. Το έργο που έγινε ανήκει στα 

μέλη, ανήκει στην πόλη, ανήκει σε όλους. Είναι ένα έργο – προσφορά στην πνευματική 

και πολιτιστική ζωή της πόλεως και της περιοχής μας. 

 

Τελειώνοντας, επιθυμώ να δηλώσω ακόμη ότι η Εύξεινος Λέσχη Φλωρίνης θα 

συνεχίσει και στο μέλλον την προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου. Ελπίζομε ότι 

και σ’ αυτήν την προσπάθεια θα έχομε την αμέριστη συμπαράσταση όλων». 

 

Πρώτη προτεραιότητα του Δ.Σ. είναι η ανέγερση του κτιρίου: «Το κέντρο 

βάρους των προσπαθειών μας έπεσε κυρίως προς την κατεύθυνση της ενάρξεως των 

οικοδομικών εργασιών. Ύστερα από τις προεργασίες του 1974, συνεχίσαμε τις 

προετοιμασίες (χωματουργικά, ισοπεδώσεις, μεταφορά υλικών, κλπ.) που έγιναν κατά 

τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και προχωρήσαμε στη φάση των συγκεκριμένων 

οικοδομικών εργασιών. Και μια Κυριακή του καλοκαιριού του 1974 τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ένα συνεργείο οικοδομών από το Αρμενοχώρι αρχίσαμε να 

χτίζομε. Ξεκινήσαμε πια οριστικά. Ύστερα από εκτιμήσεις και συνεννοήσεις αναθέσαμε 

την εργασία σε συνεργείο οικοδομών. Και το έργο άρχισε με αυτεπιστασία και με την 

επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού. Το έργο που έγινε φαίνεται. Μένουν να γίνουν 

βέβαια πολλά ακόμη, μερικά από αυτά που δεν φαίνονται (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτροδότηση, τεχνικά προβλήματα). Από τα πολλά εμπόδια που συναντήσαμε: η 

δυσπιστία για τις δυνατότητές μας και τη σκοπιμότητα του έργου, η άγνοια των 

προσπαθειών που γίνονται, η επιστράτευση [Κύπρος, 1974] (κτύπημα τρομερό που 

εμπόδισε την προώθηση πολλών εργασιών), η έλλειψη χρημάτων, οι πολλές ασχολίες 

πολλών από εμάς. Προοπτικές: να αποπερατωθεί το υπάρχον κτίσμα, να ετοιμαστεί και 
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να αρχίσει να χρησιμοποιείται ο άνω όροφος για εκδηλώσεις, να εξευρεθεί τρόπος 

ενοικιάσεως του κάτω ορόφου για διδακτήριο, να περιφραχθεί το οικόπεδο, να 

συνεχιστούν οι ενέργειες για εξασφάλιση χρημάτων, δενδροφύτευση. Σ’ αυτή την 

προσπάθεια η Λέσχη είχε συμπαραστάτες: ο Νομάρχης κ. Πρωτόγερος για την 

υποστήριξη της προσπάθειας για έκδοση άδειας οικοδομής και την ανάθεση της 

επίβλεψης της εκτέλεσης των εργασιών στον Δημ. Σιδηρόπουλο και χρηματική ενίσχυση 

10.000 δρχ., ο Νομάρχης κ. Θ. Ασπασίδης, ενίσχυσε με 20.000 δρχ., διέθεσε 

ισοπεδωτικό μηχάνημα για τη διαμόρφωση του χώρου, συμπαραστάθηκε στο θέμα της 

ηλεκτροδότησης του κτιρίου και πρότασή του προς την ΦΙΛΚΕΡΑΜ για την δωρεάν 

διάθεση προς τη Λέσχη 1000 κεραμικών πλακιδίων.86 

 

Ο Νικήτας Παπαδόπουλος σε συνέντευξη του λέει: «Θα σας πω κάτι που με 

λύπησε πάρα πολύ. Εκείνα τα χρόνια, στην διετία 1977 έως το 1978, ύστερα από το 

μεγάλο βήμα που κάναμε και θεμελιώσαμε και επεκτείναμε το κτίριό μας, αποστείλαμε 

μια αποστολή στο τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν ένας άνθρωπος των 

γραμμάτων. Δεν ξέρω αν η επιστολή έφτασε ή δεν έφτασε στα χέρια του. Κάποιοι, που 

προφανώς διάβασαν την επιστολή που του στείλαμε για το τι κάναμε και που 

βρισκόμαστε, ζήτησαν μέσω της Νομαρχίας να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για 

το κτίριο της Ευξείνου Λέσχης. Τότε καλέσαμε εσπευσμένα τους τότε πόντιους 

μηχανικούς, τον Αλέκο Αλεξανδρίδη, τον Κοσμίδη Παύλο και τον Σιδηρόπουλο και 

κάναμε μια μελέτη, την οποία μέσω Νομαρχίας την υποβάλαμε για να φτάσει στα χέρια 

του. Και το λυπηρό είναι ότι διαπιστώσαμε μετά ότι δεν έφτασε στα χέρια του. Κάποιοι 

στη Νομαρχία ίσως τα εξαφάνισαν. Και δεχτήκαμε και απειλές. Η βοήθεια από την 

Νομαρχία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Μας έδιναν ψίχουλα, 20 – 30 χιλ. και 50 χιλ. 

σπανιότερα εκείνη την εποχή Πήραμε απόφαση πλέον, πιστεύω και οι παλιότεροι αλλά 

και εμείς όταν ήμασταν, να ψάξουμε να βρούμε κάποια έσοδα από μόνοι μας για να 

ξεκινήσουμε το κτίριο. Τότε ήταν που κάναμε τις εξορμήσεις που ανέφερα και 

μαζέψαμε τα 2 εκ. δρχ. 

 

Δεν ξέρω πως έβλεπαν τότε τους συλλόγους οι διοικούντες στην πολιτεία, αλλά 

όταν τους χρειάζονταν τους χρησιμοποιούσανε. Όταν όμως χρειαζόταν να ενισχύσουνε 

το κάνανε μετά εμποδίων, έτσι τουλάχιστον το αισθανόμουνα εγώ. Διότι θα σας πω και 

                                                           
86 Χειρόγραφο σημείωμα από το Ιδιωτικό Αρχείο Δημητρίου Θωίδη 
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μια άλλη πικρία που ένιωσα από την πολιτεία. Όταν κάποτε ήρθε ο τότε Υπουργός 

Πολιτισμού ο κ. Λίτας το 1977, αντιπρόεδρος της Λέσχης ήμουν εγώ. Δέχτηκε όλους 

τους εκπρόσωπους των σωματείων στη Νομαρχία και τελειώνοντας μας λέει: «παιδιά 

θα περάσω από όλους τους συλλόγους να σας δω.» Τότε ο Αριστοτέλης στεγάζονταν στο 

Πνευματικό Κέντρο ήρθε τους είδε από εκεί και είχε σειρά να επισκεφθεί το δικό μας 

σύλλογο να δει τι κάναμε και ίσως μας βοηθήσει οικονομικά. Παρόλα αυτά ο τότε 

Νομάρχης μας αγνόησε, και πήρε τον κ. Λίτα και τον πήγε κάπου αλλού. Δεν μπορώ να 

ξέρω ακριβώς τι συζητήσεις κάνανε, εκείνο που ξέρω ήταν ότι κάποιοι ήθελαν να 

φτιάξουν κάτι στην πόλη αυτή και πιστεύω πως ήταν το πρώτο όραμα». 

 

6.3. Η συνέχιση των εργασιών στον «Οίκο του Σπουδαστού» 

 

Από τη δεκαετία του 1960, ένα μικρό μέρος των εσόδων της Λέσχης 

προερχόταν από την πώληση σιταριού («τα κοκκία των Ποντίων»), το οποίο δώριζαν 

στη Λέσχη αγρότες της περιοχής, προκειμένου να ενισχύσουν κι αυτοί, με το δικό 

τους τρόπο, την προσπάθεια για την ανέγερση του Οίκου Σπουδαστού. Η ιδιότυπη 

αυτή προσφορά συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.87 

 

  Στις 15-4-1973 έγινε έκτακτη Γ.Σ. με θέμα «Εξασφάλιση δυνατοτήτων δια 

την συνέχισιν των οικοδομικών εργασιών ανεγέρσεως του Οίκου Σπουδαστού». 

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις κατάλληλες και απαραίτητες ενέργειες 

για τη συνέχιση του έργου και τονίζεται η σημασία της προσφοράς όλων των μελών 

της Λέσχης με χρηματικά ποσά για το σκοπό αυτό. 88 

 

  Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Δ.Σ. ώστε να ενεργήσει προκειμένου να 

ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες ανέγερσης του Οίκου του Σπουδαστή. Κρίνονται 

απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες: 1) Οριοθέτηση του οικοπέδου της Λέσχης, 2) 

απομάκρυνση μπαζών από το οικόπεδο, 3) θεώρηση – επικύρωση της υπάρχουσας 

μελέτης και 4) έκδοση άδειας οικοδομήσεως. 89 

 

                                                           
87 Αρχείο Ε.Λ.Φ., Βιβλίον Ταμείου Ευξείνου Λέσχης 1961-1977 

88 Π.-Γ.Σ. 2/15-4-1973 

89 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1973 
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Για την τελετή των εγκαινίων η Ε.Λ.Φ. εξέδωσε δελτίου τύπου που 

δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο. Στο κείμενο του δελτίου αναφέρονται τα εξής: 

«Πραγματοποιήθηκαν χθες με επισημότητα τα εγκαίνια του Οίκου Σπουδαστού της 

Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης. Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη 

αρχιμανδρίτης Ιερόθεος, ο Νομάρχης κ. Θεόδωρος Ασπασίδης, ο εκπρόσωπος του 

Διοικητού του 1ου Συντάγματος Πεζικού, ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Σούλας μετά της 

συζύγου του, ο κ. Δ/της Χωροφυλακής, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών 

αρχών και σωματείων, πολλά μέλη και φίλοι της Ε.Λ.Φ. Μετά τον καθιερωμένο 

αγιασμό, ο πρόεδρος της Ε.Λ. προσφωνώντας τους εκπροσώπους των αρχών και το 

κοινό αναφέρθηκε στη δράση του σωματείου και εξιστόρησε με συντομία το χρονικό 

της ανεγέρσεως του εγκαινιαζόμενου κτιρίου. Αφού ευχαρίστησε το Δήμο Φλωρίνης για 

τη δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου και τον κ. Νομάρχη για την ηθική και υλική 

συμπαράσταση που παρέχει προς τη Λέσχη και το θερμό ενδιαφέρον που επιδεικνύει, 

τόνισε ιδιαίτερα την τεράστια σημασία που είχε για την πραγματοποίηση του έργου η 

ενθουσιώδης συμμετοχή των μελών και φίλων της Λέσχης στην εκτέλεση των εργασιών 

και στην κάλυψη των δαπανών που χρειάστηκε να γίνουν. Η έμπρακτη αυτή εκδήλωση 

του ενδιαφέροντος προς τη Λέσχη αποτελεί τη μεγάλη πηγή από την οποία η διοίκηση 

του Σωματείου αντλεί κάθε φορά δυνάμεις και προχωρεί με αισιοδοξία προς την 

πραγμάτωση των σκοπών».  

 

Στη συνέχεια ο κ. Θωίδης αναφέρθηκε στους σκοπούς της Ε.Λ.Φ. και 

ιδιαίτερα στον Οίκο Σπουδαστού, ο οποίος θα παρέχει φιλόξενη στέγη και φροντίδες 

σε μαθητές και σπουδαστές από την περιοχή του Ν. Φλωρίνης, καθώς και από άλλες 

περιοχές της πατρίδας μας. «Ο πανηγυρικός χαρακτήρας των εγκαινίων και η 

παρουσία των εκπροσώπων της εκκλησίας, των αρχών, καθώς και πολλών μελών και 

φίλων της Λέσχης επιβεβαιώνει με επίσημο τρόπο μαζί με την απόκτηση στέγης 

ιδιόκτητης και έναν ακόμη σταθμό για το επόμενο βήμα προς τον τελικό σκοπό που 

είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος για την ανέγερση του Οίκου Σπουδαστού και τη 

λειτουργία του. Το κτίριο που εγκαινιάζεται, αρκετά μεγάλο σε όγκο για να 

εξυπηρετήσει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της Λέσχης αποτελεί περίπου το 1/8 

όλου του κτιριακού συγκροτήματος που προβλέπεται να ανεγερθεί τελικά και το οποίο 

εκτός από τη φιλοξενία που θα παρέχει σε σπουδαστές και μαθητές, θα διαθέτει επίσης 

χώρους για πνευματικού και πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις, για βιβλιοθήκη, 

για ειδικό λαογραφικό μουσείο, κλπ.» 
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«Το κτίριο που εγκαινιάζεται σήμερα, είπε ο κ. Θωίδης, αποτελεί επίτευγμα 

συλλογικής προσπάθειας. Ανήκει στα μέλη της Λέσχης, ανήκει σε όλους. Είναι έργο 

κατεξοχήν πνευματικό και προσφέρεται να υπηρετήσει σκοπούς πολιτιστικούς». 

 

Μετά τον κ. Θωίδη, μίλησε για τη σημασία του γεγονότος και του 

εγκαινιαζόμενου κτιρίου ο κ. δήμαρχος, ο οποίος συνεχάρη τα Διοικητικά Συμβούλια 

της Ε.Λ.Φ. για το έργο που επιτέλεσαν και ευχήθηκε επιτυχία και στις άλλες 

επιδιώξεις της Λέσχης. 

 

Ο κ. Νομάρχης αφού συγχάρηκε τη Δ/νση της Λέσχης και όλα τα μέλη για το 

μεγάλο πραγματικά κατόρθωμα τόνισε ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία της προσφοράς 

τώρα που μελετάται η εγκατάσταση πανεπιστημιακών σχολών στη Φλώρινα, όπου οι 

συνθήκες γίνονται όλο και πιο ευνοϊκές. Με την ευκαιρία ο κ. νομάρχης αναφέρθηκε 

και στην πρόσφατη επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση για την ένταξη του 

χιονοδρομικού έργου του Πισοδερίου στο πρόγραμμα των έργων που θα γίνουν 

σύντομα. Υποσχέθηκε δε ότι τόσο η Νομαρχία όσο και ο ίδιος προσωπικά θα είναι 

πάντα στο πλευρό της Λέσχης.90 

 

Ο Νικήτας Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε τα εξής: 

«Σκέφτομαι μεγάλους ανθρώπους της πρώτης γενιάς, γιατί έτυχε να γνωρίσω πάρα 

πολλούς απ’ αυτούς, νεαρός τότε και πραγματικά τους θαύμαζα γι’ αυτό που κάνανε για 

τις συνθήκες εκείνης της εποχής που όταν πάρα πολύ δύσκολες. Θυμάμαι το 

Βασιλειάδη, τον Χαραλαμπίδη τον Κοσμά, τον Λεωνίδα τον Σαχινίδη, τον Ηλιάδη 

Σταύρο και πολλούς άλλους που είχαν κάνει ένα όνειρο. Προσπάθησαν να χτίσουν ένα 

σπίτι, ένα κτίριο. Το πρότυπό τους νομίζω πως ήταν η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης 

με τον Οίκο Σπουδαστών που είχε φτιάξει. Το καταστατικό τότε ήταν περίπου το ίδιο 

και παρ’ όλο που υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες, κατόρθωσαν και πήραν το οικόπεδο 

αυτό που ήταν ένα ρέμα και σκουπιδότοπος. Το οικόπεδο πρέπει να ήταν ανταλλάξιμο 

αν θυμάμαι καλά. Δεν το ξέρω ακριβώς το θέμα. Απόδειξη αυτού του γεγονός που μου 

αναφέρατε τώρα είναι ότι αποδεικνύεται μάλλον πως αν έχεις άνθρωπο στην εξουσία 

μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Αυτό αποδεικνύεται και με την παρουσία του 

Αντιπροέδρου του Γιάννη Αντωνιάδη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο οποίος βοήθησε τα 

                                                           
90 Δελτίο τύπου για τα εγκαίνια του κτιρίου, από το Ιδιωτικό Αρχείο Δημητρίου Θωίδη 



63 
 

μέγιστα και θα έλεγα αν δεν ήταν ο ίδιος μέσα στα πράγματα δεν θα μπορούσαμε να 

ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που μας έβαλαν κάποιοι άλλοι στο σύλλογο. Νομίζω ότι ο 

κύριος σκοπός τους εκείνη την εποχή ήταν αυτός και κατά κάποιο τρόπο τον πετύχανε.» 

 

6.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης  

 

Προκειμένου να εγγραφούν νέα μέλη στην Ε.Λ.Φ., αποφασίζεται η 

δραστηριοποίηση των μελών του Δ.Σ., ώστε να εγγράψουν νέα μέλη, αλλά και να 

εισπράξουν τη συνδρομή από τα παλιά. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να βρεθούν τρόποι 

ώστε να επικοινωνούν τα μέλη του Δ.Σ. με τα μέλη της Ε.Λ.Φ. που διαμένουν στα 

χωριά. 91 

 

Η Ε.Λ.Φ. εγγράφεται στη δύναμη της Πανελλήνιας Ένωσης Ποντιακών 

Σωματείων (Π.Ε.Π.Σ.) μετά από έγγραφο που απέστειλε η Ένωση στην Ε.Λ.Φ. Ως 

αντιπρόσωποι για την Π.Ε.Π.Σ. ορίζονται ο Θωίδης Δημήτριος και ο Κωνσταντινίδης 

Αθανάσιος. 92 

 

Ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Γρηγοριάδης δώρισε δέκα τόμους τους 

βιβλίου του Ο Πόντος και το Καρς – Ιστορία Λαογραφία και ο Κορπακόρτς ο Πέτρον, 

Αθήνα: 1973. 93 

 

 

6.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου Λέσχης  

 

Επειδή για μερικά χρόνια ο ετήσιος χορός της Λέσχης δεν πραγματοποιήθηκε, 

αποφασίζεται στην πρώτη Γ.Σ. του έτους 1974, να γίνει την 16η Φεβρουαρίου στην 

αίθουσα του Φ.Ο.Ο.Φ. «… προς τον σκοπόν της ψυχαγωγίας και συσφίξεως των 

σχέσεων μεταξύ των μελών, προσέτι δε και της προβολής του έργου της Ευξείνου 

Λέσχης». 94  Στο χορό εμφανίσθηκε το χορευτικό συγκρότημα με υπεύθυνο το 

Σουμελίδη Ιωάννη.95 

                                                           
91 Β.Π.-Δ.Σ. 2/25-2-1974 

92 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 

93 Β.Π.-Δ.Σ. 4/5-6-1974 

94 Β.Π.-Δ.Σ. 1/14-1-1974 και Ιδιωτικό Αρχείο Δημητρίου Θωίδη 
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Προγραμματίζονται οι εξής εκδηλώσεις για το πρώτο τρίμηνο του 1975: 

ετήσιος χορός κατά προτίμηση στις 8 Μαρτίου στο Φ.Ο.Ο.Φ. και θεατρική 

παράσταση. 96 Έτσι, το 1975 ο ετήσιος χορός της Λέσχης προγραμματίζεται για την 

8η Μαρτίου, με λαχειοφόρο αγορά και εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος της 

Λέσχης με υπεύθυνο τον Ι. Σουμελίδη. 97 

 

Συγχρόνως έχομε και την πρώτη οικονομική ενίσχυση της Ε.Λ.Φ. από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών με το ποσό των 20.000 δρχ.  98 Είναι η πρώτη 

φορά που η Λέσχη επιχορηγείται από Υπουργείο, ενώ μέχρι τότε χρηματικά ποσά 

υπέρ των σκοπών της Λέσχης διέθεταν ο Δήμος και Νομαρχία η Φλώρινας. 99 

 

Προγραμματίστηκε και η πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στη 

μεγάλη αίθουσα της Ε.Λ.Φ. στις 6-3-1976. 100 

 

Στην Γ.Σ. 16-1-1977 , ορίζεται ως ημερομηνία πραγματοποίησης του 

αποκριάτικου χορού η 20η Φεβρουαρίου 1977 στην αίθουσα του Φ.Ο.Ο.Φ. Για την 

οικονομική ενίσχυση της Λέσχης θα γίνει και λαχειοφόρος αγορά κατά τη διάρκεια 

του χορού. 101 

 

Ακολουθεί ο προγραμματισμός προβολής της κινηματογραφικής ταινίας Θεού 

πλάσμαν εν’ και ο φτωχόν στο κινηματοθέατρο Ελληνίς την Κυριακή 27 Μαρτίου 

1977 (δύο προβολές). 102  Την ταινία παρακολούθησαν συνολικά 1.059 θεατές. 103 

 

Εντωμεταξύ, η Ε.Λ.Φ. εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις που δίνει με το 

δικό της θεατρικό τμήμα, προσκαλεί και άλλους ποντιακούς θιάσους. Επειδή κάθε 

                                                                                                                                                                      
95 Β.Π.-Δ.Σ. 2/25-2-1974 

96 Β.Π.-Δ.Σ. 5/30-12-1974 

97 Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-2-1975 

98 Β.Π.-Δ.Σ. 11/5-10-1975 

99 Αρχείο Ε.Λ.Φ., Βιβλίον Ταμείου Ευξείνου Λέσχης 1961-1977 

100 Β.Π.-Δ.Σ. 1/1-3-1976 

101 Β.Π.-Δ.Σ. 6/18-3-1977 

102 Β.Π.-Δ.Σ. 7/1-4-1977 

103 Β.Π.-Δ.Σ. 8/18-4-1977 
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τέτοια εκδήλωση είχε βαρύνουσα σημασία για τη Λέσχη, το Δ.Σ. προέβαινε στη 

συγκρότηση επιτροπών που αναλάμβαναν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. iii 

Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε θεατρική παράσταση για την 17η Απριλίου την 

οποία παρακολούθησαν 422 θεατές. Για την παράσταση αυτή, το Δ.Σ. είχε προβεί 

στην ακόλουθη ανακοίνωση: «Με σκοπό τη συσπείρωση των Ποντίων της περιοχής 

και την οικονομική ενίσχυση της Λέσχης προγραμματίζεται, ύστερα από έγγραφες και 

τηλεφωνικές συνεννοήσεις με το αδελφό Σωματείο της Θεσ/νίκης, για την 17η Απριλίου 

1977 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», θεατρική 

παράσταση με το έργο του Φίλωνα Κτενίδη ‘Η προξενεία’ που θα το παρουσιάσει το 

θεατρικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης χωρίς καμία οικονομική αμοιβή 

σαν προσφορά για την ανέγερση του Οίκου Σπουδαστού της Λέσχης μας. Κατά τη 

διάρκεια της παραστάσεως θα εμφανισθεί και το χορευτικό συγκρότημα της Ε.Λ. 

Θεσσαλονίκης με λυράρη τον Κωστίκα Κων/νίδη.»104 

 

Για τις ανάγκες του θεατρικού και χορευτικού συγκροτήματος της Λέσχης 

κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια πέντε (5) ανδρικών, τεσσάρων (4) γυναικείων και 

τριών (3) παιδικών στολών.  105  Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια ακόμη 

δύο (2) παιδικών στολών. 106 

 

Η Κοινότητα Καρυών με το αριθ. 171/21-4-1977 έγγραφό της, καλεί τη 

Λέσχη να της συμπαρασταθεί στην οργάνωση της γιορτής του Νάρκισσου, που θα 

γίνει την Κυριακή 1 Μαΐου 1977. Επίσης, γνωστοποιεί ότι τα έσοδα από την 

κονκάρδα, όπως και το μισό από το προϊόν της λαχειοφόρου αγοράς θα διατεθεί για 

τη συνέχιση των εργασιών του Οίκου του Σπουδαστού, ενώ το άλλο μισό ως εισφορά 

για την αγορά του πλοίου ΠΟΝΤΟΣ. Με το σκεπτικό ότι μια τέτοια συμμετοχή είναι 

σύμφωνη με τους σκοπούς που θέτει το καταστατικό της Ε.Λ.Φ., το Δ.Σ. αποφασίζει 

τη συμμετοχή στη γιορτή, αναλαμβάνοντας την κονκάρδα και τη διάθεση των 

λαχείων, καθώς και την εμφάνιση του χορευτικού τμήματος της Λέσχης με λυράρη το 

Στυλιανό Κεσίδη.107Από τα έσοδα της εκδήλωσης και από προσφορές μελών της 

Λέσχης κατατέθηκε χρηματικό ποσό για την αγορά του πλοίου ΠΟΝΤΟΣ.108 

                                                           
104 Β.Π.-Δ.Σ. 7/1-4-1977 

105 Β.Π.-Δ.Σ. 7/1-4-1977 

106 Β.Π.-Δ.Σ. 11/12-5-1977 

107 Β.Π.-Δ.Σ. 9/27-4-1977 
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Ταυτόχρονα καθορίζονται αρμοδιότητες για τα μέλη του Δ.Σ.: υπεύθυνος του 

χορευτικού ο Σταύρος Γυμνόπουλος και Σεχίδης Τριαντάφυλλος, για το θεατρικό ο 

Νικήτας Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Σουμελίδης και Αντωνιάδης Κων/νος, ενώ για 

τη δανειστική βιβλιοθήκη ο Λαβασίδης Γεώργιος και Σαχινίδης Γεώργιος. Για τις 

εκάστοτε εκδηλώσεις θα ορίζεται μια επιτροπή που θα πλαισιώνεται και από τα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.109 

 

Η πυκνότητα των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Λέσχη αναδεικνύει τη 

δυναμικότητα του σωματείου και δεδομένης της συνεχιζόμενης οικοδομικής 

δραστηριότητας στον Οίκο Σπουδαστού, η Λέσχη επιχορηγείται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού με το ποσό των 200.000 δρχ. 110 και στη συνέχεια από την Νομαρχία 

Φλώρινας με το ποσό των 12.000 δρχ. 111 

 

Η Ε.Λ.Φ. δεξιώνεται στην αίθουσα της Λέσχης τα παιδιά του μικρού 

χορευτικού και τους γονείς τους, ως ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά τους. 112 

 

Διοργανώνεται κινηματογραφική προβολή με την ταινία Αρχαίος Ελληνικός 

Πολιτισμός. Η προβολή είναι δωρεά του μέλους της Λέσχης Χρήστου Πολατίδη και 

θα γίνει την Τετάρτη 29-6-1977 στην αίθουσα της Λέσχης. Η είσοδος θα είναι 

ελεύθερη. 113 

 

Ακόμα, αποφασίζεται η συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων της 

Λέσχης στο Γ΄ Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών Φλώρινας που θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο 

του Αυγούστου. Καθορίζεται ο τρόπος προετοιμασίας των χορευτικών για την 

                                                                                                                                                                      
108 Β.Π.-Δ.Σ. 22/21-11-1977 

109 Β.Π.-Δ.Σ. 9/27-4-1977 

110 Β.Π.-Δ.Σ. 12/28-5-1977 

111 Β.Π.-Δ.Σ. 13/8-6-1977 

112 Β.Π.-Δ.Σ. 14/16-6-1977 

113 Β.Π.-Δ.Σ. 14/16-6-1977 
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εκδήλωση αυτή. 114Αποτέλεσμα της συμμετοχής των χορευτικών ήταν η κατάκτηση 

της πρώτης θέσης στον πίνακα επιτυχίας μαζί με τρία ακόμη σωματεία.115 

 

Στη συνέχεια έχομε την αθλοθέτηση ενός κυπέλλου για τους ναυταθλητικούς 

αγώνες που θα γίνουν στον Άγιο Παντελεήμονα στις 3 Ιουλίου 1977 υπό την αιγίδα 

της Νομαρχίας Φλώρινας,116ενώ παράλληλα διοργανώνεται εκδρομή με λεωφορείο 

στην Παναγία Σουμελά για το Δεκαπενταύγουστο. Θα συμμετέχουν, εκτός των 

εκδρομέων, μέλη του Δ.Σ. και τα δύο χορευτικά συγκροτήματα που θα πάρουν μέρος 

στο διαγωνισμό χορού. Η αναχώρηση ορίζεται για την 14η Αυγούστου. 117 Στο 

διαγωνισμό που έγινε τα δύο χορευτικά της Λέσχης πήραν την τρίτη θέση.118 

 

Η Λέσχη επιχορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 50.000 

δρχ 119 Αποφασίζεται ακόμη η εκτύπωση ημερολογίου για το 1978, καθώς και η 

εκτύπωση ευχετηρίων καρτών για την αποστολή ευχών σε σωματεία, μέλη της 

Λέσχης και φίλους. Η εκτύπωση θα είναι πολυτελής και έγχρωμη. Εκτυπώθηκαν 

εφτακόσια (700) ημερολόγια στην όψη των οποίων υπήρχε το πλοίο Αργώ, ο 

μονοκέφαλος αετός και το παιδικό χορευτικό της Λέσχης και διακόσιες (200) 

ευχετήριες κάρτες.120Τα ημερολόγια διατέθηκαν στη Φλώρινα, την ευρύτερη περιοχή 

και τη Δυτική Γερμανία για να πουληθούν εκεί  121  και έμειναν ελάχιστα 

αδιάθετα.122Τέλος, προγραμματίζονται δραστηριότητες: ποντιακή βραδιά στις 29-12-

1977 στο Φ.Ο.Ο.Φ. 123 και το κόψιμο της βασιλόπιτας στις 15-1-1978. 124 Είναι η 

περίοδος που η Λέσχη επιχορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με το 

ποσό των 100.000 δρχ.125 

                                                           
114 Β.Π.-Δ.Σ. 14/16-6-1977 

115 Β.Π.-Δ.Σ. 18/31-8-1977 

116 Β.Π.-Δ.Σ. 14/16-6-1977 

117 Β.Π.-Δ.Σ. 17/1-8-1977 

118 Β.Π.-Δ.Σ. 18/31-8-1977 

119 Β.Π.-Δ.Σ. 17/1-8-1977 

120 Β.Π.-Δ.Σ. 22/21-11-1977 

121 Β.Π.-Δ.Σ. 6/15-3-1978 

122 Β.Π.-Δ.Σ. 24/31-12-1977 

123 Β.Π.-Δ.Σ. 23/19-12-1977 και 24/31-12-1977 

124 Β.Π.-Δ.Σ. 23/19-12-1977 

125Β.Π.-Δ.Σ. 23/19-12-1977 
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Στις 15-1-1978 έγινε η προγραμματισμένη γιορτή για το κόψιμο της 

βασιλόπιτας. Το παιδικό χορευτικό παρουσίασε ποντιακούς χορούς. 126   Την ίδια 

περίοδο προτείνεται το ανέβασμα του έργου Ο Χωρέτες του Φίλωνα Κτενίδη. Στο 

θίασο θα συμμετέχουν σπουδαστές και σπουδάστριες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Φλώρινας. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί το Μάρτιο του ’78 στο Πνευματικό Κέντρο 

Φλώρινας και θα παρουσιαστεί το έργο και σε γειτονικές πόλεις και στη 

Θεσσαλονίκη. Θα το διδάξει ο Νικήτας Παπαδόπουλος. 127  Την παράσταση, που 

δόθηκε πριν την 31η Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας, παρακολούθησαν 

292 θεατές.  128 

 

Παράλληλα διοργανώνεται αποκριάτικος χορός για τη 12η Μαρτίου 1978 στο 

Φ.Ο.Ο.Φ.  129 και ορίζεται ως αντιπρόσωπος για τη Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που θα γίνει 

στις 26-3-1978 ο Γυμνόπουλος Σταύρος με αναπληρωματικό το Σεχίδη 

Τριαντάφυλλο. 130  Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιείται διάλεξη με θέμα Ο ποντιακός 

Ελληνισμός και η Μούσα του σε ώρες κρίσιμες και εισηγητή τον κ. Στάθη Ευσταθιάδη, 

στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας την 16η Απριλίου 1978. 131 

 

Η Ε.Λ.Φ. για να τιμήσει την ποντιακή κοινότητα των Καρυών, συμμετείχε με 

τα δύο χορευτικά της Λέσχης στη γιορτή του Νάρκισσου στις Καρυές της Πρέσπας 

που έγιναν στις 1-5-1978. 132 

 

Ο μουσικός κ. Σωκράτης Βουβουλίκας προτείνει στο Δ.Σ. την 

πραγματοποίηση παιδικής συναυλίας με παιδιά της σχολής του. Σύμφωνα με την 

επιθυμία του κ. Βουβουλίκα τα 9/10 των εσόδων θα διατεθούν για την συνέχιση των 

εργασιών του Οίκου Σπουδαστού και το 1/10 για την ενίσχυση του Φιλόπτωχου 

Ταμείου της μητρόπολης Φλώρινας. Ως ημερομηνία για την πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης ορίζεται η 28η Μαΐου 1978 στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου 

                                                           
126 Β.Π.-Δ.Σ. 2/16-1-1978 

127 Β.Π.-Δ.Σ. 3/31-1-1978 

128 Β.Π.-Δ.Σ. 7/31-3-1978 

129 Β.Π.-Δ.Σ. 3/31-1-1978 

130 Β.Π.-Δ.Σ. 5/28-2-1978 

131 Β.Π.-Δ.Σ. 8/17-4-1978 και Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 

132 Β.Π.-Δ.Σ. 9/1-5-1978 
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Φλώρινας.133Στην εκδήλωση διατέθηκαν 826 εισιτήρια και το ποσό που προέκυψε 

αποδόθηκε σύμφωνα με την επιθυμία του κ. Βουβουλίκα.134 Συμμετείχαν:135 

 

Κ. Σκορδοπούλου Α. Νικολάου 

Σ. Κώτσου Λ. Ηλιάδης 

Λ. Ταβελάρη Α. Ρώμπαπας 

Θ. Μακεδών Κ. Κυριαζή 

Ν. Αλεξόπουλος Β. Χρυσοχοϊδης 

Δ. Μηλώσης Τ. Νικολοπούλου 

Κ. Βλαχανδρέας Γ. Καλογήρου 

Λ. Σαχινίδης Σ. Βουβουλίκας 

 

Την περίοδο αυτή το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι υπάρχουν οι οικονομικές 

προϋποθέσεις για τη βράβευση αριστούχων ποντίων μαθητών της ΣΤ΄ τάξης των 

Δημοτικών Σχολείων της υπαίθρου, κάτι άλλωστε που προβλέπεται και από το 

καταστατικό της Λέσχης. Ορίζεται η 11η Ιουνίου ως ημέρα βράβευσης στην αίθουσα 

τελετών της Λέσχης. Η Λέσχη αποφασίζει, επίσης, να απευθυνθεί σε 18 διευθυντές 

Δημοτικών Σχολείων της περιοχής για να προτείνουν, κατά την κρίση τους, από έναν 

αριστούχο μαθητή ή μαθήτρια για βράβευση. Το ύψος του βραβείου θα είναι 1.000 

δρχ. για κάθε μαθητή και θα επιδοθεί στους βραβευθέντες κατατεθειμένο σε 

βιβλιάριο της Α.Τ.Ε.136Βραβεύθηκαν συνολικά 13 μαθητές.137 

 

Την ίδια περίοδο έχομε την συμβολική συμμετοχή της Λέσχης υπέρ των 

σεισμοπλήκτων της Θεσσαλονίκης με 4000 δρχ.,138που κατατέθηκαν στις 3 Ιουλίου 

και 27 Αυγούστου. 139  Στην εκδήλωση συμπαράστασης για του σεισμοπαθείς της 

Θεσσαλονίκης που έγινε στην Πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της 

                                                           
133 Β.Π.-Δ.Σ. 10/20-5-1978 

134 Β.Π.-Δ.Σ. 11/31-5-1978 

135 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 

136 Β.Π.-Δ.Σ. 10/20-5-1978 

137 Β.Π.-Δ.Σ. 12/30-6-1978 

138 Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-7-1978 

139 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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Κοινότητας Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε το παιδικό συγκρότημα της 

Λέσχης στις 20 Ιουλίου και 27 Αυγούστου αντίστοιχα. Επειδή δεν υπήρχε χρόνος, τα 

μέλη της Λέσχης ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για να συμμετάσχουν στις 

εκδηλώσεις.140 

 

Ακολουθεί η αθλοθέτηση κυπέλλου για τους ναυταθλητικούς αγώνες της 

Νομαρχίας, έτους 1978 141 και διοργανώνεται διήμερη εκδρομή στην Παναγία 

Σουμελά για την 14η και 15η Αυγούστου 1978. Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχει το 

7μελές χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης. Την εκδρομή θα συνοδεύουν τρία μέλη 

του Δ.Σ142 Το μεγάλο χορευτικό της Λέσχης για την εμφάνισή του στις εκδηλώσεις, 

βραβεύτηκε από το Σωματείο Παναγία Σουμελά με το τρίτο βραβείο.143Τον ίδιο χρόνο 

έχομε τη συμμετοχή των δύο χορευτικών συγκροτημάτων (μεγάλο και παιδικό) της 

Λέσχης στο Δ΄ Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων Φλώρινας, που 

γίνεται στη Φλώρινα την 26η και 27η Αυγούστου 1978. 144 Για τη συμμετοχή του 

μεγάλου χορευτικού χρειάστηκε να μετακληθούν από τις στρατιωτικές μονάδες που 

υπηρετούσαν ορισμένοι χορευτές του συγκροτήματος. Το μεγάλο χορευτικό (7μελές) 

απέσπασε τιμητική διάκριση και το παιδικό (5μελές) χρηματικό έπαθλο, το οποίο 

διέθεσαν για τους σεισμοπαθείς της Θεσσαλονίκης.145 

 

Μετά από πρόσκληση του Νομάρχη Φλώρινας, το παιδικό χορευτικό της 

Λέσχης εμφανίζεται σε εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς της 

Χαλκιδικής, προς τιμήν των φιλοξενουμένων, της βασίλισσας της Ολλανδίας 

Τζουλιάνας και του συζύγου της πρίγκιπα Βερνάρδου.146 

 

Ακόμα το Σωματείο Παναγία Σουμελά της Θεσσαλονίκης προτείνει στη 

Λέσχη την πραγματοποίηση εκδήλωσης στη Φλώρινα για τη βράβευση μαθητών της 

                                                           
140 Β.Π.-Δ.Σ. 14/31-8-1978 

141 Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-7-1978 

142Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-7-1978  

143 Β.Π.-Δ.Σ. 14/31-8-1978 

144 Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-7-1978 

145 Β.Π.-Δ.Σ. 14/31-8-1978 

146 Β.Π.-Δ.Σ. 14/31-8-1978 
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μέσης εκπαίδευσης και των τεχνικών σχολών, στις 28-1-1979. Το Δ.Σ. αποδέχεται 

την πρόταση και αναλαμβάνει την οργάνωση της εκδήλωσης.147 

 

Αποφασίζεται η έκδοση ημερολογίων και ευχετηρίων καρτών για το 

1979.148Στις εκκλησίες, τα κοινοτικά καταστήματα, τα Δημοτικά Σχολεία χωριών στα 

οποία οι κάτοικοι είναι ποντιακής καταγωγής και στα μέλη των τμημάτων της 

Λέσχης, το ημερολόγιο θα διατεθεί δωρεάν. 149  Από τα 700, πουλήθηκαν 420 

ημερολόγια και διατέθηκαν δωρεάν 25. Το ημερολόγιο φιλοτέχνησε δωρεάν ο 

ζωγράφος Στερίκας Κούλης.150Η ποντιακή βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 30-12-

1978 στην κοσμική ταβέρνα Ο Παντελής.151 

 

Τέλος ο Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας ανακοινώνει στη Λέσχη την οργάνωση 

επιστημονικού συμποσίου στις 1/2-12-1978 στο ξενοδοχείο «Λύγκος» και προτείνει 

να συμμετάσχει στη δεξίωση που θα δοθεί το παιδικό χορευτικό της Λέσχης152ενώ 

στις 29-12-1978 το παιδικό χορευτικό της Λέσχης θα εμφανισθεί και θα χορέψει στο 

Γηροκομείο Φλώρινας και κατόπιν θα ψάλλει τα κάλαντα στο μητροπολίτη Φλώρινας 

σε συνεργασία με το σύλλογο «Ελληνίδας Νοικοκυράς» της Πτολεμαΐδας.153 

 

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε στις 14-1-1979 στα γραφεία της Λέσχης. 

Έγιναν προτάσεις για τη δημιουργία Τμήματος Ποντίων Κυριών, Αθλητικού 

Τμήματος και να επιτραπεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας να χρησιμοποιεί 

χώρο της Λέσχης χωρίς αμοιβή για να αποθηκεύει αθλητικά όργανα. Οι προτάσεις 

αυτές εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ., ενώ για τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας υπήρξε 

η σκέψη αυτή να διοικείται από ιδιαίτερο Δ.Σ. Προτάθηκε η δημιουργία διαρκούς 

Λαογραφικού Μουσείου και εξουσιοδοτήθηκε το νέο Δ.Σ. να δραστηριοποιηθεί προς 

την κατεύθυνση αυτή και την ανασύνταξη του καταστατικού.154 

                                                           
147 Β.Π.-Δ.Σ. 18/1-12-1978 

148 Β.Π.-Δ.Σ. 18/1-12-1978 

149 Β.Π.-Δ.Σ. 19/23-12-1978 

150 Β.Π.-Δ.Σ. 20/31-12-1978 

151 Β.Π.-Δ.Σ. 18/1-12-1978 

152 Β.Π.-Δ.Σ. 18/1-12-1978 

153 Β.Π.-Δ.Σ. 19/23-12-1978 

154 Π.-Γ.Σ. 1/14-1-1979 
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6.6. Θεατρικό τμήμα 

 

Για  να συμμετάσχει η Ε.Λ.Φ. ενεργά στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, αλλά 

και για να εξασφαλίσει πόρους για τη συνεχιζόμενη ανέγερση της οικοδομής του 

Οίκου του Σπουδαστή, αποφασίζεται να αρχίσει η διδασκαλία θεατρικού έργου στην 

ποντιακή διάλεκτο. Προκρίνεται ως καταλληλότερο για διδασκαλία το θεατρικό έργο 

του Φίλωνα Κτενίδη Σουμέλα. Το Δ.Σ. προσδοκά πως το έργο θα μπορεί να 

παρουσιαστεί στις 30 Μαρτίου, αν, βέβαια, γίνει σωστή προετοιμασία. Δεύτερη 

παράσταση θα δοθεί στα τέλη Απριλίου. Οι δύο παραστάσεις θα δοθούν στη Φλώρινα 

και θα ακολουθήσει έξοδος του θιάσου σε αστικά κέντρα όμορων νομών 

(Πτολεμαΐδα και Αριδαία). Η ευθύνη για τις θεατρικές παραστάσεις ανατίθεται στο 

Νικήτα Παπαδόπουλο, τακτικό μέλος της Λέσχης. 155  Η διαχείριση κάθε θεατρικής 

παράστασης αποφασίζεται να αποτελεί ιδιαίτερο λογαριασμό.156Το ίδιο αποφασίζεται 

και για κάθε εκδήλωση.157 

 

Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 30-3-1974 και κρίθηκε ως επιτυχημένη. 

Όμως, επισημαίνεται πως ο αριθμός των θεατών (162) ήταν μικρός και αυτό 

αποδίδεται στον ελάχιστο χρόνο που προηγήθηκε από την ημέρα που αποφασίστηκε 

να γίνει η παράσταση, με αποτέλεσμα να μην προβληθεί κατάλληλα.158 

 

Πριν τη δεύτερη παράσταση, το Δ.Σ. περιήλθε τα χωριά για να ενημερώσει 

τους κατοίκους και να διαθέσει εισιτήρια, ενώ διέθεσε και λεωφορεία για τη 

μετακίνηση όσων θα παρακολουθούσαν την παράσταση. Η παράσταση κρίθηκε 

επιτυχής αφού ο αριθμός των θεατών (325) ήταν διπλάσιος από την προηγούμενη. 

Κατά τη διάρκεια της παράστασης δόθηκε η δυνατότητα στο Δ.Σ. να προβάλει και να 

αναλύσει το σκοπό της ύπαρξης και λειτουργίας της Λέσχης και να τονίσει τη 

σημασία της ανέγερσης του Οίκου του Σπουδαστή. Μετά το τέλος της παράστασης το 

χορευτικό της Λέσχης παρουσίασε ένα σύντομο χορευτικό πρόγραμμα.159 

                                                           
155 Β.Π.-Δ.Σ. 2/25-2-1974 

156 Β.Π.-Δ.Σ. 2/25-2-1974 

157 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 

158 Β.Π.-Δ.Σ. 4/5-6-1974 

159 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 
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Στις 5-5-1974 δόθηκε θεατρική παράσταση στην Πτολεμαΐδα με τη στήριξη 

του Διδασκαλικού Συλλόγου Εορδαίας από το θεατρικό τμήμα της Λέσχης, αφού είχε 

προηγηθεί επίσκεψη κλιμακίου της λέσχης για τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.160 

 

Μετά από πρόταση τοπικών παραγόντων της πόλης της Αριδαίας, 

αποφασίζεται να δοθεί παράσταση στην Αριδαία με το έργο του Φίλωνα Κτενίδη 

Σουμέλα. Την οργάνωση της παράστασης ανέλαβε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή 

της Ε.Λ. Αριδαίας σε συνεργασία με το διοικητή του Τάγματος Τ.Ε.Α. Αριδαίας. Η 

παράσταση δόθηκε στο κινηματοθέατρο Αίγλη της Αριδαίας στις 27-5-1974, ενώ 

συμμετείχε και το χορευτικό συγκρότημα της Ε.Λ.Φ. 161  Στην παράσταση 

συμμετείχαν οι παρακάτω ηθοποιοί από τον θίασο της Ε.Λ.Φ.:162 

 

Ρόλοι Ηθοποιοί 

Πανίκας Πουγαρίδης Στάθης 

Ιορδάντς Θεοδοσιάδης Γιώργος 

Βασίλτς Τσαβρόγλου Χαράλαμπος 

Θωμάς Μεντεσίδης Τριαντάφυλλος 

Δαμιανός Τσαχειρίδης Τάκης 

Καλόγερος Παυλίδης Σ. 

Χάρικλη Τουμανίδου Δέσποινα 

Σουμέλα Συμεωνίδου Αναστασία 

Παναΐλα Μαυρομμάτη Μυροφόρα 

Λυράρης Στέλιος Κεσίδης 

 

Μετά τη δημιουργία θεατρικού τμήματος προέκυψε η ανάγκη εξεύρεσης 

χώρων στους οποίους θα γίνονται οι προετοιμασίες για κάθε παράσταση. Έτσι, από 

την 1η Απριλίου 1974 τα γραφεία της Λέσχης μεταφέρθηκαν σε δύο συνεχόμενα 

δωμάτια παραπλεύρως των παλαιών, με ενοίκιο 600 δρχ. αντί 500 δρχ. της 

προηγούμενης περιόδου.163 

                                                           
160 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 

161 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 & 4/5-6-1974 

162 Β.Π.-Δ.Σ. 3/8-5-1974 &Φωνή της Φλωρίνης, φ. 609, 1974 

163 Στοιχεία από τις λεζάντες του φωτογραφικού αρχείου της Ε.Λ.Φ. 
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Τον Ιανουάριο του 1975, το Καλλιτεχνικό – Θεατρικό Τμήμα της Λέσχης 

προετοιμάζεται να δώσει παράσταση με το θεατρικό έργο του Φίλωνα Κτενίδη Ο 

Ξενητέας. Οι προετοιμασίες προχωρούν κανονικά και το Δ.Σ. υπολογίζει πως η πρώτη 

παράσταση μπορεί να δοθεί στις 5 Απριλίου. Η παράσταση δόθηκε τελικά στις 6-4-

1975 με υπεύθυνο τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Συμμετείχαν: 164 

 

Ρόλοι Ηθοποιοί 

Ο Τότον της Λισάφς Τρ. Μεντεσίδης 

Ο Μήτον Σ. Ηλιάδης 

Ο Γιάννες εξάδελφον τη Μήτου Δ. Τσαχειρίδης 

Ο Δήμον φίλος του Α. Ηλιάδης 

Η Σωτήρα θεία τη Γιάννε Π. Παπαδοπούλου 

Η Βαρβάρα μαμή του χωριού Α. Συμεωνίδου 

Η Ανθή κόρη της Βαρβάρας Ε. Παυλίδου 

Η Ποινή ανεψιά της Βαρβάρας Μ. Κελεσίδου 

Λυράρης Σ. Κεσίδης 

Συμμετείχαν Ονοματεπώνυμο 

Υποβολέας Α. Μαντζερίδης 

Σκηνικά, ρύθμιση ήχου, ηλεκτρολογικά Δ. Χαραλαμπίδης, Κ. Αντωνιάδης 

Διδασκαλία (υπεύθυνος θεατρικού) Αθ. Κωνσταντινίδης 

Χοροδιδάσκαλος Ιωάννης Σουμελίδης 

Χορευτικό συγκρότημα Ι. Δημόπουλος, Δ. Ευθυμιάδης, Γ. Κεσίδης, Δ. 

Κοκκινίδης, Δ. Τσαχειρίδης, Λ. Φουντουκίδης 

 

Τη χρονιά αυτή και μετά από πρόταση τοπικών παραγόντων της Σκύδρας, οι 

οποίοι ανέλαβαν και τη διοργάνωση, δόθηκε θεατρική παράσταση του έργου Ο 

Ξενητέας στη Σκύδρα στις 20-4-1975. Το ίδιο έργο προγραμματίζεται να 

παρουσιαστεί και στην Πτολεμαΐδα.165Την ευθύνη ανέλαβε ο Διδασκαλικός Σύλλογος 

                                                           
164 Β.Π.-Δ.Σ. 7/12-5-1975. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων προκύπτουν από φυλλάδιο σχετικό με 

την παράσταση, που φυλάσσεται στο φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 

165 Β.Π.-Δ.Σ. 7/12-5-1975 
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Πτολεμαΐδας και η παράσταση δόθηκε στις 18-5-1975. 166 Στις εορταστικές 

εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου του ’75 στην Παναγία Σουμελά συμμετέχει το 

χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης.167 

 

Η ακμή του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου συμπίπτει με την ανάληψη 

δράσης από τον Νικήτα Παπαδόπουλο, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε 

τόνισε τα εξής: 

 

«Θα αναφερθώ άμεσα στην λειτουργία του θεατρικού τμήματος. Θα αρχίσω με 

το πώς βρέθηκα στην Εύξεινο Λέσχη. Ήμουν νέος υπάλληλος εδώ και το 1966 και έτυχε 

να βρίσκομαι εκείνη την ημέρα εκτός Φλώρινας, όταν έγινε η πρώτη θεμελίωση του 

κτιρίου από τους τότε υπεύθυνους της Ευξείνου Λέσχης. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για 

μένα και λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ. Το 1973 όταν είχε αναλάβει 

πρόεδρος της Λέσχης ο κ. Θωίδης θέλησε να δημιουργήσει το θεατρικό τμήμα της 

Ευξείνου. Ζήτησε την συνδρομή μου ρωτώντας με αν μπορώ να αναλάβω υπεύθυνος 

του θεατρικού τμήματος. Η αγάπη μου για το θέατρο ξεκίνησε από τα παιδικά μου 

χρόνια, όταν ήμουν μικρός. Τα μεγάλα παιδιά του χωριού μου έπαιξαν κάποια 

ποντιακά θέατρα και με είχαν ενθουσιάσει πάρα πολύ. Ένα άλλο στοιχείο για την αγάπη 

μου για το θέατρο ήταν όταν βρέθηκα μικρός μαθητής στην Αθήνα και 

παρακολουθούσα την μεγάλη μας ηθοποιό την Έλλη Λαμπέτη σε ένα πάρα πολύ όμορφο 

έργο. Επανέρχομαι στην πρώτη μου σκέψη και λέω ότι ο ιδρυτής του πρώτου θεατρικού 

τμήματος ήταν ο κ. Θωίδης, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης, ένας 

ακούραστος άνθρωπος, βαθιά δεμένος με την παράδοση. Έπρεπε να βρούμε ηθοποιούς. 

Η πρόταση του κ. Θωίδη ήταν σημαντική και οι ηθοποιοί που πήραμε προέρχονταν από 

την Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας. Ήταν πόντιοι φοιτητές που τους φέραμε 

στην Λέσχη και μάλιστα ακόμα δεν είχε φτιαχτεί το κτίριό μας, ήμασταν σε ένα κτίριο 

στην πλατεία Μόδη και κάναμε εκεί τις πρόβες μας. Παράλληλα, ο κ. Θωίδης έκανε το 

πρώτο κτίσμα της Ευξείνου Λέσχης το 1974 που εγκαινιάστηκε το 1975 και 

στεγαστήκαμε τότε σε αυτόν τον μικρό χώρο που υπήρχε, πάρα πολύ σημαντικός όμως 

για τον σύλλογο που απέκτησε μια στέγη.  

                                                           
166 Β.Π.-Δ.Σ. 9/20-6-1975 

167 Περιοδικό Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1975, τεύχος 5, σ. 6. 

 



76 
 

 

Ξεκινήσαμε τις πρόβες μας λοιπόν αρχές του 1974, στα μέσα της άνοιξης 

παρουσιάσαμε το πρώτο θεατρικό έργο με τα παιδιά της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Ήταν, το έργο Σουμέλατου Φίλωνα Κτενίδη. Δόθηκαν 4 παραστάσεις, 2 από αυτές στην 

πόλη της Φλώρινας στο τότε Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Η πρώτη στις 30-3-1974 

και η δεύτερη στις 27-4-1974. Δόθηκαν 2 παραστάσεις, γιατί με την πρώτη παράσταση 

δεν είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτοί όμως που 

παρακολούθησαν την πρώτη παράσταση, θυμάμαι ότι ήταν πολύ λίγοι γύρω στους 170, 

ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ οπότε το μάθανε κι άλλοι πολλοί και πίεσαν την κατάσταση 

να δοθεί και μια δεύτερη παράσταση, την οποία πραγματικά δώσαμε στις 27-4-1974 και 

είχαμε 350 άτομα περίπου. 

 

Το ίδιο έργο που παρουσιάσαμε στη Φλώρινα, παρουσιάστηκε στην Πτολεμαΐδα 

στον Κινηματογράφο Κατερίναστις 5-5-1974 και στην Αριδαία στις 27-5-1974. Με 

πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά στην Αριδαία δεν είχε πάει ποτέ ποντιακό θέατρο 

από τον ξεριζωμό και θυμάμαι οι γιαγιάδες και οι παππούδες αγκάλιαζαν τα παιδιά και 

κλαίγανε γιατί θυμήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια στην πατρίδα. Στο έργο αυτό 

συμμετείχαν οι σπουδαστές Πουγαρίδης Ευστάθιος, Θεοδοσιάδης Γιώργος, 

Τσαβρόγλου Χαράλαμπος, Μεντεσίδης Τριαντάφυλλος, Τσαχειρίδης Δημήτριος, 

Συμεωνίδου Δέσποινα, Συμεωνίδου Αναστασία και Μαυρομάτη Θεοδώρα. Αυτοί ήταν 

οι πρωταγωνιστές του πρώτου επίσημου θεατρικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης. 

Είχαμε όμως και συνέχεια».  

 

Η συνέχεια δόθηκε το 1975, αλλά την ευθύνη αυτού του θεατρικού την είχε ο κ. 

Κωνσταντινίδης και ανέβασε ο σύλλογος τότε το έργο ο Ξενητέας πάλι του Φίλωνα 

Κτενίδη. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 6-4-1975 πάνω στο Πνευματικό Κέντρο 

Φλώρινας, η δεύτερη δόθηκε στις 20-4-1975 στη Σκύδρα και η τρίτη στις 18-5-1975 

στην Πτολεμαΐδα. Όπως σας είπα, τότε την ευθύνη είχε και ο κ. Κωνσταντινίδης. Οι 

σπουδαστές που συμμετείχαν ήταν: Μεντεσίδης Τρ., Τσαχειρίδης Δ., Παπαδοπούλου Π., 

Παυλίδου Ε., Ηλιάδης Σ., Ηλιάδης Α., Συμεωνίδου Α. και Κελεσίδου Μ. Στο χορό 

συμμετείχαν ο Δημόπουλος Ι., Ευθυμιάδης Δ., Κεσίδης Γ., Κοκινίδης Δ., Τσαχειρίδης Δ. 

και Φουντουκίδης Λ. 
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Το 1976 αναλαμβάνει και πάλι ο κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν και 

αντιπρόεδρος του συλλόγου, να οργανώσει παραστάσεις με ένα άλλο έργο Το 

Μαυροκόρτς και παρουσιάστηκαν 2 παραστάσεις, 1 στην Φλώρινα και 1 στην 

Καστοριά. Με μεγάλη επιτυχία όπως και τα προηγούμενα έργα. Τα πρόσωπα τα οποία 

συμμετείχαν σε αυτό το έργο ήταν Τριανταφυλλίδης Φ., Ηλιάδης Α., Αβραμίδης Χ., 

Κεκεζίδης Γ., Πεχλιβανίδης Κ., Μαυρόπουλος Κ., Πουγαρίδου Φ., Ναλπαντίδου Ε., 

Τσαχειρίδου Βέτα. Στο χορευτικό συμμετείχαν Κεσίδης Γ., Σιδηρόπουλος Α., 

Ευθυμιάδης Δ., Κοκκινίδης Δ., Παυλίδου Κ., Καντζίδου Ε., Πετίδου Τ. Δεν σταματάει η 

προσπάθεια εδώ. Το θεατρικό τμήμα είχε δόσει πάρα πολύ ζωντάνια στο σύλλογο.  

 

Το 1977 συνεχίζω εγώ υπεύθυνος και πάλι στο θεατρικό τμήμα με έργο του 

Φίλωνα Κτενίδη, τον «Κλήδονα» μια ποντιακή ηθογραφία. Σε αυτό συμμετείχανε ο 

Κοϊμτσίδης Βασίλης, Κεκεζίδης Γιώργος, Κεσίδης Κώστας, Πεχλιβανίδης Κ., 

Φουντουκίδης Δ., Τσαχειρίδου Βέτα, Ναλπαντίδου Ε., Κοσκοσίδου Βούλα, 

Κωνσταντινίδου Χρυσούλα και Παλαπουϊκίδου Δάφνη. Το 1978 ανεβάσαμε ένα άλλο 

θέατρο του Φίλωνα Κτενίδη. Η παράσταση δόθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης, 

είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό το έργο.  

 

Με το ίδιο έργο συμμετείχαμε στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση ερασιτεχνικών 

θιάσων στη Χαλκίδα. Ήμασταν αυτοδίδακτοι και εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι, 

συμμετέχοντας στο τετραήμερο εκδηλώσεων που άρχισε στις 4-1-1979. Το έργο έκανε 

μεγάλη εντύπωση στους κατοίκους της πόλης που μας παρακολούθησαν, αποσπώντας 

θετικά σχόλια που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο. Θα μείνουν αξέχαστα τα λόγια του 

μεγάλου μας και αείμνηστου Θάνου Κωτσόπουλου, ο οποίος πλησιάζοντας μετά το 

πέρας της παράστασης και απευθυνόμενος προς τα παιδιά, τους είπε: «Μπράβο σας, 

χίλια μπράβο, ήσασταν και θέλω να παραμείνετε λεβέντες Πόντιοι.» Στη δε 

πρωταγωνίστρια Τσαχειρίδου Βέτα της λέει: «Συγχαρητήρια, ήσουν θαυμάσια αλλά 

είχες λίγο τρακ»  και απαντάει η Βέτα: «Πώς να μην έχω τρακ αφού βλέπω στο 

ακροατήριο τον μεγάλο Θάνο Κωτσόπουλο.» Και ανταπαντά ο Θάνος Κωτσόπουλος: 

«Μα ποιος Θάνος Κωτσόπουλος, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου.» Στο 

έργο συμμετείχαν ο Γιάννης Σαββίδης, Θεόδωρος Εμμανουηλίδης, Σάκης 

Γυμνόπουλος, Γιάννης Ναλπαντίδης, Ελένη Αντωνιάδου, Λίτσα Καντζίδου, Κώστας 

Σεχίδης.  
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Θα πρέπει να πω ότι θα μείνει αλησμόνητη η συνεργασία μαζί τους. Ήταν όλοι 

πραγματικά θαυμάσια παιδιά. Έφυγαν και αυτά με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη 

Λέσχη μας και με τις ωραιότερες αναμνήσεις. Είχαμε πραγματικά μια άψογη 

συνεργασία. Σήμερα είναι φτασμένοι άνθρωποι, επιστήμονες και οικογενειάρχες και 

είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα όταν επικοινωνώ και βρίσκομαι με κάποιους 

από αυτούς. Θα πρέπει να πω πως ανεξάρτητα αν είχα εγώ την ευθύνη, στην 

πραγματικότητα τα παιδιά ήταν συνειδητοποιημένα και βοήθησαν ακόμα και σε 

διάφορες άλλες εργασίες του συλλόγου. Δεν μπορώ να μην σταθώ στο μοναδικό και 

ανεπανάληπτο λυράρη Στέλιο Κεσίδη, που πάντα πρώτος, συνεπής και υπεύθυνος, δεν 

ήξερε τι θα πει κούραση ούτε κρύο ούτε ζέστη, πάντα ήταν πρώτος. Η μουσική του 

μπαίνει σε όλα τα έργα που ανεβάσαμε. Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου συνόδευαν οι 

χορευτές Γιώργος Κεσίδης, παλιός και σημερινός χοροδιδάσκαλος, ο Φουντουκίδης 

Δημήτρης, ο Σιδηρόπουλος Αλέκος, ο Δημόπουλος Γιάννης, ο Τάκης Κοκκινίδης, ο 

Δημήτρης Τσαχειρίδης, ο Τάκης Ευθυμιάδης, η Βέτα Τσαχειρίδου, η Γιαννούλα 

Σεχίδου, η Ελένη Παυλίδου, η Ελένη Καντζίδου, η Ιωάννα Πετίδου και η Βάσω 

Τσαχειρίδου. Στο μικρό χορευτικό συμμετείχαν τα αδέλφια Γιώργος και Τασούλα 

Παπαδοπούλου, η ΑνατολήΜισαηλίδου, η Μαρία Μητρούση και η Ελένη 

Κωνσταντινίδου. 

 

Αρχικά ήμουν υπεύθυνος του θεατρικού τμήματος, χωρίς να έχω κάποιο άλλο 

ρόλο. Το 1977 μπήκα στο Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης στη θέση του αντιπροέδρου. Εκείνη 

την εποχή πραγματικά ήτανε μια σημαντική εποχή για την Εύξεινο Λέσχη. Την διετία 

1977-1978 κάναμε ένα καταπληκτικό έργο για την εποχή εκείνη. Νέοι άνθρωποι, 

πέσαμε κυριολεκτικά όλοι στη δουλειά με μόνο σκοπό να προχωρήσουμε και να 

επεκτείνουμε το κτίριο του συλλόγου μας, ένα πολύτιμο έργο σαν ιδέα τότε και πολύ 

δύσκολο ως την αποπεράτωσή του. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις: θέατρα, 

χοροεσπερίδες, εξορμήσεις στα χωριά και όλα αυτά για να μαζέψουμε λεφτά για να 

συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε το κτίριό μας. Είχαμε μαζέψει αν θυμάμαι καλά δύο 

εκατομμύρια δρχ. κοντά στα 50 εκ. δρχ. σημερινά. Μετά από αυτό αποτολμήσαμε την 

μεγάλη επέκταση του κτιρίου. Η μελέτη που υπήρχε καθόριζε το τι έπρεπε να κάνουμε 

και ευτυχώς που την δείξαμε στον συμπατριώτη μας μηχανικό Αλεξανδρίδη Αλέκο, 

σημερινό πρόεδρο του συλλόγου μας, ο οποίος μας σταμάτησε για να δούμε την μελέτη 

εξαρχής. Έτσι ξεκίνησε ο ίδιος και χωρίς καμία αμοιβή έκανε μια καινούρια στατική 
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μελέτη, με βάση την οποία μετά από 2-3 μήνες προχωρήσαμε και τελειώσαμε όλο το 

υπόλοιπο κτίριο.  

 

Καμιά πίκρα δεν μπορούσε να αναιρέσει την αγάπη μου για τον σύλλογο. 

Σήμερα ακόμη, παρά τα προβλήματα της υγείας μου, βρίσκομαι καθημερινά στο 

σύλλογο και προσπαθώ με της όποιες εμπειρίες μου να βοηθήσω και να συνδέσω το 

παρελθόν το παρόν και το μέλλον. Θεωρούσα τον εαυτό μου στρατιώτη στην 

προσπάθεια του συλλόγου, όπως χαιρόμουν τότε σαν νέος για το έργο που κάναμε και 

χαίρομαι και τους σημερινούς νέους, του Δ.Σ. Όταν ασχολείται κανείς με τα κοινά θα 

υπάρχει μικρή ή μεγάλη πικρία, θα υπάρχουν και λάθη. Ο χρόνος θα μας κρίνει όλους, 

όλοι πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη μας, και πρέπει να κάνουμε πάντα το καθήκον 

μας. Στάθηκα στο σύλλογο και έτσι ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω. Υπήρχε σε κάποια 

εποχή μια πικρία δικαιολογημένη αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Είπα προηγουμένως 

ότι όταν κανείς δίνει ένα κομμάτι του εαυτού του για το χώρο αυτόν που λέγεται 

Εύξεινος Λέσχη, δεν μπορεί να τον απαρνηθεί εύκολα, οποιαδήποτε πικρία και αν 

παρουσιάστηκε στην πορεία αυτή. Πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει υπέρβαση 

και να μην επιμένουμε στα λάθη, διότι το πιο σημαντικό είναι να ξεπεραστούν τα 

πρόσωπα. Η Λέσχη δεν ανήκει σε πρόσωπα, ανήκει σε όλους και όλοι είμαστε 

παροδικοί, επομένως ο καθένας αφήνει το στίγμα του και έτσι πρέπει να είναι η 

παρουσία μας εδώ μέσα.  

 

Πρέπει να αναφέρω ότι το θεατρικό επίσημα δημιουργήθηκε το 1974. Υπήρχαν 

και άλλα θέατρα τα οποία είχαν οργανωθεί στον Άγιο Βαρθολομαίο, στην Κολχικής και 

στον Καυκάσου. Προσκαλούσαμε εδώ πέρα και παλιότερα και μετέπειτα θεατρικά 

τμήματα από την Θεσσαλονίκη, τη Σταυρούπολη και πολλά άλλα.  

 

Με αυτήν την ευκαιρία να εκφράσω δυνατά την αγάπη και το σεβασμό μου για 

τον αείμνηστο Φίλωνα Κτενίδη. Διαβάζω όλα τα έργα του, είναι ίσως ο πιο ανθεκτικός 

πόντιος ποιητής και συγγραφέας, διότι η Καμπάνα του Πόντου που έγραψε ήταν κάτι 

μοναδικό για μένα. Τα έργα του είναι τα πιο ανθεκτικά σύμφωνα με όλους τους άλλους 

πόντιους συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν αρκετά σημαντικά έργα, τα οποία έργα 

αναφέρονται κυρίως στην καρδιά του ξεριζωμένου Πόντιου, στις χαμένες αλησμόνητες 

πατρίδες, στον ξεριζωμό και στη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Ήταν πιστεύω ο πιο 

αυθεντικός.  
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Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πάντα τους ανθρώπους αυτούς που χωρίς μέσα 

χωρίς δυνατότητες συνέλαβαν το όραμα, έκαναν το πρώτο βήμα, πήραν το οικόπεδο, 

έβαλαν τα θεμέλια και είναι η Λέσχη την οποία βλέπετε σήμερα. Πέρα από το θεατρικό 

ο σύλλογος είχε όλες τις άλλες παραδοσιακές εκδηλώσεις, όπως τις χοροεσπερίδες και 

τις βραβεύσεις σε παιδιά. Επίσης, κάναμε κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, φέραμε 

κάποια θεατρικά τμήματα από την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης. Όλοι κατέθεσαν της 

δικές τους απόψεις ο κάθε εκπρόσωπος του συλλόγου. Η δική μας τοποθέτηση ήταν ότι 

εμείς τους ηθοποιούς μας τους προσλαμβάναμε από την Ακαδημία, ότι είναι όλοι 

φοιτητές ποντιακής καταγωγής, τους βάλαμε στην Λέσχη, απλώσαμε το θέατρο και 

μαθαίναμε τι σημαίνει συλλογική εργασία. Γι’ αυτούς ήταν μια πολύ καλή εμπειρία γιατί 

συνειδητοποίησαν τι σημαίνει συλλογική εργασία, κατά συνέπεια να διοργανώσουν και 

μόνοι τους στο σχολείο που θα υπηρετούν ανάλογες εκδηλώσεις. Μετά το τέλος της 

δικής μου τοποθέτησης, με αυτά τα λίγα που θυμάμαι ότι είχα πει, μιλώντας ο κ. 

Διακόπουλος αναφέρθηκε στην τοποθέτησή μου και είπε συγκεκριμένα «μου έκανε 

μεγάλη εντύπωση το θεατρικό τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό πραγματικά για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι μια κατάκτηση της Λέσχης και 

είναι προς τιμήν του Δ. Σ. οι οποίοι άνοιξαν το σύλλογο στην κοινωνία και μετά έκαναν 

το κτίριο και πάρα πολλά τμήματα. Εκτός από τα παιδιά ποντιακής καταγωγής, 

συμμετείχαν και άλλα σε κάποια τμήματα του συλλόγου. Έτσι δημιουργήθηκαν οι φίλοι 

των ποντίων και έγινε το άνοιγμα στην κοινωνία.» 

 

Το Δ.Σ. προγραμμάτισε τη διδασκαλία ποντιακού θεατρικού έργου με 

υπεύθυνο τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, έτσι ώστε με την έναρξη του 1976 το 

θεατρικό της Λέσχης να είναι έτοιμο για να δώσει θεατρικές παραστάσεις. 168 

 

Μετά τις προετοιμασίες, το Καλλιτεχνικό – Θεατρικό Τμήμα της Λέσχης 

παρουσίασε το 1976 το έργο του Φ. Κτενίδη Το μαυροκόρτς σε δύο παραστάσεις: 

Φλώρινα και Καστοριά. Στις παραστάσεις συμμετείχαν: 169 

 

 

                                                           
168 Β.Π.-Δ.Σ. 13/30-12-1975 

169 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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Ρόλοι Ηθοποιοί 

Πάντζος, έμπορος Τραπεζούντος Φ. Τριανταφυλλίδης 

Νούφριος, πλούσιος Αργυρούπολη Α. Ηλιάδης 

Γιάννες, ανεψιός του Νούφριου Χ. Αβραμίδης 

Μενέλαος, εξάδελφος του Γιάννε Γ. Κεκεζίδης 

Βούζιον, νεαρός χωρικός Κ. Πεχλιβανίδης 

Χαλάτσιον, παπλωματάς Ν. Μαυρόπουλος 

Κατίγκω, γυναίκα του Πάντζου Φ. Πουγαρίδου 

Ελπίδα, κόρη του Πάντζου Ε. Ναλπαντίδου 

Μαρία, ψυχοκόρη του Πάντζου Β. Τσαχειρίδου 

Λύρα Σ. Κεσίδης 

Συμμετείχαν Ονοματεπώνυμο 

Σκηνικά, ρύθμιση ήχου, ηλεκτρολογικά Δ. Χαραλαμπίδης, Κ. Αντωνιάδης 

Χοροδιδάσκαλος (χορευτικής ομάδας) Ιωάννης Σουμελίδης 

Χορευτικό Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Ευθυμιάδης, Γ. Κεσίδης, 

Δ. Κοκκινίδης, Κ. Παυλίδου, Ε. Καντζίδου, Ι. 

Πετίδου 

 

Ο υπεύθυνος του θεατρικού, Νικήτας Παπαδόπουλος, γνωστοποιεί ότι το 

θεατρικό τμήμα είναι έτοιμο να δώσει την Κυριακή 5 Ιουνίου 1977 στο Πνευματικό 

Κέντρο θεατρική παράσταση με το έργο του Φίλωνα Κτενίδη Ο Κλήδονας.170Την 

παράσταση παρακολούθησαν 477 άτομα.171 Συμμετείχαν:172 

 

Ρόλοι Ηθοποιοί  

Βέβαιας, τύπος του χωριού Κώστας Πεχλιβανίδης  

Θόδωρος, προύχοντας του χωριού Βασίλης Κοϊμτσίδης  

Ανέστης, γιος του Θόδωρου Γιώργος Κεκεζίδης  

                                                           
170 Β.Π.-Δ.Σ. 12/28-5-1977 

171 Β.Π.-Δ.Σ. 13/8-6-1977 

172 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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Γιάννης, ξάδελφος του Ανέστη Δημήτρης Φουντουκίδης  

Ηρακλής, νεαρός χωρικός Κώστας Κεσίδης  

Στοφορίνα, γυναίκα του Βέβαια Βέτα Τσαχειρίδου  

Καρτερή, ορφανή Ερμιόνη Ναλπαντίδου  

Παρθένα, ξαδέλφη του Γιάννη Βούλα Κοσκοσίδου  

Βασιλική, φίλη Σούλα Κωνσταντινίδου  

Αγγελική, φίλη Δάφνη Παλαπουϊκίδου  

Λύρα  Στέλιος Κεσίδης  

Συμμετείχαν Ονοματεπώνυμο  

Υποβολέας Θανάσης Σουμελίδης  

Ηλεκτρολόγος Κώστας Αντιωνάδης  

Σκηνικά Παύλος Ελοβάρης  

Καλλιτεχνική διεύθυνση Νικήτας Παπαδόπουλος  

Χοροδιδάσκαλοι Στ. Γυμνόπουλος, Τρ. Σεχίδης  

 

Ακόμα το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει την πραγματοποίηση θεατρικών 

παραστάσεων στον Άγιο Βαρθολομαίο, Κολχική και Νέο Καύκασο, κατά τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 1978. Το θεατρικό τμήμα της Λέσχης θα παρουσιάσει το 

έργο του Φίλωνα Κτενίδη Ο Χωρέτες με υπεύθυνο το Νικήτα Παπαδόπουλο. 173  

Τέλος, διοργανώνεται αποχαιρετιστήρια ποντιακή βραδιά στις 3-10-1978 στο 

Μεσονήσι, προς τιμή της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας 

Φλώρινας και επίτιμου μέλους της Λέσχης κ. Ακριτίδου Ελένης, η οποία μετατίθεται 

στην Κοζάνη, για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη Λέσχη. 174  Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε χορός στις 7-10-1978 από τους ξενιτεμένους συμπατριώτες στη 

Μελβούρνη της Αυστραλίας, τα έσοδα του οποίοι διατέθηκαν για τους σκοπούς της 

Ε.Λ.Φ. 175 

 

Η αυξημένη θεατρική δραστηριότητα της Λέσχης αναγνωρίζεται 

πανελλαδικά, όταν το Σωματείο Άρμα Θέσπιδος καλεί το θεατρικό τμήμα της Λέσχης 

να συμμετάσχει στην Α΄ Πανελλήνια Συνάντηση Ερασιτεχνικού Επαρχιακού 

                                                           
173 Β.Π.-Δ.Σ. 15/17-9-1978 

174 Β.Π.-Δ.Σ. 16/30-9-1978 

175 Β.Π.-Δ.Σ. 17/30-10-1978 
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Θεάτρου που θα γίνει από 4 ως 7 Ιανουαρίου 1979 στη Χαλκίδα. Το Δ.Σ. αποφασίζει 

να συμμετάσχει το θεατρικό τμήμα της Λέσχης, παρουσιάζοντας το θεατρικό έργο Ο 

Χωρέτες. 176  Η παράσταση δόθηκε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 1979 στη Χαλκίδα και 

πήραν μέρος οι εξής: 

 

Ρόλοι Ηθοποιοί 

Στύλον (πλούσιος πρόσφυγας) Γιάννης Σαββίδης 

Σοφοκλής (δάσκαλος) Θεόδωρος Εμμανουηλίδης 

Χρηστάκης (γιατρός) Ισαάκ Γυμνόπουλος 

Ποντζίολον (χωρικός) Γιάννης Αρβανίτης 

Φρόσω (Θεσσαλονικιά χήρα) Βέτα Τσαχειρίδου 

Μαργαρίτα (ανεψιά της Φρόσως) Ελένη Αντωνιάδου 

Παναγιώτα (υπηρέτρια) Λίτσα Καντζίδου 

Συμμετείχαν Ονοματεπώνυμο 

Σκηνοθεσία Νικήτας Παπαδόπουλος 

Κοστούμια-Σκηνικά Παύλος Ελοβάρης 

Μουσική επιμέλεια Στυλιανός Κεσίδης 

Διδασκαλία χορών Τριαντάφυλλος Σεχίδης, Σταύρος 

Γυμνόπουλος 

Άλλοι συνεργάτες Δήμος Κατικαρίδης, Κώστας 

Αντωνιάδης 

 

 

6.7. Χορευτικό τμήμα 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει πως είναι απαραίτητη η σύνταξη κανονισμού 

λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Τμήματος της Ε.Λ.Φ. και θέτει υπόψη των μελών του 

Δ.Σ. τον προσωρινό κανονισμό που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό. Το Δ.Σ. ενέκρινε 

                                                           
176 Β.Π.-Δ.Σ. 18/1-12-1978 
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τον προσωρινό κανονισμό και αποφάσισε να τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή, ώστε 

μετά την τελική του διαμόρφωση να τεθεί προς έγκριση στην προσεχή Γ.Σ. 177 

 

Ένα από τα κύρια μελήματα της Λέσχης ήταν η παρουσία της σε εκδηλώσεις 

με τα χορευτικά της συγκροτήματα. Μετά το σχετικό προβληματισμό, ανατίθεται η 

ανασυγκρότηση του χορευτικού συγκροτήματος στον Τριαντάφυλλο Σεχίδη, Σταύρο 

Γυμνόπουλο και Ιωάννη Σουμελίδη. Το χορευτικό διαχωρίζεται σε τρία τμήματα: 

παιδικό, αντρών και μικτό. Γενικός υπεύθυνος για τα τρία τμήματα ορίζεται ο 

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης. 178 

 

Αποφασίζεται η συμμετοχή του χορευτικού σε εκδηλώσεις στην Κολχική των 

Αγίων Θεοδώρων και στον Ν. Καύκασο του Αγίου Γεωργίου. 179 

 

Το Σωματείο Άγιος Ιωάννης Βαζελών προσκαλεί το χορευτικό συγκρότημα 

της Ε.Λ.Φ. να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στον Άγιο 

Δημήτριο Κοζάνης στις 24-6-1974. Λόγω δυσχερειών αποφασίζεται να μη μεταβεί το 

χορευτικό στις εν λόγω εκδηλώσεις.  180 

 

Για τις συνθήκες δημιουργίας των χορευτικών συγκροτημάτων αυτής της 

περιόδου, πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που έδωσε ο σημερινός χοροδιδάσκαλος 

της Λέσχης, Γιώργος Κεσίδης: «Στη Λέσχη είμαι γύρω στα 30 χρόνια από μαθητής Β΄ 

Γυμνασίου. Τότε ήταν μια ομάδα παιδιών από τον Άγιο Βαρθολομαίος και η Λέσχη 

ήταν εδώ κάτω στο πάρκο, η παλιά η Λέσχη που νοίκιαζαν. Τότε ήταν φοιτητές της 

Ακαδημίας που προσπαθούσαν να κάνουν ένα χορευτικό. Τότε πήγαμε κι εμείς, 

υπεύθυνοι ήταν ο Σταύρος ο Γυμνόπουλος, ο Γούλης ο Σεχίδης και ο Βάσος ο Σεχίδης, 

σαν παλιοί χορευτές και υπεύθυνοι στο χορευτικό. Ασχολούνταν τότε με τα παιδιά της 

Ακαδημίας και μας είπαν να συμμετέχουμε κι εμείς, αφού ήμασταν μια έτοιμη ομάδα 

που χορεύαμε Πυρρίχιο, που δε χόρευαν στη Φλώρινα, μας είπαν ελάτε, τώρα 

ασχολούμαστε με τα παιδιά, και θα κάνουμε ένα άλλο χορευτικό. Έτσι ξεκινήσαμε. 

 

                                                           
177 Β.Π.-Δ.Σ. 2/25-2-1974 

178 Β.Π.-Δ.Σ. 13/30-12-1975 

179 Ιδιωτικό Αρχείο Δημητρίου Θωίδη 

180 Β.Π.-Δ.Σ. 4/5-6-1974 
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Όταν αρχίσαμε εμείς ήταν παιδιά σχεδόν απ’ όλα τα χωριά. Ήταν ο 

Φουντουκίδης και ο Κοκκινίδης από τον Άγιο Βαρθολομαίο, εγώ, ο Τάκης ο 

Ευθυμιάδης από το Αρμενοχώρι, όχι αυτός που έπαιζε κλαρίνο, ο Τσαχειρίδης από το 

Λιμνοχώρι μαζί με την αδερφή του, η Γιάννα η Σεχίδου και η Βέτα η Τσαχειρίδου. 

 

Όταν ξεκινήσαμε το χορευτικό και πήγαμε επάνω στην καινούρια τη Λέσχη, είχε 

ένα δωμάτιο κάτω στο ισόγειο και μια αίθουσα πάνω, ήταν ο Γιάννης ο Σουμελίδης 

αυτός ο οποίος ήταν χοροδιδάσκαλος. Έτσι ξεκινήσαμε ένα καλό χορευτικό με μεγάλες 

διακρίσεις. Συμμετείχαμε στα Φεστιβάλ στο γήπεδο της Φλώρινας με πολλά 

συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα. Ήμασταν πάντα μέσα στις διακρίσεις, επειδή όμως 

ήμασταν τοπικό συγκρότημα, ήμασταν εκτός συναγωνισμού και παίρναμε μόνο έναν 

έπαινο για τη συμμετοχή και σαν διάκριση. 

 

Συνοδεύαμε πάντα το ωραίο θεατρικό που είχαμε με το Νικήτα τον 

Παπαδόπουλο, γυρίσαμε όλη τη Μακεδονία και όλοι μας καλούσανε να χορέψουμε και 

στο εξωτερικό. Ήταν όμως θέμα χρημάτων που δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί. 

Προθυμία για συμμετοχή υπήρχε πάντα. Είχαμε και παιδικό χορευτικό το οποίο 

βραβεύτηκε με Α΄ βραβείο στην Παναγία Σουμελά. Απ’ τη Σουμελά δε λείψαμε καμιά 

φορά, συμμετείχαμε ανελλιπώς. Πηγαίναμε παντού, στην Καστοριά, στην Μεσοποταμία 

Καστοριάς, στην Πτολεμαΐδα, στη Σκύδρα. Η πιο μεγάλη επιτυχία ήταν μαζί με το 

θεατρικό όταν πήγε και το μικρό χορευτικό στη Χαλκίδα, στο Άρμα Θέσπιδος. Επίσης, 

στο ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική, τα χορευτικά μας χόρεψαν μπροστά στη 

βασίλισσα της Ολλανδίας Τζουλιάνα και τους έδωσε συγχαρητήρια. Στη Χαλκιδική 

πήγαμε μια χρονιά με το μικρό και το μεσαίο χορευτικό. Ήμασταν φιλοξενούμενοι στο 

Δήμο Κασσάνδρας από το Δήμαρχο Παπαγιάννη Κων/νο. Είχαμε αφήσει πολύ καλές 

εντυπώσεις. 

 

Μια φορά είχαμε πρόβλημα στην Παναγία Σουμελά, ήταν η πρώτη ή η δεύτερη 

φορά που χορεύαμε. Και τότε παίρνανε ένα βραβείο για το καλύτερο χορευτικό και 

βραβευτήκαμε μέσα από 50 χορευτικά. Έγινε μια καθυστέρηση, μισής ώρας περίπου, 

γιατί η μισή επιτροπή έλεγε να το πάρει η Φλώρινα και η άλλη μισή έλεγε να το πάρει η 

Καλαμαριά και η αιτία ήτανε ότι δεν είχαμε στολές. Αυτό με πείραξε πολύ και είπα τον 

πρόεδρο, ότι άμα δεν πάρουμε στολές εγώ δε χορεύω. Την άλλη χρονιά κάναμε στολές. 
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Επίσης, κάναμε και μια πολύ καλή εμφάνιση στην Κορυτσά. Πολύ μεγάλη 

επιτυχία είχε η συμμετοχή μας όταν πήγαμε στη Γερμανία, στο Βίσμπαντεν και στο 

Ρούσελσχάιμ. Κάναμε και αδελφοποίηση με συλλόγους και η φιλοξενία ήταν υπέροχη, 

καθίσαμε γύρω στις τέσσερις μέρες. 

 

Άλλη μια εκδήλωση που γινόταν παλιά και είχε μεγάλη απήχηση πανελλαδικά 

ήταν με το Νέστορα Μάτσα. Το ’73-’74 αν δεν κάνω λάθος. Είχε έρθει ο Μάτσας πάνω 

στην καινούρια τη Λέσχη, που τότε ήταν πολύ μικρή, και είχε μάσει αρκετούς γέροντες 

ηλικιωμένους πήρε συνεντεύξεις και μετά μας παρακάλεσε το χορευτικό να χορέψει 

Πυρρίχιο. Έμεινε ενθουσιασμένος, του άρεσε πάρα πολύ, και το έβαλε στην τηλεόραση 

αρκετές φορές. Τότε μου έκανε πρόταση να με πάρει μαζί του κάτω σαν χορευτή. Του 

είπα αν πάρεις όλο το χορευτικό έρχομαι. 

 

Άλλη μια ήταν περίπου το ’96, ήρθαν από την ΕΤ1, με το Μυλωνά λαογράφος κι 

αυτός σαν το Μάτσα, χορέψαμε εδώ στην πλατεία της Φλώρινας και είχαμε επιτυχία. 

Με το Μάτσα όμως ήταν ανεπανάληπτο και πολύ τρομερό. Έχουμε συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις του Δήμου και στα Πρέσπεια.» 
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7. Κεφάλαιο 7ο  Το άνοιγμα της Ευξείνου Λέσχης στην Κοινωνία (1979-1994) 

 

7.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Γεώργιου Λαβασίδη 

οριοθετεί μια περίοδο έντονης δραστηριότητας της Λέσχης και διεύρυνσης των 

κοινωνικών της ερεισμάτων. Χαρισματικός στις κοινωνικές του σχέσεις, ο νέος 

πρόεδρος επιχείρησε και πέτυχε εν πολλοίς να μετατρέψει την Εύξεινο Λέσχη από 

Λέσχη των Ποντίων σε Λέσχη και φιλοποντίων με ισχυρά κοινωνικά και πολιτικά 

στηρίγματα. Η εκλογή του στο αξίωμα του προέδρου γίνεται στα πλαίσια της Γενικής 

Συνέλευσης του 1979. Στην ψηφοφορία εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 3/17–1–1979 για θητεία δύο χρόνων (14–1–

1979 μέχρι 25–1–1981) οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

Σουμελίδης Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας 

Ηλιάδης Δημήτριος Ταμίας 

Κεβρεκίδης Χαράλαμπος Κοσμήτορας  

Μαυρόπουλος Ευστάθιος Μέλος 

Γυμνόπουλος Σταύρος Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κατηκαρίδης Δημοσθένης  
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παπαδόπουλος Νικήτας 

Σαχινίδης Γεώργιος 

Μαυρόπουλος Δημήτριος 

 

Στη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., μετά από παραίτηση του κ. Ευστάθιου 

Μαυρόπουλου την 22–2–1980 για σοβαρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς 

λόγους έχομε την ανάληψη καθηκόντων από τον πρώτο αναπληρωματικό Δημοσθένη 

Κατηκαρίδη την 29–2–1980. 181 

 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο αείμνηστος Γιώργος Λαβασίδης, πρόεδρος 

της Λέσχης την περίοδο 1979–1981, τόνισε τα εξής: 182 «Το αρχείο της Λέσχης το είχα 

κάνει σε στυλ σχολικό, με κίτρινους φακέλους, έσοδα – έξοδα, εντάλματα, κλπ. Ένα 

χειμώνα με το Νικήτα τον Παπαδόπουλο και το Τριαντάφυλλο το Σεχίδη κάναμε 

αρχειοθέτηση για να μπορούμε να βρούμε μιαν άκρη.  

 

Στην έρευνα της περιόδου 1951–1961 που κάναμε, μια περίοδο μαύρη, όπως την 

αποκαλώ εγώ, μαύρη όχι για τους σκοπούς και τους στόχους του συλλόγου, δεν 

βρήκαμε στοιχεία για το ποιοι ήταν αυτοί που πάλευαν για το ιδεώδες της Ευξείνου 

Λέσχης. Κάναμε μια έρευνα με το Νικήτα τον Παπαδόπουλο και δε βρήκαμε τίποτα. 

Ξεκίνησα και ανακατεύτηκα με τα κοινά της Λέσχης όχι με την έννοια του εκκολα-

πτηρίου, ούτε του εφαλτηρίου, αφού δεν απέβλεπα σε προσωπικό όφελος, αλλά ήθελα 

σε συνεργασία με πολλούς άξιους συνεργάτες να μπορέσουμε να περισώσουμε ότι 

υπήρχε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και να το φέρουμε σαν υψηλή έννοια με 

βάση την ηθική».  

 

Και ο Γεώργιος Λαβασίδης ολοκλήρωσε  την συνέντευξή του λέγοντας: 

«Ήμουν και είμαι της άποψης ότι, είτε είσαι Εύξεινος Λέσχη είτε οποιοδήποτε άλλο 

σωματείο είτε είσαι φίλος των Ποντίων είτε οποιοσδήποτε άλλος κοινός θνητός, 

                                                           
181  Β.Π.–Δ.Σ. 3/29–2–1980 

182 Η συνέντευξη παραχωρήθηκε την Πέμπτη 23–11–2000 ώρα 6.30 μ.μ. στο σπίτι του κ. 

Λαβασίδη. Παρόντες: Λαβασίδου – Χατζαντώνη Ελένη, Κασκαμανίδης Γιάννης, Σοφία Ηλιάδου 

– Τάχου, Μπέσα Ελεονόρα. 
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νομίζω πως πρέπει όλοι μαζί να συμπλέουμε για κάτι καλύτερο. Αυτό είχα κατά νου και 

φαίνεται σε όλες μου τις ενέργειες σε σχέση με τη Λέσχη. Προσπάθησα να ορθώσω την 

οικονομική αξιοπιστία γιατί δουλεύαμε με βερεσέδες, σε όποιο μαγαζί κι αν πήγα ποτέ 

δεν μου είπαν όχι. Είχαμε καλές σχέσεις με όλους, ήμασταν σε όλα τα προγράμματα του 

Δήμου και της Νομαρχίας, με τη Ν.ΕΛ.Ε., τα αδερφά σωματεία τα πολιτιστικά, είχαμε 

άριστες σχέσεις. 

 

Η προσφορά των Ποντίων μελών της Λέσχης είναι συγκινητική κατ εμέ. Ο 

Λεωνίδας ο Σαχινίδης υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος και συνεργάτης του Μενέλαου 

του Ρατόπουλου. Ο μπαρμπα–Λύσανδρος ο Μιμιλίδης ήταν η ψυχή, είχε κάνει τον ιστό 

της σημαίας μόνος του, τον έχτισε και τον έστησε. Ήταν στυλοβάτες. Ο Παπαγεωργίου 

ο Γιώργος, η Μαρία η γυναίκα του κι αυτοί επίσης. Ο Στύλος ο Κεσίδης άφηνε τα 

πάντα για να έρθει να παίξει στη Λέσχη. Ακόμα, όταν ήταν στο Δ.Σ. ο Κώστας ο 

Ναλπαντίδης ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπές, αλλά δεν το καταφέραμε. Ότι όμως κι 

αν στέλναμε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ποτέ δεν μας έλεγαν όχι. Ακόμα, στο 

πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού ήμουν εγώ εκπρόσωπος.  

 

Αν κάποτε το «κρατικό θυμιατό» μοιραστεί σε όλους και βρεθούν άνθρωποι 

οραματιστές με θέληση τότε το μέλλον θα είναι καλό. Η Λέσχη πρέπει να απλώνεται 

γιατί η πλατιά βάση πάντα φέρνει αποτέλεσμα. Κάναμε εκδηλώσεις αλλά είχαμε και το 

νου μας στο κτίριο, η ύπαρξη όμως του συλλόγου δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κτίριο. 

Είχαμε πάντα, και με βάση το καταστατικό, και μη Ποντίους μέλη της Λέσχης. Δεν 

υπήρχε φόβος για να χάσουμε κάτι από την ποντιακή μας συνείδηση γιατί είναι πολύ 

έντονη, δε χάνεται. Πρώτα από όλα πιστεύω στο κοινωνικό έργο που πρέπει να 

προσφέρει ένας σύλλογος, στην πολιτιστική του προσφορά, στην ανθρωπιά, στην 

αθλητική προσφορά. Η διδασκαλία της ποντιακής βεβαίως και πρέπει να γίνει, αυτά τα 

πράγματα όμως θέλουν πολλή και σωστή δουλειά. Πιστεύω πολύ στη στήριξη των μη 

Ποντίων, που ήρθαν υβριστές και έγιναν φίλοι». 

 

Την περίοδο αυτή ο Δημήτρης (Μίμης) Ηλιάδης υπήρξε δραστήριο μέλος της 

Λέσχης και στη συνέντευξη που παραχώρησε για την καταγραφή της ιστορίας της 

Λέσχης, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στις εμπειρίες που αποκόμισε και στις μνήμες 

που τον συνοδεύουν: «Το 1977 που απολύθηκα από το στρατό είχα την ευκαιρία να 

ενσωματωθώ κι εγώ στη Λέσχη και να συμμετέχω στο Δ.Σ. Ήμουν μέλος των 
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χορευτικών συγκροτημάτων από μικρό παιδί από το Γυμνάσιο, όταν απολύθηκα όμως 

από το στρατό πίστεψα ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερο. Από το 1979 μέχρι το 

1994 υπήρξα ανελλιπώς μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε οράματα 

και γνωρίζαμε από πόσες δύσκολες συνθήκες πέρασε η Λέσχη. Το όραμά μας ήταν αυτό 

που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, να τελειώσουμε τον Οίκο 

Σπουδαστού και να τον παραδώσουμε στις νέες γενιές που έρχονται και να παραμείνει 

έτσι ακριβώς όπως το ονειρευτήκαμε. Με γνώμονα τον Οίκο Σπουδαστού πορευθήκαμε 

και δεν ξεφύγαμε καθόλου. 

 

Καταθέσαμε την ψυχή μας, το είναι μας, αφήσαμε την οικογένειά μας γι’ αυτό που 

πιστέψαμε. Δε νομίζω ότι αυτά που προσφέραμε ήταν αρκετά αλλά ανάλογα με τις 

δυνάμεις μας προσφέραμε ότι μπορούσαμε. 

 

Ο Πόντιος είναι άτομο ευαίσθητο και από τις δύο πλευρές: αν τον πληγώσεις θα 

φύγει, και αν τον έχεις από κοντά και καταλάβει ότι πραγματικά τον υπολογίζεις θα 

είναι κοντά σου κι αυτός θα σε ανεβάσει. 

 

Η κοινωνίας της Φλώρινας δεν ήταν εύκολο να μας δεχτεί στην αρχή, αλλά σιγά – 

σιγά όταν είδαν ότι εμείς επιμένουμε, όταν ο ένας έγινε δύο και γίναμε εξακόσια με 

εφτακόσια μέλη ενεργά, αναγκαστικά μας δέχτηκαν. Είχαμε και πάρα πολλούς φίλους 

που ήταν μη Πόντιοι και είχαμε και δωρεές από ανθρώπους που ήταν φίλοι της 

Ευξείνου Λέσχης. Μάλιστα, είχαμε κάνει κι ένα τμήμα φίλων της Ευξείνου Λέσχης, οι 

οποίοι δεν ήταν Πόντιοι. 

 

Οι σχέσεις μας με τους συλλόγους της Φλώρινας και των γύρω Νομών ήταν 

άριστες και σ’ αυτό βοηθούσε πάρα πολύ ο τότε πρόεδρος, ο Λαβασίδης ο Γιώργος».  

 

Στις 25–1–1981 πραγματοποιείται η Γ.Σ. με θέμα τη λογοδοσία και τον 

προϋπολογισμό για την αποπεράτωση του Οίκου Σπουδαστού, και την εκλογή νέου 

Δ.Σ. Προτείνεται ο διπλασιασμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής των μελών.183 

Στην ψηφοφορία εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκαν σε 

                                                           
183 Π.–Γ.Σ. 1/25–1–1981. 
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σώμα με το πρακτικό 3/31–1–1981 για θητεία δύο χρόνων (μέχρι 26–1–1983), οι 

παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κεβρεκίδης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος 

Κατηκαρίδης Δημοσθένης Γενικός Γραμματέας 

Ηλιάδης Δημήτριος Ταμίας 

Γεωργιάδης Ευστάθιος Κοσμήτορας  

Σεχίδης Τριαντάφυλλος Μέλος 

Γυμνόπουλος Σταύρος Μέλος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Χαραλαμπίδης Διογένης 

Σαχινίδης Γεώργιος 

Χαραλαμπίδης Αδάμ 

 

Πραγματοποιείται η Γ.Σ. στις 7–2–1982 με τα παρακάτω θέματα: λογοδοσία – 

απολογισμός – προϋπολογισμός, αποπεράτωση Οίκου Σπουδαστού. Ακολουθεί 

συζήτηση για την αποπεράτωση του κτιρίου και την αύξηση ή όχι της ετήσιας 

συνδρομής. Προτείνεται η δημιουργία επιτροπών που θα καλύπτουν ορισμένους 

τομείς δραστηριοτήτων της Λέσχης και ο ορισμός εκπροσώπων σε απομακρυσμένα 

χωριά που θα είναι σύνδεσμοι της Λέσχης. Αναφέρθηκε η ύπαρξη τέτοιων 

εκπροσώπων στο παρελθόν, αλλά επισημάνθηκε ότι η προσπάθεια δεν απέδωσε. 

Τελικά προωθείται η ιδέα δημιουργίας επιτροπών στα χωριά για τη σύσφιξη των 

σχέσεων των χωριών και της Λέσχης και αυξάνεται η ετήσια συνδρομή στις 300 δρχ. 

184 

                                                           
184 Π.–Γ.Σ. 1/7–2–1982. 
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Πραγματοποιείται Γ.Σ. στις 26–1–1983 με σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ. Στη 

Συνέλευση τονίζεται η δυσπραγία του χορευτικού συγκροτήματος που αποδίδεται 

κυρίως σε οικονομικούς λόγους και στην έλλειψη χοροδιδασκάλων. 185 

 

Στην ψηφοφορία εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 1/31–1–1983 για θητεία δύο χρόνων (26–1–

1983 μέχρι 25–2–1985), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κοσμίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 

Κατικαρίδης Δημοσθένης Γενικός Γραμματέας 

Ατματζίδης Ελευθέριος Ταμίας 

Ηλιάδης Δημήτριος Κοσμήτορας  

Χαραλαμπίδης Διογένης Μέλος 

Μαυρόπουλος Δημήτριος Μέλος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Χαραλαμπίδης Αδάμ 

Ηλιάδης Φαίδων  

Σεχίδης Τριαντάφυλλος 

 

Στις 26–1–1984 πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και ο ορισμός 

εκπροσώπων για τη Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που θα γίνει το Μάρτιο. Γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στο θέμα των εργασιών επέκτασης – αποπεράτωσης του Οίκου 

Σπουδαστού, το οποίο είναι «… ίσως και το πιο καυτό, γιατί έχει απορροφήσει το 

μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον των τελευταίων Διοικήσεων της Λέσχης, σε βάρος άλλων 

δραστηριοτήτων της. Όλοι όμως δικαιολογούν την προσπάθεια αυτή. Την βαριά αυτή 

κληρονομιά, θέλουν πάντα οι νέοι άνθρωποι να την κάνουν πράξη, τα όνειρα και τους 

στοχασμούς των παλαιότερών τους πραγματικότητα, ώστε το κτίριο αυτό να γίνει η 

                                                           
185 Π.–Γ.Σ. 1/26–1–1983. 
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πηγή και το φως των ιερών μας παραδόσεων, για όσους θα έχουν τη δύναμη και τη 

θέληση να τα μεταδώσουν στους νεώτερους, μακριά από προκαταλήψεις και 

σκοπιμότητες.» Για το χορευτικό συγκρότημα αναφέρθηκε πως δε λειτούργησε γιατί 

μετατέθηκε ο χοροδιδάσκαλος κ. Ηλιάδης Δημήτρης. Ορίστηκαν εκπρόσωποι για τη 

Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. και προτάθηκε η Λέσχη να συνδράμει στην ποντιακή ραδιοφωνική 

εκπομπή της Ε.Ρ.Τ.–2 Φλώρινας. 186 

 

Με την απαρχή του 1985 πραγματοποιείται η Γ.Σ. στις 25–2–1985 με τα 

παρακάτω θέματα: λογοδοσία – απολογισμός – προϋπολογισμός, εκλογή νέου Δ.Σ.187 

Στην ψηφοφορία που έγινε εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 2/1–3–1985 για θητεία δύο χρόνων (25–2–

1985 μέχρι 7–3–1987), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κατηκαρίδης Δημοσθένης Αντιπρόεδρος 

Ηλιάδης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας 

Σεχίδης Τριαντάφυλλος Ταμίας 

Γυμνόπουλος Σταύρος Κοσμήτορας  

Σουμελίδης Αθανάσιος Μέλος 

Σεχίδης Βασίλειος Μέλος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ηλιάδης Φαίδων  

Τσαχειρίδης Απόστολος 

Ευγενειάδης Αναστάσιος 

 

Το 1986 πραγματοποιείται η Γ.Σ. στις 23–2–1986: λογοδοσία – απολογισμός 

– προϋπολογισμός, ενημέρωση για τις εργασίες επέκτασης του κτιρίου του Οίκου 

                                                           
186 Π.–Γ.Σ. 1/5–2–1984. 

 
187 Π.–Γ.Σ. 1/25–2–1985. 
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Σπουδαστού, 188 ενώ την ίδια μέρα γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην 

αίθουσα τελετών της Λέσχης. 189 Διοργανώνεται αποκριάτικος χορός στις 7–3–1986 

στο κέντρο Ο Τάσος. 190  Παράλληλα, διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή στην 

Παναγία Σουμελά για την πανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου, με τη συμμετοχή του 

χορευτικού συγκροτήματος. 191 Ο Δήμος και η Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας προγραμματίζουν 

για το καλοκαίρι του ’86 εκδηλώσεις, στις οποίες καλείται να συμμετάσχει η Λέσχη 

και το Δ.Σ. αποφασίζει τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος. 192 

 

Το 1987 πραγματοποιείται η Γ.Σ. στις 29–3–1987: λογοδοσία – απολογισμός 

– προϋπολογισμός, εκλογή νέου Δ.Σ. Στη συζήτηση που ακολουθεί, οι παριστάμενοι 

αναφέρονται διεξοδικά σε θέματα που αφορούν τον Οίκο Σπουδαστού. 193 

 

Στην ψηφοφορία που έγινε εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 3/8–4–1987 για θητεία δύο χρόνων (1987–

1989), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κατηκαρίδης Δημοσθένης Αντιπρόεδρος 

Κεσίδου Λίζα Γενικός Γραμματέας 

Ηλιάδης Δημήτριος Ταμίας 

Γυμνόπουλος Σταύρος Κοσμήτορας  

Θωίδης Δημήτριος Μέλος 

Ρωμανίδης Αχιλλέας Μέλος  

 

                                                           
188 Π.–Γ.Σ. 1/23–2–1986. 

189 Β.Π.–Δ.Σ.12/31–12–1985 

190 Β.Π.–Δ.Σ. 1/31–1–1986 

191  Β.Π.–Δ.Σ. 7/31–7–1986, Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1986, 

τεύχος 66, σ. 57. 

192 Β.Π.–Δ.Σ. 7/31–7–1986 

193 Π.–Γ.Σ. 2/29–3–1987. 
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μηλώσης Θεμιστοκλής 

Κατηκαρίδης Αργύριος 

Τσαχειρίδης Απόστολος 

 

Στις 4–2–1990 πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση με τα συνηθισμένα 

θέματα και επιπλέον με θέμα την παλιννόστηση Ποντίων προσφύγων από τις χώρες 

της Ε.Σ.Σ.Δ. και την εκλογή νέου Δ.Σ. Για το θέμα των παλιννοστούντων 

αναφέρθηκαν τα εξής: «… α μην βιασθούμε ως προς το θέμα των Ποντίων, να 

ενημερωθούμε σωστά και να πείσουμε τους ντόπιους κατοίκους της Φλώρινας ότι δεν 

θα δημιουργηθεί κανένα πολιτικο–οικονομικό πρόβλημα καθώς το κράτος έχει τη 

δυνατότητα να βάλει σωστές βάσεις για να μη δημιουργηθεί εκ νέου πρόβλημα 1922.» 

Στην ίδια συνέλευση προτάθηκε η διοργάνωση εκδρομής για τον Πόντο. 

 

Στην ψηφοφορία που έγινε εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 1/11–2–1990για θητεία δύο χρόνων (4–2–90 

μέχρι αρχές του 1992), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Σαχινίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας 

Ηλιάδης Δημήτριος Ταμίας 

Χαραλαμπίδης Αδάμ Κοσμήτορας  

Θωίδης Δημήτριος Μέλος 

Γυμνόπουλος Σταύρος Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κατικαρίδης Δημοσθένης  
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κατηκαρίδης Αργύριος 

Σεχίδης Τριαντάφυλλος 

Τσαχειρίδης Απόστολος 

 

Στη διάρκεια της θητείας του νέου ΔΣ. παραιτήθηκε ο Γ. Σαχινίδης και 

αντικαταστάθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα κ. Κατικαρίδη Δημοσθένη. 194 

 

Στη Γ.Σ. στις 22–3–1992 γίνεται η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μέλη 

που διετέλεσαν στο Δ.Σ. ή άλλων μελών για την προσφορά τους. Άλλα θέματα που 

συζητήθηκαν ήταν: λογοδοσία – απολογισμός – προϋπολογισμός (ετών 1990–1991 

και προϋπολογισμός 1992), αποπεράτωση Οίκου Σπουδαστού, χορευτικό 

συγκρότημα, θεατρικό τμήμα και Τμήμα Ποντίων Κυριών, τροποποίηση 

καταστατικού, ορισμός αντιπροσώπων για το Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού 

Ελληνισμού και εκλογή νέου Δ.Σ. Η σύσταση επιτροπής για το τις εργασίες του 

Οίκου Σπουδαστού ανατίθεται στο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες. Στην 

ίδια Γ.Σ. κατατίθεται πρόταση το νέο Δ.Σ. να δεσμευθεί για την πραγματοποίηση 

εκδρομής στον Πόντο. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού και 

ορίστηκαν 6 μέλη της Λέσχης ως αντιπρόσωποι στο Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο. 

Παράλληλα, εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος για το Μακεδονικό Ζήτημα και τους 

παραχαράκτες της Ιστορίας. 195 

 

Στην ψηφοφορία που έγινε εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 4/30–3–1992 για θητεία δύο χρόνων (22–3–

1992 μέχρι αρχές του 1994), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Λαβασίδης Γεώργιος Πρόεδρος 

Κατηκαρίδης Δημοσθένης Αντιπρόεδρος 

                                                           
194 Β.Π.–Δ.Σ. 3/14–6–1991 

 
195  Π.–Γ.Σ. 1/22–3–1992 
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Ηλιάδης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας 

Καϊσίδης Κυριάκος Ταμίας 

Γυμνόπουλος Σταύρος Κοσμήτορας  

Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος Μέλος 

Χαραλαμπίδης Αδάμ Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Μωυσιάδης Στέλιος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κεσίδου Λίζα 

Κατηκαρίδης Αργύριος 

Τιγκλιανίδης Γεώργιος 

 

Στα πλαίσια της συνεδρίασης γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το 

Δ.Σ. του Ναλπαντίδη Κωνσταντίνου και η αναπλήρωσή του από τον πρώτο 

επιλαχόντα Μωυσιάδη Στέλιο. 196 

 

Πραγματοποιείται η Γ.Σ. στις 14–3–1993 με τα εξής θέματα: λογοδοσία – 

απολογισμός – προϋπολογισμός, αποπεράτωση Οίκου Σπουδαστού, βραβείο Σοφίας 

Μ. Ρατοπούλου, ανακήρυξη της Βούλας Πατουλίδου σε επίτιμο μέλος της Λέσχης. 

Για τα βραβεία Σοφίας Μ. Ρατοπούλου εγκρίθηκε η πρόταση να οριστεί πενταμελής 

επιτροπή, η οποία, αφού μελετήσει το καταστατικό του Σωματείου Παναγία Σουμελά 

που έχει σχέση με βραβεύσεις, να ενημερώσει το Δ.Σ., προκειμένου αυτό να πάρει τις 

ανάλογες αποφάσεις. Παράλληλα, ανακηρύσσεται η Βούλα Πατουλίδου σε επίτιμο 

μέλος της Ε.Λ.Φ. 197  και αποφασίζεται η συνέχιση των προσπαθειών για τη 

συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος σε εκδηλώσεις για τα 2.000 χρόνια της 

Ρόδου και στο Βέλγιο. 198 

 

 

                                                           
196 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–6–1992 
197 Π.–Γ.Σ. 1/14–3–1993 
198 Β.Π.–Δ.Σ. 3/30–3–1993. 
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7.2. Το κτίριο της Λέσχης 

 

Σχετικά με κτίριο της Ευξείνου Λέσχης, ο αείμνηστος πρόεδρος Γεώργιος 

Λαβασίδης, σε συνέντευξη του είπε: «Ο πρώτος σκοπός της ίδρυσης, ήταν οι λίγοι που 

είναι στο Νομό της Φλώρινας να πούμε ότι είμαστε εδώ και κρατάμε, τα ήθη, τα έθιμα, 

το λόγο, τη φιλία, την ιστορία. Η προσπάθεια ίδρυσης Λέσχης στη Φλώρινα δεν τελούσε 

υπό την αιγίδα κανενός. Απλά μας βοήθησε το σωματείο Παναγία Σουμελά γιατί ήτανε 

από τα αρχαιότερα σωματεία. Επηρεασμένοι ίσως από τον Οίκο Απόρου Φοιτητού της 

Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, όσοι συμμετείχαν στη Λέσχη έδωσαν στο υπό ανέγερση κτίριο την 

ονομασία Οίκος του Σπουδαστού. Θέλαμε να αποτελούμε μια ιστορική συνέχεια.  

 

 Μέχρι τότε ψάχναμε να βρούμε κάποιο στέκι μόνιμο. Η ιδέα προϋπήρχε για την 

υλοποίηση και της ενοποίηση του υπάρχοντος ποντιακού στοιχείου, όχι με την έννοια 

του ρατσισμού. Το γραφείο της οδού Νικολάου Πύρζα ήταν απέναντι από τα κανόνια, 

πάνω από το καφενείο. Το ενοίκιο που δίναμε [250 δρχ.] δεν ήταν μεγάλο. Ο 

εξοπλισμός του γραφείου ήταν δύο καθίσματα, ένα γραφείο που έτριζε και μια σόμπα με 

ξύλα. Εκεί γινόταν τότε η Γενική Συνέλευση των μελών, παρόντες 12, από αυτούς 7 

εκλέγονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και 3 στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Δεν υπήρχε 

μεγάλη συμμετοχή γιατί αν και η ιδέα της Λέσχης ήταν κοινή, κάποιος έπρεπε να κάνει 

το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε, και αυτό το βήμα ήταν δύσκολο γιατί ήμασταν 

μετέωροι.  

 

Στην αρχή έρχονταν λίγοι, αλλά στα τελευταία συμβούλια αυξήθηκε η συμμετοχή 

στο πολλαπλάσιο. Τα πρώτα συμβούλια ήταν των πολύ λίγων, των τολμηρών. Στήριξη 

από την πολιτεία δεν υπήρχε καμία για την εποχή που μιλάμε. Το μόνο που είχαμε ήταν 

η υποστήριξη του Δήμου της Φλώρινας, που με δύο διαδοχικές αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου παραχώρησε το οικόπεδο στη Λέσχη.  

 

Όλες οι μετακινήσεις της Λέσχης γινόταν με τα Ι.Χ. και τα έξοδα, φυσικά, των 

αυτοκινήτων τα πλήρωναν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Πήγαμε στην Κρύα Βρύση 4 

αυτοκίνητα, στα Μουδανιά 7 αυτοκίνητα. Στις συνεστιάσεις όλοι έβαζαν το χέρι στην 

τσέπη. Σε κανένα ποντιακό χορό δεν πήγαμε χωρίς να πληρώσουμε. Πρώτα οι 

διοικούντες. Όταν ερχόταν κάποιος επισκέπτης και τον έβγαζαν έξω, πλήρωναν μόνο 

τα δικά του έξοδα, οι υπόλοιποι πλήρωναν τα δικά τους. Αυτοί που δούλευαν στη 
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Λέσχη, λυράρηδες, χοροδιδάσκαλοι, δεν έπαιρναν λεφτά, ήταν εθελοντική η προσφορά 

τους».  

 

Λέει ακόμη «Πάντα φροντίζαμε τους εργατοτεχνίτες να τους πληρώνουμε έγκαιρα 

και είχαμε καθαρίσει όλα τα ένσημα, για να ξέρουμε ότι θα πάνε στις οικογένειές τους 

με ένα καρβέλι ψωμί. Με τους εμπόρους που παίρναμε υλικά, κάναμε συνεννόηση από 

πριν: «Θα σας τα δώσουμε τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο», περιμέναμε το θέρος αν θα 

πάει καλά ή όχι. Και είχαμε να πληρώσουμε 52 χιλιάδες για το Ι.Κ.Α. και στη Λέσχη δεν 

υπήρχε δραχμή. Νωρίτερα για την πρώτη δόση βάλαμε ο καθένας από 10 χιλιάδες δρχ. 

Εσωτερικός δανεισμός, 7Χ10=70. Αυτό το κάναμε αρκετές φορές.  

 

Κάναμε μια φορά μια Γενική Συνέλευση, όταν περίπου είχε ολοκληρωθεί η πρώτη 

φάση του κτιρίου, του Θωίδη το κτίσμα που λέμε, και μέσα στη Γ.Σ. ήταν ο μάστορας ο 

Τραϊανός ο Λουκάς, ο μπαρμπα Θωμάς ο Μηλώσης, κ.ά. Από αυτούς αγοράζαμε υλικά 

για το χτίσιμο και είχαμε κάποιο λογαριασμό για κάτι παράθυρα με τον Τραϊανό το 

Λουκά και γυρίζει και λέει: «Οι Πόντιοι δε μου χρωστάνε τίποτα. Καλή συνέχεια.» Ο 

μπαρμπα–Θωμάς ο Μηλώσης το ίδιο.  

 

Κάποια φορά που είχαμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε υλικά, η τιμή 

του σίδερου και του τσιμέντου επρόκειτο να αυξηθεί 17% και μου λέει ο μπαρμπα–

Θωμάς: «Γιώργο, αν έχεις λεφτά κάν’ τα σίδερα, δε θα μπορείτε να χτίσετε αλλιώς.» 

Και βάλαμε 36,5 τόνους σίδερο διαφόρων διαμετρημάτων, ότι έλεγε η μελέτη, εμείς δεν 

ξέραμε από αυτά τα πράγματα. Εγώ προηγουμένως είχα πάει σε 4–5 μαγαζιά, γιατί δεν 

ήταν του Λαβασίδη το κτίσμα, ήταν των Ποντίων, και ρώτησα για τις τιμές. Με το που 

ανέλαβα τη Λέσχη, κατόρθωσα να αποκτήσει η Λέσχη οικονομική αξιοπιστία».  

 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Ηλιάδης είχε πει σχετικά: «Τα θεμέλια της 

Ευξείνου Λέσχης δε σκάφτηκαν με μηχανήματα, σκάφτηκαν με τα μπράτσα των 

Ποντίων που ξέρανε τι κάνανε εκείνη την εποχή που δεν ήμασταν αποδεκτοί μέσα στην 

κοινωνία της Φλώρινας, που μας δείχνανε με το δάχτυλο, μερικοί Πόντιοι που ήταν 

πραγματικοί ήρωες ρίξανε το πρώτο θεμέλιο. Δραστήρια μέλη της Λέσχης ήταν ο 

Ρατόπουλος ο Μενέλαος, ο Σαχινίδης ο Λεωνίδας, ο Ηλιάδης ο Σταύρος, ο Θωίδης ο 

Δημήτρης, ο Λαβασίδης ο Γιώργος, ο Διογένης ο Χαραλαμπίδης, ο Μυρωνίδης ο 
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Χαράλαμπος που τότε έστελνε ανελλιπώς τη συνδρομή του και κατά καιρούς μας 

έστελνε και δωρεές από την Αμερική.  

 

Τότε οι συνδρομές δινόταν σε σιτάρι. Πήγαμε μια φορά να πάρουμε και ο άντρας 

του σπιτιού ντράπηκε να πει δεν έχω και λέει: «τέα εκεκά σην γωνίαν εν’ επάρτεν τ’ 

έναν το τσουβάλ’». Και όταν πήρα το τσουβάλι έτρεξε η γυναίκα του και το κατέβασε 

από την πλάτη μου και λέει στον άντρα της: «τόσο φιλότιμος είσαι, το σπόρο που θα 

σπείρεις θα δώσεις;» Τότε έτσι ήταν η Εύξεινος Λέσχη, έτσι δίνανε. Βγαίναμε και 

ψάχναμε για να πάρουμε τη συνδρομή, δεν περιμέναμε.  

 

Ο Γιώργος ο Λαβασίδης ήταν αυτός που πήρε την Εύξεινο Λέσχη και την έβαλε 

στην κοινωνία της Φλώρινας. Στη Λέσχη πρέπει μόνο να δίνεις, γιατί αν μια στιγμή 

σκεφτείς να πάρεις τότε ξεφεύγεις από το σκοπό για τον οποίο σε εκλέξανε. Δεν είναι 

αξίωμα να είσαι στο Δ.Σ. της Λέσχης, έχει μόνο υποχρεώσεις και θα αφήσεις τις γιορτές 

για να είσαι εκεί που σε θέλει ο Πόντιος». 

 

7.3. «Ο οίκος του Σπουδαστού» 

 

Ο Γεώργιος Λαβασίδης στην συνέντευξή είχε πει σχετικά με τις προσπάθειες 

για τον Οίκο του Σπουδαστού: «Δίπλα στο υπάρχον κτίριο, κάποια στιγμή θελήσαμε να 

κάνουμε επέκταση με κάποια λεφτά που είχαμε, κι αυτά τα λεφτά ίσως δεν αναφέρονται 

στα πρακτικά, ήταν από τα περίφημα ‘κοκκία των Ποντίων’. Κάθε καλοκαίρι 

επισκεπτόμασταν (είχαμε περίπου 200 σακιά κενά στις αποθήκες της Λέσχης) τα χωριά 

και παρακαλούσαμε κι εμείς να έχουν καλύτερες σοδειές γιατί όσο καλύτερη σοδειά 

υπήρχε, τόσο τα οφέλη της Λέσχης ήταν πολλαπλάσια. Μαζεύαμε σιτάρια και κριθάρια, 

τα παραδίναμε στην Ένωση και τα δραχμοποιούσαμε. Γράφαμε σε έναν κατάλογο ποιοι 

μας είχαν δώσει, άλλος πολύ, άλλος λίγο, και αμέσως μετά τη δραχμοποίηση 

ξεχωρίζαμε το ποσό που αντιστοιχούσε στη συνδρομή του καθενός και κόβαμε 

διπλότυπες αποδείξεις. Αφού βγάζαμε τις συνδρομές τα υπόλοιπα ήταν για τον Οίκο 

Σπουδαστού. Με ένα σακί σιτάρι γίνεται ένας Οίκος Σπουδαστού; Δε γίνεται. Ήταν 

περισσότερο ένας τρόπος για να απλώσουμε την ιδέα ότι υπάρχουμε, ότι κάτι κάνουμε, 

ότι κάτι επιχειρούμε να κάνουμε. Στο διάστημα που υπηρέτησα τη Λέσχη με όλες μου τις 

δυνάμεις, για 10 τουλάχιστον χρόνια μαζεύαμε. Μας υποδέχονταν οι χωρικοί, κι όχι 
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μόνο αυτό, φόρτωναν οι ίδιοι τα σακιά τους στο τρακτέρ, εμείς κάναμε απλά την 

καταγραφή πόσο έδινε ο καθένας. Πηγαίναμε μόνο σε Ποντίους.  

 

Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να αναφερθεί και η προσφορά μη Ποντίων. 

Κάναμε στο ξενοδοχείο του Τόττη χριστουγεννιάτικη βραδιά. Μετά από επικοινωνία με 

τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων των ποντιακών χωριών της περιοχής 

Φλώρινας, πήραμε στοιχεία για το ποιοι μαθητές αρίστευσαν. Είχαμε τη δυνατότητα να 

βραβεύσουμε ένα μαθητή, αγόρι ή κορίτσι. Τη δεύτερη χρονιά αυξήσαμε τα χωριά, τα 

κάναμε 18, πιάσαμε και την Πρέσπα, δε θέλαμε να αδικήσουμε την Πρέσπα. Τα έσοδα 

της χριστουγεννιάτικης βραδιάς τα μετατρέπαμε σε βιβλιάρια καταθέσεων της 

Αγροτικής Τράπεζας των 1000 δραχμών και τα διαθέταμε για τη βράβευση των 

αριστούχων μαθητών. Η μάνα του Τόττη, η κ. Θεοδώτα, τις πίτες τις βλάχικες τις έκανε 

αυτή και βγάλαμε να πληρώσουμε και λέει «όχι». Το κρέας το αγοράζαμε, τα κρασιά 

και το χώρο τα έβαζε ο Τόττης και όλα τα κέρδη ήταν της Λέσχης. Τα κρέατα τα 

μαγείρευε η ίδια, τις τυρόπιτες, πρασόπιτες, σπανακόπιτες, τις έκανε η ίδια. Τα 

ξημερώματα πάντα ρωτούσαμε: «Τι σας χρωστάμε;» Γιατί θέλαμε να ξέρουμε την άλλη 

μέρα τι μας είχε απομείνει. Και έλεγε η γιαγιά η Θεοδώτα: «Όχι, δε μας χρωστάτε 

τίποτα.»  

 

Είχαμε βρεθεί με το Νίκο τον Ακριτίδη στο Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο και του 

ζήτησα να μας βοηθήσει από τα χρήματα του Ο.Π.Α.Π. Ήταν εκεί και ο μακαρίτης ο 

βουλευτής ο Στεφανίδης. Μας είχε δώσει 100 χιλιάδες, μόνο ζήτησε να του στείλουμε 

ένα πρακτικό αποδοχής. 

 

Στέλναμε επιστολές σε Ποντίους και λέγαμε τι κάνουμε, τι προτιθέμεθα να 

κάνουμε και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και αν θέλετε να βοηθήσετε. Δυο χρονιές 

είχαμε τυπώσει και στείλει ημερολόγια σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη της 

Βέροιας στη Γερμανία και μας στείλανε μάρκα. Όπως μας είχε στείλει ο Μυρωνίδης ο 

Χαράλαμπος από την Αμερική για ένα ημερολόγιο 500 δολάρια.  

 

Στη Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέχτηκα  δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια, ο 

καθένας που ήταν υποψήφιος έγραφε στον πίνακα το όνομά του (είχαμε πάρει δανεικό 

πίνακα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο). Μετά από δύο χρόνια ξανάρχεται ο Θωίδης, γιατί 

θέλαμε να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις του Οίκου Σπουδαστού. Ο Θωίδης είχε πάει 
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στη Γερμανία, τη Γαλλία, για να δει τη λειτουργία σύγχρονων ξενώνων και ανάλογα 

τακτοποιήσαμε την οριστική άδεια του κτιρίου, τροποποιήσεις ξενώνων, 

οικονομοτεχνική μελέτη, υδραυλική, στατική μελέτη, κλπ. Ήταν την περίοδο που είχαν 

οι μηχανικοί τη μεγάλη απεργία. Στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 1977, 

συζητήθηκε η επέκταση του αρχικού κτιρίου, του κτιρίου Θωίδη όπως το λέγαμε.  

 

Είχαμε δεχτεί την πρόταση ενός Ποντίου Φλωρινιώτη ο οποίος είναι μετανάστης 

στη Μελβούρνη, ήρθε και μας είπε «Εγώ το παίρνω το κτίριο αυτό για 20 χρόνια, να το 

ολοκληρώσω αλλά να το εκμεταλλευτώ όπως θέλω.» Ήθελε να το φτιάξει νυχτερινό 

κέντρο γιατί γύρω υπάρχει πολύς χώρος. Λέω: «Εμείς τέτοια απόφαση ως Δ.Σ. δεν 

μπορούμε να την πάρουμε.» Το θέμα προωθήθηκε στη Γ.Σ. και φυσικά η Γ.Σ. βάσει του 

καταστατικού δεν αποδέχθηκε την πρόταση. Το τι θα ακολουθούσε από εκεί και πέρα, 

αν γινόταν νυκτερινό κέντρο, εμείς δεν το αποδεχθήκαμε. Φεύγοντας το ’94 το Μάρτιο, 

είχα ολοκληρώσει όλο το σκελετό του κτιρίου και χωρίς να χρωστάω σε κανέναν από 

τους προμηθευτές μας ούτε μία δραχμή. Αναφέρομαι στο καινούριο κτίσμα που έγινε 

δίπλα από το «κτίριο του Θωίδη» όπως το λέω εγώ.  

 

Όταν ολοκληρώσαμε το σκελετό του κτιρίου, έπρεπε σύμφωνα με τους 

μπετατζήδες πρωί βράδυ να βρέχω με το λάστιχο τα μπετά για να μη σκάσουν. 

Βρισκόμουν τότε σε αναρρωτική άδεια λόγω γαστρορραγίας.  

 

Όταν κάναμε την επέκταση του υπόλοιπου κτιρίου, το οποίο έγινε σε δύο φάσεις, 

σε δύο περιόδους, τότε ήταν Νομάρχης ο Παναγιώτης ο Βασιλείου, βρεθήκαμε και μου 

λέει «θα σας βάλω σε μία Σ.Α.Ν. της Νομαρχίας», και πράγματι μέσα σε ένα χρόνο, 

’81–’82, κάναμε την αποπεράτωση του σκελετού του κτιρίου. Ζητήσαμε προσφορές και 

ο Αδαμίδης ο Αστέριος είχε τις λιγότερες απαιτήσεις και υπογράψαμε ένα ιδιωτικό 

συμφωνητικό, το οποίο είχαμε εντολή από το Δ.Σ. να υπογράψουμε εγώ, ο 

Τριαντάφυλλος ο Σεχίδης και ο Δήμος ο Κατικαρίδης. Καθορίστηκαν οι δαπάνες 

διαφορετικά για κάθε μέρος του κτιρίου. Και του δίναμε κάθε Παρασκευή πρωί 

χρήματα έναντι για να πληρώσει το προσωπικό του και με τη συμφωνία ότι όταν 

τελειώσει, με βάσει τις αποδείξεις που είχε αυτός και αυτά που είχαμε δώσει εμείς θα 

κάναμε εκκαθάριση. Και βγάζει 7–8 χιλιάδες παραπάνω. Είχαμε κανονίσει βάσει 

εγγράφου πόσο κοστίζει κάθε εργασία. Τελικά αποδέχτηκε το λάθος. Είχαμε πάρει 
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δείγματα από το μπετόν και τα είχαμε στείλει στο χημείο στην Κοζάνη, γι’ αυτό η Λέσχη 

δεν έχει σκάσει ακόμα πουθενά.  

 

Δεν είχε αγκαλιαστεί όσο έπρεπε η προσπάθεια που γινόταν και λέχθηκε σε Γ.Σ. 

ότι το εγχείρημα δεν είναι ανάλογο των δυνάμεων της Λέσχης. Όσοι μη Πόντιοι ήρθαν 

πάνω και μας είδαν σε στιγμές εργασίας μας έδιναν συγχαρητήρια. Όσοι Πόντιοι ήταν 

απ’ έξω, δεν καταλάβαιναν αυτό που γινόταν στη Λέσχη και πολλοί ίσως δεν ξέρανε και 

που ήταν η Λέσχη. Όποιος όμως έμπαινε στη Λέσχη στήριζε το έργο που γινόταν. Αν και 

υπήρχαν αντίθετες απόψεις για το ζήτημα του κτιρίου, πάντα στο τέλος αυτές 

συνέκλιναν στο να συνεχιστεί, αφού υπήρχε σεβασμός για τους πρώτους οραματιστές. 

Αν το έργο ήταν μικρότερο θα το είχαμε ολοκληρώσει πολλές φορές. Ποτέ δεν άλλαξε ο 

στόχος για τον Οίκο Σπουδαστού, παρέμεινε πάντα ο ίδιος. 

 

Με έναν εργολάβο, τον Κωνσταντινίδη το Λάζαρο από την Κατερίνη, μετρήσαμε 

το μέρος που ήταν δεξιά της εισόδου για να κάνουμε προέκταση. Την άλλη μέρα έστειλε 

δωρεάν τον εκσκαφέα και το φορτηγό και κερδίσαμε από την πόρτα και δεξιά 150 

τετραγωνικά μέτρα. Εκεί προβλεπόταν να γίνει εστιατόριο και μαγειρεία».  

 

Σε συνέντευξη του ο Δημήτρης Ηλιάδης είπε σχετικά: «Όραμά μας ήταν ο 

Οίκος Σπουδαστού, να ολοκληρωθεί και να μπορεί ένας Πόντιος φοιτητής να 

στεγαστεί. Με τον κ. Θωίδη τότε κάναμε πολλές κρούσεις στο Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης, ενόψει της ίδρυσης παραρτήματος του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, 

ώστε να τελειοποιήσουμε τον Οίκο και να τον δώσουμε σε χρήση των φοιτητών, με μια 

προϋπόθεση ότι το 60% θα είναι Πόντιοι και στη διαχειριστική επιτροπή της φοιτητικής 

λέσχης θα υπήρχαν μέλη του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης, για να μην υπάρχουνε 

παράπονα και πούνε ότι η Εύξεινος Λέσχη παρέδωσε τα πάντα στο Πανεπιστήμιο. Δεν 

μπορέσαμε όμως να το πετύχουμε. Δε σταθήκαμε όμως εκεί. Μέσα από προφορές, από 

οικονομίες, από εκδηλώσεις κάναμε ένα καλό κομπόδεμα και κατορθώσαμε να 

φέρουμε, χωρίς κρατική βοήθεια, τη Λέσχη να μας ζηλεύουνε οι άλλοι σύλλογοι γιατί 

είχαμε ιδιόκτητο κτίριο που με λίγα λεφτά θα γινόταν έτσι ακριβώς όπως το 

ονειρευτήκαμε. 

 

Με λίγα λεφτά μπορεί η πολιτεία να κάνει ένα συνεδριακό κέντρο και να είναι της 

Ευξείνου Λέσχης αλλά να χρησιμοποιείται από όλο το Νομό. Πρέπει η πολιτεία να το 
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δει αυτό, γιατί μία προσπάθεια που γίνεται από ένα σύλλογο πάντοτε πρέπει να έχει 

στήριξη από την Πολιτεία. 

 

Πώς κατορθώσαμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά; Βγήκαμε έξω από τη Λέσχη, 

πήραμε τα χορευτικά μας και γυρίσαμε τα χωριά. Κάναμε εκδηλώσεις στα τρία βασικά 

χωριά, στο Ν. Καύκασο, στην Κολχική και στον Άγιο Βαρθολομαίο. Ο κόσμος είδε 

πραγματικά τι γίνεται. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας στην Εύξεινο 

Λέσχη, ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι σήμερα σταματάνε όλα και πάμε στην Εύξεινο 

Λέσχη, γιατί πρέπει να πάμε σαν προσκύνημα. Αυτό το είχαμε πετύχει.  

 

Όταν κόβαμε βασιλόπιτα γινότανε το αδιαχώρητο, ενώ στην αρχή ήμασταν 30-40 

άτομα φτάσαμε να μη χωράμε στην αίθουσα της Λέσχης και τα τελευταία χρόνια 

κόβαμε τη βασιλόπιτά μας στο ξενοδοχείο Τόττης. Κατηγορηθήκαμε βέβαια γι’ αυτό 

αλλά πρέπει να πω ότι ο Τόττης ποτέ δε μας πήρε ούτε μία δραχμή για την παραχώρηση 

της αίθουσας. Από τα ποτά που σέρβιρε το κέρδος το έδινε στην Εύξεινο Λέσχη, ήταν 

ένα από τα στηρίγματα της Λέσχης. 

 

Όταν ρίχναμε τα μπετά είχαμε ανάγκη από 600 χιλιάδες γιατί έπρεπε να πληρωθεί 

το Ι.Κ.Α. Είχαμε σε κλειστούς λογαριασμούς στην Αγροτική Τράπεζα κάποια χρήματα 

αλλά για να μη χαλάσουμε τους λογαριασμούς και χάσουμε τους τόκους, ο κ. Τόττης 

έδωσε τις 600 χιλιάδες και πληρώσαμε το Ι.Κ.Α.» 

 

7.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης 

 

 «Οι χοροί ήταν για όλη την κοινωνία της Φλώρινας, οι προσκλήσεις ήτανε για 

όλους και όσοι πιστοί προσέλθετε, με σκοπό να βγάλουμε λίγα χρήματα για τη 

συντήρηση της Λέσχης», ανέφερε ο αείμνηστος Γεώργιος Λαβασίδης στην συνέντευξή 

του και συνέχισε «Όταν έγινε η δική μας αίθουσα, οι διαλέξεις γινόταν εκεί. Πιο πριν 

τις κάναμε στο Πολιτιστικό Κέντρο. Διαλέξεις έγιναν με τον Περιμένη, στρατηγό εν 

αποστρατεία, τον Ευσταθιάδη, το Δεληκωσταντή και με τον Ευφραιμίδη από την Αθήνα, 

που ήταν καθηγητής του Πολυτεχνείου. Για τις διαλέξεις στέλναμε ατομικές 

προσκλήσεις, σε τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε να μην ξεχαστούν. Τον Περιμένη τον 

είχαμε ακουστό γιατί είχε άλλα αισθήματα για τους Πόντιους. Τότε θέλαμε να κάνουμε 

εκδηλώσεις για τη Μνήμη της Γενοκτονίας και θέλαμε παράλληλα να τιμήσουμε και το 
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Λαυρεντίδη στον οποίο επιδώσαμε και πλακέτα εκ μέρους της Λέσχης, γιατί ήταν πολύ 

φίλος της Λέσχης. Δύο φορές με το δικό του τρόπο μας ενίσχυσε από τα κρατικά λαχεία 

με 100 και 100 χιλιάδες με ένα τηλέφωνο μόνο. Ο Θάνος ο Κωνσταντινίδης έκανε 

πολλές διαλέξεις και πάντα ήταν μεστός νοημάτων. Οι προσκεκλημένοι δεν ήταν μόνο 

Πόντιοι. Όταν έκαναν οι άλλοι σύλλογοι εκδηλώσεις βεβαίως και μας καλούσαν. 

 

Ήταν και ο Νικηφορίδης ο Ιωάννης. Ο Περιμένης, Πελοποννήσιος ήταν, ως 

διοικητής της μεραρχίας της Καστοριάς είχε ζήσει με τους Πόντιους, γνώριζε για τη 

Γενοκτονία, τα εμπλούτισε και ήθελε να τα παρουσιάσει. Ήθελε να εξωτερικεύσει την 

αγάπη του προς τους Ποντίους και εμείς του δώσαμε την ευκαιρία, συνδυάζοντας με την 

ημέρα Μνήμης. Οι διάδρομοι του Πολιτιστικού Κέντρου ήταν γεμάτοι. 

 

Η Γιορτή του Νάρκισσου ήταν μια ωραία γιορτούλα, αλλά δυστυχώς δε 

συνεχίστηκε. Στα λιβάδια των Καρυών κάθε Πρωτομαγιά γινόταν μια ωραιότατη γιορτή 

και είχε πολλούς επισκέπτες, κυρίως από τους Νομούς της Φλώρινας και της 

Καστοριάς. Στην είσοδο του χώρου περίμεναν ποντιόπουλα ντυμένα με τις στολές, Εκεί 

μάλιστα εγκαινιάσαμε και τις πρώτες 11 ή 16 στολές που είχαμε πάρει και τις 

χρωστούσαμε και ο πρόεδρος των Καρυών ο Μιχαηλίδης ο Νίκος είχε πει: «Γιώργο, 

και η δημοπρασία υπέρ της Λέσχης». Μοίραζαν και μπουκετάκια με λουλούδια και ο 

καθένας άφηνε το φιλοδώρημά του.  

 

Ξεκινήσαμε από εδώ με μισό μέτρο χιόνι να πάμε για ένα βράδυ στο χορό των 

Φλωρινιωτών στην Αθήνα. Και την επόμενη μέρα το πρωί οκτώ η ώρα από το 

ξενοδοχείο Κάραβελ, επιστροφή. Έπρεπε να γίνει αισθητή η παρουσία μας και στην 

Αθήνα. 

 

Όταν σκοτώθηκε ο μακαρίτης ο Χάτζιος, ο κουρέας ο ψηλός, θέλαμε να 

βοηθήσουμε την κυρα Χριστίνα τη γυναίκα του. Και τα τέσσερα παιδιά τους τα είχαμε 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλη κίνηση για να βοηθήσει έκανε και ο Θόδωρος ο 

Πέπης σαν Βλάχος Μοναστηριώτης μέσα από την Αγροτική Τράπεζα. Θέλαμε να 

βοηθήσουμε επειδή πλησίαζε χειμώνας και λέει ο Σωκράτης ο Βουβουλίκας «θα 

βοηθήσω κι εγώ». Έρχομαι σε συνεννόηση με το Γιώργο το Μηλώση και φέρνουμε τη 

σχολή Βουβουλίκα και μαζί με τα δύο χορευτικά συγκροτήματα της Λέσχης κάναμε μια 
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εκδήλωση με εισιτήριο, κάναμε προπώληση εισιτηρίων. Την επόμενη μέρα λέω στην 

κυρα Χριστίνα «πες μου πού να ξεφορτώσω τα ξύλα;». 

 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Κιουταχειωτών Ο Άγιος Μηνάς καταθέσαμε 

στεφάνια στον Ιωαννίδη, στου Καράτζα από πάνω. Πήγαμε με τα πόδια και καταθέσαμε 

το στεφάνι και μετά όλοι μαζί πήγαμε στο άγαλμα του Καλπίδη. 

 

Κάποιος που ασχολούνταν με το Σύλλογο Κιουταχειωτών της Ν. Ευκαρπίας, 

αυτός παρουσίασε την εκδήλωση με την αναπαράσταση του μικρασιατικού γάμου στο 

Πολιτιστικό Κέντρο το 1992. Ο πατήρ Ειρηναίος και ο Στράτος με τα μπλουζάκια ήταν 

τότε οι υπεύθυνοι. Ο πατήρ Ειρηναίος συμμετείχε και όταν είχαμε τους Ελληνοπόντιους 

και τους είχε μιλήσει. Συνεργαζόμασταν μαζί του από τότε που έμενε εδώ στη γειτονιά. 

 

Ξεκινήσαμε και το Λαογραφικό Μουσείο γιατί θέλαμε να κάνουμε την επέτειο του 

Μικρασιατικού Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους Κιουταχειαλήδες. Έφεραν πράγματα 

από τα σπίτια τους, τα είδε ο κόσμος και τα πήραν πίσω. Δεν τα άφηναν. Έγινε μια 

έκθεση λαογραφικού υλικού στο Πολιτιστικό Κέντρο για ένα διήμερο, Σάββατο – 

Κυριακή. Είχαμε πράγματα και από Ποντίους, η Λίζα η Κεσίδου είχε μαζέψει κι έφερε 

πολλά πράγματα.  

 

Βοηθούσαμε και φοιτητές που ήθελαν να μαζέψουν υλικό. Μια φορά με δύο 

Κύπριες πήγαμε στο Θεοδόση τον Κασκαμανίδη. Η Βιβλιοθήκη της Λέσχης δεν ήτανε 

δανειστική. Είχε έρθει σε μια εκδήλωση ένα μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών 

και μας λέει «κάντε έγγραφο» και κάναμε έγγραφο και με αντικαταβολή να πάρουμε το 

Αρχείον του Πόντου. Δεν προχώρησε όμως. Κάθε χρόνο αγοράζαμε μερικά βιβλία και 

μας έκαναν και δωρεές. Η Λέσχη δεν επιχείρησε ποτέ κάποια έκδοση. 

 

Η τελετή κοπής της βασιλόπιτας παρουσίαζε ενδιαφέρον. Μερικές φορές ένας εκ 

των αρχαιοτέρων έλεγε μερικές κουβέντες, συνήθως ευχές, σταύρωνε την πίτα και την 

κόβαμε. 

 

Το ’93 πήγαμε στην Κορυτσά της Αλβανίας, ήταν και ο Τάκης ο Μπέσας που 

έκανε έκθεση ζωγραφικής μπροστά στο Δημαρχείο της Κορυτσάς. Ήταν Κυριακή του 

Θωμά, πήγαμε το πρωί και γυρίσαμε το βράδυ. Έγινε σε συνεργασία με τους 
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«Απανταχού Πρεσπιώτες». Από τη Λέσχη πήγανε και τα δύο χορευτικά συγκροτήματα 

και η χορωδία του Λιώτση. 

 

Το Μάιο του ’93 ήρθαν οι Πόντιοι από το Καραμπάχ. Ανεβήκαμε στο ξενοδοχείο 

Τόττης για να τους καλωσορίσουμε, όλοι ταλαιπωρημένοι και είχαν από ένα μποχτσά, 

φοβισμένοι, αξύριστοι. Την επόμενη μέρα 9 Μαΐου ανεβαίνει και ο Κώστας ο Φωτιά-

δης εκεί, ήταν ο μπαρμπα–Χριστόφορος, τώρα είναι ενενηντάρης, επιθεωρητής δημο-

τικών σχολείων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και του λέει: «Εμείς είμες τρεις φορές 

πρόσφυγοι». Είχαμε με το Βύρωνα το Σιδηρόπουλο, στρατηγό εν αποστρατεία, τουλάχι-

στον δυο συναντήσεις. Η μία είχε ως αποτέλεσμα να σιάξουν κάπως την Κλαδοράχη με 

σκοπό την υποδοχή. Ξεσηκώθηκαν οι από γύρω, θα φέρετε τους Ποντίους, κλπ. Και 

λέω του στρατηγού: «Αν είναι να τους φέρεις με τις προϋποθέσεις που ήρθαν ο πατέρας 

μου και οι άλλοι, μην τους φέρεις καμιά φορά. Δηλαδή τους φέρνεις και τους πετάς σε 

μια θάλασσα και τους αφήνεις να μάθουν κολύμπι. Να τους φέρεις, είναι ευπρόσδεκτοι, 

όπως τώρα ζουν στο Φιλώτα και δεν τους ξεχωρίζεις. 

 

Μέσα σε 5 ημέρες μαζέψαμε χρήματα και πήγαμε μια τριμελής επιτροπή και 

δώσαμε ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Το Μάιο του ’93 είχαν έρθει 253 άτομα 

και προσωρινά στεγάστηκαν στο Τόττη για ένα μήνα. Μετά κάναμε ομάδες με μέλη του 

Δ.Σ. και απλά μέλη της Λέσχης και πήγαμε στην Πρέσπα και αλλού και ψάχναμε ποιος 

νοικιάζει σπίτι. Δώσαμε έτοιμα στοιχεία στο Ίδρυμα, ότι στο Φιλώτα νοικιάζονται τόσα 

σπίτια, να τα νοικιάσει και να εγκαταστήσει οικογένειες. Στις συζητήσεις που κάναμε γι’ 

αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν θα υπάρξει 

κανένα πρόβλημα με την εγκατάστασή τους. Για όλες τις υποθέσεις τους ερχόταν εδώ, 

στη Λέσχη, «προξενείο» το λέγανε. Δεν πήγανε στην Πρέσπα γιατί όλοι θέλανε κοντά 

στα αστικά κέντρα, γιατί κανένας απ’ αυτούς που ήρθαν δεν ήταν αγρότης. Ήταν όλοι 

με πτυχία.  

 

Είχαμε κάνει έρανο για τους Ελληνοπόντιους, χρήματα, ρούχα, είδη πρώτης 

βοήθειας, κλπ. Ο Γιώργος ο Καλαϊτζίδης, ο Ματθαίος ο Πετίδης, βράδυ παρά βράδυ 

πήγαιναν στο ξενοδοχείο του Τόττη για να εξετάσουν τους Ελληνοπόντιους. Πολλά 

βράδια πήγαιναν γυναίκες της Λέσχης και κάνανε παρέα για να νιώσουν πιο ζεστά, ότι 

αγκαλιάστηκαν. Κάναμε και μαθήματα για να μάθουν τα ελληνικά». 
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«Ξεχωριστή ήταν και η δραστηριότητα του Τμήματος Ποντιακής Νεολαίας. 

Είχαμε δύο συμβούλους από το τελευταίο Δ.Σ. που ήταν οι συνδετικοί κρίκοι του Δ.Σ. 

και Νεολαίας, ο κ. Μωυσιάδης και ο κ. Καϊσίδης. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια 

γενιά διαδοχής, γιατί πίστευα στις νέες ιδέες, στην άξια διαδοχή, στις εμπειρίες των 

νέων, για να συνεχίσουν το έργο της Λέσχης. Το Τμήμα Κυριών και το Τμήμα Νεολαίας 

προέκυψε μέσα από τις ανάγκες τις κοινωνικές που έβλεπα μέσα στο χώρο το δικό μας 

και το χώρο της συνεργασίας με τους άλλους φορείς. Ήθελα να ανανεώσω τις δυνάμεις 

της Λέσχης. Σχεδιάζαμε να κάνουμε ένα καταστατικό λειτουργίας του Τμήματος 

Νεολαίας για να καθορίσουμε τους τομείς δράσης». 

 

Ο Πρόεδρος Λαβασίδης αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες δράσεις της Λέσχης: 

«Να αναφέρω και τις σχέσεις με τον Βυζάντη, που ήταν ο άνθρωπος που μας έλεγε ‘τα 

δέντρα πεθαίνουν όρθια’.  

 

 Οι σχέσεις Ποντίων και γηγενών ήταν καλές. Ο πρώτος γαμπρός των Ποντίων 

ήταν ο μακαρίτης ο Κώστας ο Ρόζας, Βλάχος πήρε Πόντια, τη Βαρβάρα τη 

Κοσκοσίδου.  

 

Είχαμε δώσει ένα χώρο και στη Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, μέχρι να 

τακτοποιηθούν και μας έστειλαν κι ευχαριστήριο. Στεγάστηκαν για ένα τρίμηνο, γιατί 

έψαχναν να βρουν στέγη.  

 

Η συμμετοχή μας στα δευτεροβάθμια όργανα (Π.Ο.Π.Σ., Ομοσπονδίες) ήταν 

ενεργή, πηγαίναμε σε όλες τις συνεδριάσεις που έκαναν. Από τις συνεδριάσεις της 

Π.Ο.Π.Σ. δε χάσαμε καμία και μάλιστα μια φορά τους καλέσαμε και συνεδρίασαν εδώ. 

Το ότι ανήκει η Λέσχη σε δευτεροβάθμια όργανα δε σημαίνει και πολλά. Είμαι υπέρ της 

τροποποίησης του καταστατικού, γιατί το καταστατικό ήταν «γερασμένο» και έπρεπε να 

τροποποιηθεί».  

 

Στις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν το Πάσχα (3–5–1992) στα ακριτικά 

στρατιωτικά φυλάκια, αποφασίζεται η διανομή δεμάτων με χρήσιμα δώρα στους 

στρατιώτες, ενώ στις 11–5–1992 η Ε.Λ.Φ. συμμετέχει στη διαμαρτυρία για την 

παραχάραξη της ιστορίας της Μακεδονίας που έγινε στην κεντρική πλατεία της 
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Φλώρινας. 199 Στις 24–5–1992 γίνεται ομιλία με θέμα Ο ποντιακός ελληνισμός, με 

ομιλητή το Δ. Λαζαρίδη και ταυτόχρονη παρουσίαση φωτογραφικών διαφανειών από 

την Α. Θεοφυλάκτου στην αίθουσα της Ε.Λ.Φ. 200 

 

Τέλος, στις εργασίες του Γ΄ Παγκοσμίου Ποντιακού Συνεδρίου, που έγινε στη 

Θεσσαλονίκη από τις 14 μέχρι τις 24 Μαΐου 1992, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της 

Ε.Λ.Φ. ο Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος και Θωίδης Αναστάσιος. 201  Στις 11–6–1992 

έχομε την επίσκεψη του διευθυντή του Ιδρύματος Παλιννοστούντων Βύρ. 

Σιδηρόπουλου με τον υπεύθυνο σύμβουλο Αποστ. Αποστολίδη για σύσκεψη μαζί με 

άλλους εκπροσώπους σωματείων, για θέματα εγκατάστασης Ελληνοποντίων στο 

νομό Φλώρινας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Νομάρχη Φλώρινας 

και ακολούθησε επίσκεψη στο κτίριο της Ε.Λ.Φ. 202 

 

Την περίοδο αυτή, προγραμματίζεται ημερίδα για την 16η Μαΐου αφιερωμένη στην 

71η επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

• Χαιρετισμός προέδρου Ε.Λ.Φ. 

• Παρουσίαση του έργου του κ. Λαυρεντίδη Ισαάκ από τον κ. Νικηφορίδη Ιωάννη. 

• Απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Λαυρεντίδη. 

• Χαιρετισμός κ. Λαυρεντίδη. 

• Διάλεξη του αντιστράτηγου ε.α. κ. Περιμένη Μιχαήλ με θέμα: Το ποντιακό 

στοιχείο ως μέγα και αναφαίρετο σκέλος του Ποντιακού Ελληνισμού και η συμβολή 

του στο μεγαλείο της αιώνιας Ελλάδας. 

• Εμφάνιση των δύο χορευτικών συγκροτημάτων της Λέσχης. 

Το πρωί της ίδιας ημέρας ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση θα τελεσθεί, 

υπέρ των σφαγιασθέντων 1917–1922, μνημόσυνο στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου 

Παντελεήμονα Φλώρινας. 

 

Στα πλαίσια της αποκατάστασης των Ελληνοποντίων από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, το Ίδρυμα Αποκατάστασης Παλιννοστούντων προωθεί 23 

                                                           
199 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
200  Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
201 Πρακτικά Γ΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, χ.ε., χ.χ., χ.τ., σ. 412. 
202  Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Λέσχης. 
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οικογένειες παλιννοστούντων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ για εγκατάσταση στο 

Νομό Φλώρινας. Το Δ.Σ. αποφασίζει να συγκροτήσει ομάδες από μέλη του Δ.Σ. και 

της Λέσχης. με το σκεπτικό ότι πέραν των ευθυνών στέγασης και σίτισης που 

ανέλαβε το Ίδρυμα, υπάρχουν άμεσες ανάγκες για τις οποίες πρέπει να μεριμνήσει η 

Ε.Λ.Φ. Έτσι, συγκροτήθηκαν οι εξής ομάδες: α) για εξεύρεση οικιών και κτημάτων 

προς μίσθωση, β) οικονομική Επιτροπή, γ) άμεσων αναγκών, δ) ιατρικής Περίθαλψης 

και ε) εκπαίδευσης. Η βοήθεια (χρήματα, ιματισμός, κ.ά.) θα αποδίδεται στους 

παλιννοστούντες με την ευθύνη του Δ.Σ. Επισημαίνεται πως οι ενέργειες αυτές της 

Λέσχης γίνονται «… όχι για υποκατάσταση του Ιδρύματος, δικαίωμα που δεν το 

έχουμε, αλλά από ανθρωπιά για να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας». 203 

 

Η υποδοχή των Ελληνοποντίων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, 204 ήταν μια από 

τις σημαντικότερες ενέργειες της Λέσχης. Οι Ελληνοπόντιοι ήρθαν στις 8–5–1993 

ημέρα Σάββατο και αποτελούσαν 27 οικογένειες, συνολικά 95 άτομα. Δόθηκαν 

χρηματικές ενισχύσεις από την Ε.Λ.Φ. και παράλληλα έγινε διανομή τροφών. 

Προσφέρθηκαν κοτόπουλο, χοιρινό, κιμάς, πορτοκάλια. Ακόμα μετά από 

ραδιοφωνική συνέντευξη του βουλευτή Γ. Λιάνη στο Ράδιο Φλώρινα, η Ε.Λ.Φ. με 

έγγραφό της προς τον βουλευτή και τους διευθυντές των τοπικών ραδιοσταθμών και 

τοπικών εφημερίδων διαμαρτύρεται για τις (αρνητικές) δηλώσεις του βουλευτή που 

αφορούσαν τους ομογενείς από το Ναγκόρνο Καραμπάχ που προσωρινά στεγάζονταν 

στο ξενοδοχείο Τόττης. 

 

Οι προσπάθειες για την παροχή βοήθειας προς τους Ελληνοπόντιους, 

συνεχίστηκαν και το επόμενο διάστημα. Έτσι, η Ε.Λ.Φ. συγκεντρώνει χρηματικές 

προσφορές ιδιωτών και ενισχύει οικονομικά τους Ελληνοπόντιους και διοργανώνει 

προς τιμήν τους εκδήλωση – δεξίωση με τη συμμετοχή του χορευτικού 

συγκροτήματος. Αποφασίζεται η αναζήτηση τρόπων για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας στους παλιννοστούντες. 205 

 

Επιπλέον, κατά τα καθιερωμένα, το Δ.Σ. καλεί το θεατρικό τμήμα της Ένωσης 

Ποντίων Πολίχνης Θεσσαλονίκης, για να ανεβάσει θεατρική παράσταση με το έργο 

                                                           
203 Β.Π.–Δ.Σ. 5/11–5–1993. 
204 Αρχείο Ε.Λ.Φ., Φάκελος «Υποδοχή Ελληνοποντίων από το Καραμπάχ» 
205 Β.Π.–Δ.Σ. 7/28–7–1993. 
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του Σίμου Λιανίδη ’Σ σα κρύα τη λουτρού στις 30–5–1993 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Φλώρινας. Στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστεί και το βραβευμένο χορευτικό 

συγκρότημα της Ένωσης. 206 Την παράσταση παρακολούθησαν 155 θεατές, μεταξύ 

των οποίων και οι Ελληνοπόντιοι που διέμεναν στο ξενοδοχείο Τόττης, που 

μεταφέρθηκαν με έξοδα της Λέσχης. 207 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται εξόρμηση της Λέσχης στην Κορυτσά στις 24–

4–1993 με το χορευτικό της Λέσχης, σε συνεργασία με Σύλλογο Απανταχού 

Πρεσπιωτών και τη Δημοτική Παιδική Χορωδία Φλώρινας. 

 

Μια ακόμα απόφαση της Λέσχης με ξεχωριστή σημασία, αφορά την 

καθιέρωση ετήσιου μνημόσυνου για να τιμάται η μνήμη του επισκόπου Κορυτσάς 

Φώτιου Καλπίδη, στην Κοινότητα Νέου Καυκάσου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για το 

τρέχον έτος η εκδήλωση θα γίνει στις 5–9–1993. 

 

Σχετικά με την υπόλοιπες δραστηριότητες της Ε.Λ.Φ., η Π.Ο.Π.Σ. με έγγραφό 

της προτείνει στη Λέσχη να συγκεντρώσει τρόφιμα, ενδύματα, φάρμακα, κλπ., 

προκειμένου να αποσταλούν στην περιοχή της Τσάλκας Γεωργίας. Το Δ.Σ. 

αποφασίζει να μη λάβει μέρος στην προτεινόμενη εξόρμηση, με το σκεπτικό ότι προ 

τριμήνου (Απρίλιος ’93) η Λέσχη βοήθησε τους Ελληνοπόντιους του Νομού 

Φλώρινας με χρηματικό ποσό 1.500.000 δρχ., καθώς και με είδη πρώτης ανάγκης. 

Προτείνεται η επανάληψη παρόμοιων προσπαθειών μόλις παραστεί ανάγκη για τους 

εγκατασταθέντες στο Νομό. 208 

 

7.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου λέσχης 

 

Το σωματείο Παναγία Σουμελά της Θεσσαλονίκης προγραμμάτισε για την 

Κυριακή 28–1–1979 τη Γιορτή των Γραμμάτων στη Φλώρινα. Τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης είχε η Ε.Λ.Φ. σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή της Παναγίας 

                                                           
206 Β.Π.–Δ.Σ. 6/16–5–1993. 

 
207 Β.Π.–Δ.Σ. 7/28–7–1993. 
208 Β.Π.–Δ.Σ. 7/28–7–1993. 
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Σουμελά. Η γιορτή έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας με το εξής πρόγραμμα: 

209 

• Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών από τη χορωδία του Σωματείου Ιεροψαλτών 

Φλώρινας. 

• Ομιλία από τον Αναστάσιο Θωίδη, σύμβουλο της Παναγίας Σουμελά. 

• Ομιλία από το διευθυντή της Νομαρχίας, ως εκπροσώπου του Νομάρχη. 

• Πανηγυρικός της ημέρας από το λυκειάρχη Αμυνταίου Κωνσταντίνο Κατρανά. 

• Απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες.  

• Ψαλμωδίες από τη Χορωδία Ιεροψαλτών Φλώρινας Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 

• Χορωδία Οικοκυρικής Σχολής Φλώρινας Αγία Όλγα υπό τη διεύθυνση του 

Σωκράτη Βουβουλίκα. 

 

Τη χρονιά αυτή έγινε η παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λύκειο 

Ελληνίδων Φλώρινας, την Εύξεινο Λέσχη Φιλώτα – Αμυνταίου και το παιδικό 

χορευτικό συγκρότημα της Ε.Λ.Φ. και η βράβευση 36 αριστούχων μαθητών και 

μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων, Επαγγελματικών και Τεχνικών Σχολών και 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, η επιλογή των οποίων έγινε από τις αρμόδιες 

Εκπαιδευτικές Επιθεωρήσεις. 

 

Εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιείται στις 31–1–1979, 

ενώ παράλληλα διοργανώνεται αποκριάτικος χορός για την 3η Μαρτίου 1979 στο 

οικογενειακό κέντρο Ο Ξενητέας.210  Για την επόμενη μέρα, 4 Μαρτίου, το Τμήμα 

Ποντίων Κυριών, που εκπροσωπείται προσωρινά από τριμελή επιτροπή, προτείνει 

την οργάνωση παιδικού αποκριάτικου χορού στην αίθουσα της Λέσχης. 211   Στον 

παιδικό χορό η ορχήστρα Elvis συμμετείχε αφιλοκερδώς. 212 

 

Το χρόνο αυτό ο Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης γνωστοποιεί στη Λέσχη ότι προτίθεται να 

διοργανώσει Χρηστίδειο Τελετή. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. αποφασίζει να σταλούν 

πέντε (5) βιβλία για την ενίσχυση των προσπαθειών του παραπάνω συλλόγου. 

Παράλληλα ορίζεται ως αντιπρόσωπος για την ετήσια τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που 

                                                           
209  Περιοδικό Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1979, τεύχος 27, σσ. 

234–238. 
210 Β.Π.–Δ.Σ. 4/27–1–1979 
211 Β.Π.–Δ.Σ. 6/1–3–1979 
212 Β.Π.–Δ.Σ. 7/1–4–1979 
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θα γίνει στις 20–5–1979 στη Θεσσαλονίκη ο Θωίδης Δημήτριος. 213  Τέλος το 

σωματείο Άρμα Θέσπιδος κοινοποιεί έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί στην Ε.Λ.Φ. 

πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη αντιπροσώπων ερασιτεχνικών θεάτρων στις 19 και 

20–5–1979 στην Αθήνα και στα γραφεία του σωματείου, προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα από την Α΄ Πανελλήνια Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεάτρων που 

έγινε από τις 4 ως τις 7 Ιανουαρίου στη Χαλκίδα. Επίσης, θα αναφερθούν οι εμπειρίες 

των θιάσων που συμμετείχαν και θα γίνουν προτάσεις για την οργάνωση της 

δεύτερης συνάντησης. Ορίζεται ο Νικήτας Παπαδόπουλος, ως υπεύθυνος του 

θεατρικού τμήματος της Λέσχης να παραστεί στη σύσκεψη. 214 

 

Επιπλέον εγκρίνεται η πραγματοποίηση παιδικής συναυλίας, σε συνεργασία 

με το Σωκράτη Βουβουλίκα και τη χορωδία της Αγροτικής Οικοκυρικής Σχολής Η 

Αγία Όλγα, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ενίσχυση της άπορης 

οικογένειας του αποβιώσαντα Π. Χάτζιου. Παράλληλα, η εκδήλωση θα είναι 

αφιερωμένη στο Έτος Παιδιού και μ’ αυτήν επιδιώκεται η μύηση των συμμετεχόντων 

παιδιών στη μουσική. Η συναυλία θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Φλώρινας 

στις 19–5–1979. Τη συναυλία παρακολούθησαν 300 περίπου θεατές και το ποσό που 

προέκυψε από αυτήν, δόθηκε στην οικογένεια Π. Χάτζιου. 215 

 

Στις 14–4–1979 έγινε εκδήλωση με ομιλητή το Νέστορα Μάτσα και θέμα της 

ομιλίας του Μνήμες χαμένων πατρίδων, με τη συνεργασία της Νομαρχίας Φλώρινας, 

του Συλλόγου Κιουταχειωτών Φλώρινας και της Ε.Λ.Φ. 216 

 

Η συμμετοχή όμως της Λέσχης στη Γιορτή του Νάρκισσου στις Καρυές 

ακυρώνεται, αφού η εκδήλωση της 1–5–1979 δε θα πραγματοποιηθεί για 

οικονομικούς λόγους, μετά από απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου των Καρυών.217 

Τέλος διοργανώνεται ποντιακή βραδιά με την ορχήστρα του Κ. Καραπαναγιωτίδη, 

που θα συμμετέχει αφιλοκερδώς, στις 11 Ιουνίου 1979, από τα έσοδα της οποίας θα 

                                                           
213  Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–4–1979 

 
214 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–4–1979 
215   Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–5–1979. Εκτενής δημοσίευση για την εκδήλωση αυτή του προέδρου της 

Ε.Λ.Φ. κ. Γεωργίου Λαβασίδη, βλ. στο περιοδικό Ποντιακοί Αντίλαλοι, τεύχος 1ο, Μάρτιος–

Απρίλιος 1980, σσ. 28–29 
216 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
217 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–4–1979 
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βραβευτούν μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής, Πόντιοι και μη. Αφού 

προηγηθεί συνεννόηση με τους διευθυντές των 26 Δημοτικών Σχολείων της περιοχής 

Πρεσπών, οι οποίοι θα προτείνουν απόφοιτους μαθητές του σχολικού έτους 1978–

1979 προς βράβευση, η τελετή θα γίνει την 11η Ιουνίου την αίθουσα της Λέσχης και 

θα επιδοθούν βιβλιάρια της Α.Τ.Ε. με κατατεθειμένο ποσό 1.000 δρχ. 218 Μετά τις 

προτάσεις των διευθυντών, βραβεύονται 17 μαθητές από χωριά της περιοχής 

Πρεσπών και Φλώρινας στις 24–6–1979 στην αίθουσα της Ε.Λ.Φ. 219 

 

Με την ευκαιρία της διήμερης εκδρομής της Μέριμνας Ποντίων Κυριών στη 

Φλώρινα, το Δ.Σ. αποφασίζει να δεξιωθεί τους εκδρομείς στην αίθουσα της Λέσχης 

στις 5–10–1979. 220 

 

Αμέσως μετά, το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Άρης Παπαγιάννη καλεί τη 

Λέσχη να συμμετάσχει στην εκδήλωση που θα γίνει στις 7–10–1979 προς τιμήν των 

μεταναστών. Αποφασίζεται η συμμετοχή του παιδικού χορευτικού. Τέλος 

αποφασίζεται να γίνει συνεστίαση στο Νέο Καύκασο για την έκφραση ευχαριστιών 

προς τους κατοίκους του χωριού για την ηθική και υλική συμπαράσταση και 

συνδρομή που παρέχουν στη Λέσχη. Θα εμφανισθεί το παιδικό χορευτικό της Λέσχης 

με λυράρη το Γ. Γεωργιάδη από το Νέο Καύκασο. 

 

Με την έναρξη του χρόνου, στις 20–1–1980 γίνεται Γενική Συνέλευση στα 

γραφεία της Λέσχης με σκοπό την ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 1979. Το 

νεότευκτο Τμήμα Κυριών έχει εντωμεταξύ την πρώτη του εκδήλωση την 30η 

Ιανουαρίου 1980, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, όπου θα προσφερθεί τσάι 

και θα κοπεί βασιλόπιτα. 221 Τα εδέσματα που προσφέρθηκαν ήταν δωρεά μελών του 

Δ.Σ. και του Τμήματος Ποντίων Κυριών. 222 Η πραγματοποίηση αποκριάτικου χορού 

και λαχειοφόρου αγοράς γίνεται στις 9–2–1980 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τόττης, 

μετά από συμφέρουσα πρόταση του επιχειρηματία κ. Δημ. Τόττη. 223 

                                                           
218  Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–5–1979 
219 Β.Π.–Δ.Σ.10/18–6–1979 
220 Β.Π.–Δ.Σ. 15/30–9–1979 
221 Β.Π.–Δ.Σ. 1/13–1–1980 
222 Β.Π.–Δ.Σ. 3/29–2–1980 
223 Β.Π.–Δ.Σ. 1/13–1–1980 
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Ακόμα το Δ.Σ. της Λέσχης σε συνεργασία με το Τμήμα Ποντίων Κυριών 

αποφασίζουν την πραγματοποίηση παιδικού αποκριάτικου χορού στις 10–2–1980 

στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φλώρινας, με την ορχήστρα του Χρ. 

Τσαμπάζη. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Τμήμα Ποντίων Κυριών. 224 

 

Αντιπρόσωπος για τη Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που γίνεται στις 30–3–1980 ορίζεται 

ο Θωίδης Δημήτριος, 225  ενώ προσκαλείται το θεατρικό τμήμα της Ε.Λ. 

Θεσσαλονίκης να ανεβάσει το θεατρικό έργο του Ισαάκ Ευσταθιάδη Η Νερομάισσα 

στις 20–4–1980 στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας. 226  Την παράσταση 

παρακολούθησαν 282 θεατές. Τέλος εγκρίνεται η πραγματοποίηση 

μουσικοχορευτικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το Σωκράτη Βουβουλίκα και τη 

χορωδία της Αγροτικής Οικοκυρικής Σχολής Η Αγία Όλγα, τα έσοδα της οποίας θα 

διατεθούν για την ενίσχυση του Φιλόπτωχου Ταμείου της μητρόπολης. Η εκδήλωση 

ορίζεται για τις 7–6–1980 στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας. Έλαβαν μέρος μαθητές 

της μουσικής σχολής του κ. Βουβουλίκα, η χορωδία της Οικοκυρικής Σχολής και το 

παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης. 227  Διατέθηκαν συνολικά 600 

εισιτήρια.228 

 

Μετά από πρόταση του Ποντιακού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Θεόδωρος 

Γαβράς και την Νομαρχίας Φλώρινας και απόφαση του Δ.Σ. της Λέσχης, το παιδικό 

χορευτικό της Ε.Λ.Φ. συμμετέχει στις παρακάτω εκδηλώσεις την 13–1–1980: 1) 

Μνημόσυνο νεομαρτύρων Τοκάτης Πόντου στη Βεγόρα, 2) θεμελίωση κοινοτικού 

καταστήματος Κοινότητας Ν. Καυκάσου και 3) θεμελίωση κοινοτικού καταστήματος 

Κοινότητας Αμμοχωρίου. 229 

 

Παράλληλα, πραγματοποιείται διήμερη εκδρομή στις 14 και 15 Αυγούστου 

1980 για την πανήγυρη της Παναγίας Σουμελά, όπου το παιδικό χορευτικό 

συγκρότημα κατακτά το Α΄ (πρώτο) βραβείο και ο λυράρης Στύλος Κεσίδης επίσης 

                                                           
224 Β.Π.–Δ.Σ. 2/31–1–1980 
225 Β.Π.–Δ.Σ. 3/29–2–1980 
226  Β.Π.–Δ.Σ. 4/31–3–1980. Στοιχεία για τις παραστάσεις και τους συντελεστές της 

«Νερομάισσας», βλ. περιοδικό Ποντιακοί Αντίλαλοι, τεύχος 1, Μάρτιος–Απρίλιος 1980, σσ. 36–

38 και τεύχος 2, Μάιος–Ιούνιος 1980, σ. 28. 
227 Β.Π.–Δ.Σ. 7/31–5–1980 
228 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–6–1980 
229 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–6–1980 
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το πρώτο βραβείο. 230  Το παιδικό χορευτικό της Λέσχης συμμετείχε στο ΣΤ΄ 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων που έγινε στη Φλώρινα στις 30 

και 31 Αυγούστου. Το μεγάλο χορευτικό δε συμμετείχε λόγω στράτευσης μερικών 

χορευτών. 231 

 

Στις 2–9–1980 πραγματοποιείται συνεστίαση στο κέντρο Ο Τάσος, για να 

τιμηθεί το βραβευμένο παιδικό χορευτικό της Λέσχης, ο λυράρης Στυλιανός (Στύλον) 

Κεσίδης, ο Βασίλης Σεβαστόπουλος και ο πρόεδρος και ο γραμματέας της 

Κοινότητας Καρυών. 232 Το ίδιο διάστημα το σωματείο Πολιτιστική Κίνηση Γυναικών 

του Αγίου Παντελεήμονα Κιλκίς διοργανώνει εκδηλώσεις φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα, στις 14–9–1980, στις οποίες συμμετέχει το παιδικό χορευτικό της 

Λέσχης. 233 

 

Μετά την καθιέρωση, την τελευταία τριετία, της εκτύπωσης ημερολογίων και 

ευχετηρίων καρτών, αποφασίζεται η εκτύπωση και για το έτος 1981. Το ημερολόγιο 

θα είναι αφιερωμένο στους πρωτεργάτες του Α΄ βραβείου της Παναγίας Σουμελά. 

Επιπλέον, από το Τμήμα Ποντίων Κυριών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 

συνεστίαση στην αίθουσα τελετών της Λέσχης στις 3–12–1980. 234  Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε ο χριστουγεννιάτικος χορός της Λέσχης στο κέντρο Ξενητέας στις 

26–12–1980. 

 

Με την είσοδο του 1982 έχουμε τη διοργάνωση ποντιακής βραδιάς στο 

κέντρο Μπάρμπα Μάνθος στον Τροπαιούχο στις 6–1–1982. 235 

 

Η κοπή της βασιλόπιτας γίνεται στις 7–2–1982 στην αίθουσα της Λέσχης 236 και 

ο αποκριάτικος χορός πραγματοποιείται στις 20–2–1982 στο ξενοδοχείο Τόττης. 237 

Ακολουθεί η θεατρική παράσταση στις 25–4–1982 στο Πνευματικό Κέντρο 

Φλώρινας από το θεατρικό τμήμα της Ε.Λ. Θεσσαλονίκης που ανεβάζει το θεατρικό 

                                                           
230 Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–8–1980 και Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1980, 
231 Β.Π.–Δ.Σ. 10/30–9–1980 
232 Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–8–1980 

 
233  Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–8–1980 
234  Β.Π.–Δ.Σ. 15/31–12–1980 
235 Β.Π.–Δ.Σ. 17/31–12–1981 και 2/28–2–1982 
236 Β.Π.–Δ.Σ. 1/3–1–1982 
237 Β.Π.–Δ.Σ. 1/3–1–1982 
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έργο Το νερόν εσέβεν ’ς σ’ αυλάκ. 238 Την παράσταση παρακολούθησαν 145 θεατές.  

239  Τέλος, εκδίδεται αναμνηστικό ημερολόγιο για το 1983 σε συνεργασία με την 

Εύξεινο Λέσχη Βέροιας που έχει φωτογραφικό υλικό από τις χαμένες πατρίδες. 240 

 

Το 1983 ξεκινά με τη διοργάνωση ποντιακής βραδιάς με την ευκαιρία της 

Πρωτοχρονιάς στις 2–1–1983 στο κέντρο Ο Τάσος.  241 

 

Όπως τον προηγούμενο χρόνο, έτσι και το 1983, η πρώτη εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε ήταν η κοπή της βασιλόπιτας στις 26–1–1983 στην αίθουσα της 

Λέσχης, 242 ενώ έχομε και τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος της Λέσχης 

στον αποκριάτικο χορό του πολιτιστικού συλλόγου Των εν Αθήναις Φλωρινιωτών ‘Ο 

Φίλιππος’ που έγινε στις 19–2–1983 στο ξενοδοχείο Χολιντέι Ιν στην Αθήνα. Η 

Ε.Λ.Φ. ευχαρίστησε εγγράφως τον παραπάνω σύλλογο για την πρόσκληση και τη 

συμμετοχή του χορευτική συγκροτήματος. 243 Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Φ.Σ.Φ. 

Αριστοτέλης και ο Σύλλογος Μπουνταλάδων. 244  Το ίδιο διάστημα διοργανώνεται 

αποκριάτικος χορός στις 12–3–1983 στο ξενοδοχείο Τόττης, 245  ενώ το σωματείο 

Παναγία Σουμελά αποστέλλει δέματα με ρουχισμό και άλλα εφόδια στις κοινότητες 

Ψαράδων, Λαιμού και Νέου Καυκάσου, τα οποία μοιράστηκαν με τη μέριμνα της 

Ε.Λ.Φ. 246 

 

Στις 5–2–1984 γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην αίθουσα 

τελετών της Λέσχης. Ενώ από το Τμήμα Ποντίων Κυριών οργανώθηκε και 

πραγματοποιήθηκε συνεστίαση στην αίθουσα τελετών της Λέσχης στις 22–2–1984. 

Λίγο αργότερα διοργανώνεται αποκριάτικος χορός στις 4–3–1984 στο κέντρο 

Ξενητέας. Παράλληλα, έχουμε τη συμμετοχή με χρηματικό ποσό για την προτομή του 

                                                           
238  Β.Π.–Δ.Σ. 3/31–3–1982 
239  Β.Π.–Δ.Σ. 4/30–4–1982 
240  Β.Π.–Δ.Σ. 11/30–11–1982 
241  Β.Π.–Δ.Σ. 11/30–11–1982 
242 Β.Π.–Δ.Σ. 1/31–1–1983 
243  Ευαγγέλου Ηλιάδη, Ιστορική Αναδρομή, Ντοκουμέντα–Πεπραγμένα–Παραινέσεις. Α΄ 

Τριακονταετία 1965–1995, έκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος «Των εν Αθήναις Φλωρινιωτών ‘Ο 

Φίλιππος’», Αθήνα 1995, σ. 93. 
244 Β.Π.–Δ.Σ. 2/2–2–1983 
245 Β.Π.–Δ.Σ. 3/28–2–1983 
246 Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1984, τεύχος 54. σσ. 68–69. 
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Μητροπολίτου Φώτιου Καλπίδη 247 και την κατάθεση στεφανιού κατά την εκδήλωση 

των αποκαλυπτηρίων στις 9–9–1984. Στην εκδήλωση χόρεψε το χορευτικό της 

Ε.Λ.Φ.  248 

 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σωματείο Ποντίων Νέας Ιωνίας 

Βόλου, προτάθηκε η πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στη Φλώρινα για το 

Νοέμβριο του ’86, από το θεατρικό τμήμα του Βόλου, με την ηθική συμπαράσταση 

της Ε.Λ.Φ. Το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση και αποφασίζει η παράσταση να δοθεί 

στις 30–11–1986 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας. 249 

 

Στις 8–2–1987 γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην αίθουσα 

τελετών της Λέσχης. Στην εκδήλωση εμφανίζεται το χορευτικό συγκρότημα της 

Λέσχης και διοργανώνεται αποκριάτικος χορός στις 21–2–1987 στο κέντρο Ξενητέας. 

Για το Μάρτιο διοργανώνεται εκδήλωση με ομιλητή τον Αχιλλέα Ανθεμίδη που 

ανέπτυξε το θέμα Η προσφορά των Ποντίων στο Μακεδονικό Αγώνα στο 

κινηματοθέατρο Ελληνίς στις 22–3–1987. 250 

 

Ο Δήμος και η Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας προγραμματίζουν εκδηλώσεις για το 

καλοκαίρι του 1987 και καλούν το χορευτικό της Λέσχης να συμμετέχει, 251  ενώ 

ταυτόχρονα αποφασίζεται η διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής στην Παναγία Σουμελά 

για τις 15–8–1987 και τη συμμετοχή του χορευτικού στις εκδηλώσεις. 252 

 

Με την έναρξη του 1988 αποφασίζεται η πραγματοποίηση ποντιακής βραδιάς 

στις 2–1–1988 στο κέντρο Μπάρμπα Μάνθος και διοργανώνεται αποκριάτικος χορός 

στις 12–2–1988 στο ξενοδοχείο Τόττης. Τέλος αποφασίζεται η συμμετοχή της Λέσχης 

στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος και η Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας για τον Αύγουστο 

του ’88. Η εκδρομή για το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία Σουμελά, 
                                                           
247  Β.Π.–Δ.Σ. 5/30–4–1984. Βλ. επίσης Λεύκωμα Συλλόγου 1982–1988, έκδοση Επιμορφωτικού 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Νέος Καύκασος» [Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1988, σ. 65. 
248 Λεύκωμα Συλλόγου 1982–1988, έκδοση Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Νέος 

Καύκασος» [Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1988, σ. 41. 
249 Β.Π.–Δ.Σ. 9/30–9–1986 
250  Β.Π.–Δ.Σ. 3/29–3–1987. Βλ. επίσης Λεύκωμα Συλλόγου 1982–1988, έκδοση Επιμορφωτικού 

Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Νέος Καύκασος» [Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1988, σ. 53, 90 
251 Β.Π.–Δ.Σ. 4/30–4–1987 
252  Β.Π.–Δ.Σ. 7/31–7–1987, Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1987, 

τεύχος 70, σ. 25. 
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πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος για 

οικονομικούς λόγους. 

 

Στις 5–2–1989 γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο 

Τόττης και διοργανώνεται αποκριάτικος χορός στις 3–3–1989 στο κέντρο Ξενητέας.253 

Στη συνέχεια έχουμε τη συμμετοχή των Δ. Θωίδη και Γ. Λαβασίδη σε άτυπη 

σύσκεψη των ποντιακών σωματείων της Β.Δ. Μακεδονίας, που έγινε στις 11–2–1989 

στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας, με πρόεδρο τον Γ. Λαπαρίδη της Ε.Λ. Κοζάνης. Σκοπός 

της σύσκεψης ήταν η αλληλογνωριμία των Δ.Σ. των σωματείων και η ανταλλαγή 

απόψεων επί γενικότερων θεμάτων που αφορούν την περιοχή αυτή. Ετέθη και θέμα 

συγκρότησης ομοσπονδίας των σωματείων της περιοχής, ενώ η Ε.Λ. Πτολεμαΐδας θα 

αναλάμβανε την ευθύνη για την πραγματοποίηση σύσκεψης των σωματείων, 

προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ίδρυση της ομοσπονδίας. 254 

Ακολουθεί η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος σε εκδηλώσεις που 

διοργανώνει η Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας στο Αμύνταιο στις 5–3–1989 και στο Λαιμό στις 

26–3–1989. 255 Το καλοκαίρι πραγματοποιείται εκδρομή το Δεκαπενταύγουστο στην 

Παναγία Σουμελά, χωρίς τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος. 256 

 

Στις 11–2–1990 γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο 

Τόττης 257 και ο αποκριάτικος χορός στις 17–2–1990 στο κέντρο Ο Τάσος. 258 Κατά τα 

συνηθισμένα, ορίζονται ως εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. που θα γίνει το 

Μάρτιο του 1990 ο Θωίδης Αναστάσιος και Θωίδης Δημήτριος με αναπληρωματικό 

το Χαραλαμπίδη Αδάμ. 259 

 

Στις 17–4–1990 οργανώνεται επίσκεψη στο φυλάκιο της Νίκης και η διανομή 

δώρων από τις διοικήσεις την Ε.Λ.Φ και Ε.Λ. Θεσσαλονίκης με πρόεδρο τον Ι. 

Συμεωνίδη και πρόεδρο της Π.Ο.Π.Σ. τον Χαράλαμπο Λυσαρίδη. 260 Το καλοκαίρι 

πραγματοποιείται εκδρομή το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία Σουμελά. Επιπλέον, 

                                                           
253 Β.Π.–Δ.Σ. 1/31–1–1989 
254  Β.Π.–Δ.Σ. 2/28–2–1989 
255 Β.Π.–Δ.Σ. 2/28–2–1989 
256 Β.Π.–Δ.Σ. 6/30–9–1989 
257 Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–12–1989 και 2/9–3–1990 
258 Β.Π.–Δ.Σ. 9/31–12–1989 και 2/9–3–1990 
259 Β.Π.–Δ.Σ. 1/11–2–1990 
260 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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αποφασίζεται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να γίνονται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της Λέσχης. 261 

 

Τέλος, σε συνεργασία με τη Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας, πραγματοποιείται θεατρική 

παράσταση στις 4–11–1990 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας, από το θεατρικό 

τμήμα των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης που παρουσίασε το 

θεατρικό έργο του Φίλωνα Κτενίδη Ο Κλήδονας. Την παράσταση παρακολούθησαν 

298 θεατές. Επιπλέον, ορίζονται ως εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. που θα 

γίνει στις 16–12–1990 ο Γυμνόπουλος Πολύδωρος και Θωίδης Αναστάσιος. 262 

 

Στις 10–2–1991 γίνεται η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο 

Τόττης, ενώ λίγε μέρες αργότερα πραγματοποιείται αποκριάτικος χορός στις 16–2–

1991 στο ξενοδοχείο Τόττης. 263 Ως εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. που θα γίνει 

στις 10–2–1991 ο Γυμνόπουλος Πολύδωρος και Θωίδης Αναστάσιος. 264 

 

Ακόμα, μετά από ενέργειες του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ο 

Νέος Καύκασος Θεσσαλονίκης και άλλων σωματείων, διοργανώθηκε εκδήλωση στην 

οποία κλήθηκε να μιλήσει ο πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ. στο κινηματοθέατρο Ελληνίς στις 

5–5–1991. Ανακοινώθηκε, επίσης, στη Λέσχη ότι ο πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ. 

προτίθεται να επισκεφθεί το κτίριο της Ε.Λ.Φ. για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων. 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. αποφασίζει να μην παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση και να 

διαμαρτυρηθεί στην Π.Ο.Π.Σ., επειδή αγνοήθηκε κατά τον προγραμματισμό της 

εκδήλωσης. Αποφασίζει όμως να δεχθεί τον πρόεδρο της Π.Ο.Π.Σ. στο κτίριο της 

Λέσχης. 265 

 

Η ποντιακή βραδιά πραγματοποιείται στις 5–10–1991 στο κέντρο Ο Μίμης για 

να τιμηθεί ο λυράρης Κώστας Παναγιωτίδης. 266 Ο πρόεδρος της Λέσχης Πολιτισμού 

Φλώρινας, με έγγραφό του ζητά να της παραχωρείται η αίθουσα της Λέσχης κάθε 

Δευτέρα και Τετάρτη, προκειμένου να γίνονται τα μαθήματα του χορευτικού 

                                                           
261 Β.Π.–Δ.Σ. 3/25–7–1990 
262 Β.Π.–Δ.Σ.7/1–12–1990 
263 Β.Π.–Δ.Σ. 1/2–2–1991 και 2/25–4–1991 
264 Β.Π.–Δ.Σ. 1/2–2–1991 
265 Β.Π.–Δ.Σ. 2/25–4–1991 
266 Β.Π.–Δ.Σ. 4/4–9–1991 και 5/22–10–1991 



121 
 

τμήματός της, αφού το κινηματοθέατρο Ελληνίς, όπου φιλοξενούνταν, έχει κλείσει. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει την παραχώρηση της αίθουσας για ένα τρίμηνο και για τις ημέρες 

και ώρες που έχουν ζητηθεί. 

 

Την ίδια περίοδο η Λέσχη συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έγιναν προς τιμήν 

της Βούλας Πατουλίδου από το Δήμο Φλώρινας στο Ε.Α.Κ. και επέδωσε στην 

αθλήτρια τιμητική πλακέτα για την νίκη της στους Μεσογειακούς Αγώνες. 267 

 

Τον ίδιο χρόνο αποστέλλεται συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια της 

εκλιπούσης Σοφίας Ρατοπούλου, κόρης του πρωτεργάτη και πρώτου προέδρου της 

Ε.Λ.Φ. Μενέλαου Ρατόπουλου. 268 

 

Στις 9–2–1992 γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας για τα παιδιά του χορευτικού 

τμήματος στην αίθουσα της Λέσχης. Η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας της 

Λέσχης πραγματοποιείται στις 16–2–1992 στο ξενοδοχείο Τόττη 269  και 

πραγματοποιείται ο αποκριάτικος χορός στις 8–3–1992 στο κέντρο Φιλίππειον. 270 

Ακόμα, η Λέσχη δανείζει στο Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης επτά στολές του χορευτικού 

συγκροτήματος, μετά από αίτημα του προέδρου του ανωτέρου συλλόγου, 

προκειμένου να εμφανισθεί το χορευτικό συγκρότημα του Αριστοτέλη στη Γερμανία 

το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου. 271  Επιπλέον, ο πρόεδρος της Λέσχης 

Πολιτισμού Φλώρινας ανακοινώνει την αποχώρηση του χορευτικού τμήματος της 

Λ.Π. από την αίθουσα της Ε.Λ.Φ. 272 

 

Σημαντικό βήμα για την προέκταση των μορφωτικών σκοπών της Λέσχης, 

είναι και η διάλεξη με παράλληλη παρουσίαση διαφανειών, που δόθηκε στις 19–3–

1992 στην αίθουσα Ε.Λ.Φ. από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Αθηνών Χαρ. 

Ευφραιμίδη με θέμα Μνήμες χαμένων πατρίδων. Το Δ.Σ. αποφασίζει την απονομή 

τιμητικών πλακετών σε εκδήλωση που θα γίνει στις 22–3–1992 στην αίθουσα της 

Λέσχης στο Σαχινίδη Λεωνίδα, Τογκαρίδη Νικόλαο, Μιμιλίδη Λύσανδρο, 

                                                           
267 Β.Π.–Δ.Σ. 5/22–10–1991 
268 Β.Π.–Δ.Σ. 5/22–10–1991 
269 Β.Π.–Δ.Σ. 1/27–1–1992 
270 Β.Π.–Δ.Σ. 1/27–1–1992 
271 Β.Π.–Δ.Σ. 1/27–1–1992 
272 Β.Π.–Δ.Σ. 1/27–1–1992 
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Παπαγεωργίου Γεώργιο και Στυλιανό Κεσίδη, για την προσφορά τους στη Λέσχη, 273 

ενώ ορίζονται ως εκπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. που θα γίνει στις 22–2–1992 

ή 29–3–1992 το Γυμνόπουλο Σταύρο και το Θωίδη Αναστάσιο.274 

 

Στις αρχές του 1993 αποφασίζεται η πραγματοποίηση εκδήλωσης για την 

κοπή της βασιλόπιτας των χορευτικών συγκροτημάτων στις 24–1–1993 στην αίθουσα 

της Λέσχης, ενώ η κοπή της βασιλόπιτας για όλα τα μέλη της Λέσχης, ορίζεται για τις 

31–1–1993 στο ξενοδοχείο Τόττης. Ο καθιερωμένος αποκριάτικος χορός ορίζεται να 

γίνει στο ξενοδοχείο Τόττης στις 21–2–1993. 275 

 

Η εκδρομή στην Παναγία Σουμελά γίνεται με τη συμμετοχή του εφηβικού 

χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου. 276  Το 

Υπουργείο Πολιτισμού, από τα έσοδα του Ο.Π.Α.Π., επιχορηγεί τη Τμήμα Ποντιακής 

Νεολαίας για τη διοργάνωση του Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακής Μουσικής 

και για άλλες δραστηριότητες. 277  Για την παραμονή των Χριστουγέννων, 

προγραμματίζεται επίσκεψη μελών του Δ.Σ. σε 11 οικογένειες Ελληνοποντίων που 

εγκαταστάθηκαν στο Δήμο Φλώρινας και στις Κοινότητες Αμμοχωρίου, Κάτω 

Κλεινών και Νέου Καυκάσου, προκειμένου να προσφερθούν τρόφιμα. 278 

Ταυτόχρονα από το Τμήμα Ποντίων Κυριών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 

Χαρούμενο βραδινό στις 1–12–1993 στο κέντρο Φιλίππειον. 279 

 

Με την έλευση του νέου έτους πραγματοποιείται η καθιερωμένη κοπή της 

βασιλόπιτας: α) για τα χορευτικά συγκροτήματα της Λέσχης στις 22–1–1994 στην 

αίθουσα της Λέσχης και β) για τα μέλη της Λέσχης στις 30–1–1994 στο ξενοδοχείο 

Τόττης. 280 Ακόμα στις 5–2–1994, η Λέσχη παίρνει μέρος στην Agrotica ’94, στο 

περίπτερο Δ.Ε.Θ. Νο 7. Οργανωτής είναι η Νομαρχία Φλώρινας ενώ συμμετέχουν σε 

                                                           
273 Β.Π.–Δ.Σ. 1/27–1–1992 
274 Β.Π.–Δ.Σ. 2/11–3–1992 
275 Β.Π.–Δ.Σ. 1/18–1–1993 και 3/30–3–1993. 
276 Β.Π.–Δ.Σ. 7/28–7–1993. Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1993, 

τεύχος 97, σ. 237. 
277 Β.Π.–Δ.Σ. 9/23–10–1993 και 1/8–2–1994. 
278 Β.Π.–Δ.Σ. 10/8–12–1993. 
279  Β.Π.–Δ.Σ. 10/8–12–1993. 
280 Β.Π.–Δ.Σ. 11/31–12–1993. 
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αυτό: 1) Φ.Σ.Φ. Ο Αριστοτέλης, 2) Λέσχη Πολιτισμού, 3) Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος 

(Κρατερού, Αγ. Παρασκευής, Εθνικού), 4) Προφήτης Ηλίας Λεχόβου, 5) Ε.Λ.Φ. 281 

 

7.6. Θεατρικό τμήμα 

 

Στην συνέντευξη του ο Γεώργιος Λαβασίδης σημείωσε για τον θεατρικό όμιλο: 

Κορυφαία παράσταση ήταν με το «Χωρέτε», ελληνοποντιακό έργο, και πρώτο στο 

φεστιβάλ που έγινε στη Χαλκίδα. Συμμετείχαν εκεί ερασιτεχνικοί θίασοι απ’ όλη την 

Ελλάδα, ή 13 ή 15. Τότε είχαν έρθει οι Καλαματιανοί με δύο μονόπρακτα του Μπρεχτ 

και ήταν όλοι τρεις οι ηθοποιοί και είχαν 15 συνοδούς. Κι εμείς είχαμε 4 συνοδούς. 

Είχε πολύ χιόνι γιατί ήταν λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Πήγαμε με λεωφορείο, με τον 

Πουγαρίδη τον Απόστολο, που είχε σκάρα από πάνω για να βάλουμε τα σκηνικά, τα 

τύλιξαν ο Δήμος ο Κατικαρίδης, ο μακαρίτης ο Κώστας ο Αντωνιάδης και ο Νικήτας με 

ένα μουσαμά. Τα σκηνικά τα είχε κάνει ένας Αρβανίτης που δούλευε στη Δ.Ε.Η. από τη 

Δροσοπηγή, έχει κάνει και δυο εκθέσεις αυτός. 

 

Ο Στάθης ο Πουγαρίδης ήταν από τους καλούς θεατρίνους, ανέβασε το έργο 

Παναγία Σουμελά, έπαιζε καλό θέατρο. Βγάζαμε και έντυπα προγράμματα, και μάλιστα 

μια φορά ο Κούλης ο Στερίκας μας είχε κάνει μια τσιγκογραφία για να μπορούμε να τα 

περάσουμε στον πολύγραφο. Μας είχε κάνει το δικέφαλο αετό και μέσα βάζαμε τα 

ονόματα αυτών που έπαιζαν, λίγα λόγια για το έργο. Αυτό το δίναμε όταν έμπαιναν οι 

θεατές στην αίθουσα. 

 

Άλλοι που έπαιζαν, ήταν η Τσαχειρίδου η Βέτα, μ’ αυτήν παίξαμε το Χωρέτε στη 

Χαλκίδα, και ο Δημήτρης ο αδερφός της. Είχαμε κι έναν δάσκαλο από την Κρύα Βρύση, 

έναν άλλο δάσκαλο από το Κιλκίς. Οι φοιτητές μπαίναν στη Λέσχη στην αρχή των 

σπουδών τους και έβγαιναν όταν παίρναν το πτυχίο τους. Συμμετείχαν μόνο πόντιοι 

φοιτητές. Είχαμε καλές σχέσεις και με μη πόντιους καθηγητές της Παιδαγωγικής 

Σχολής, όπως ο Βρεττός.  

 

Ο Νικήτας ανέλαβε το θέατρο επειδή ήθελε και επειδή γνώριζε καλά την 

ποντιακή, όπως και ο Θάνος ο Κωνσταντινίδης.  

                                                           
281 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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Είχαμε επικοινωνία με άλλα ποντιακά σωματεία και συγκεκριμένα με την 

Παναγία Σουμελά, την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, την Πολίχνη, με την Εύξεινο 

Λέσχη Μαγνησίας. Διαβάζαμε κριτικές για θεατρικές παρουσιάσεις σε εφημερίδες και 

περιοδικά και ερχόμασταν σε επαφή. Η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης ήρθε δύο φορές 

και παρουσίασε θεατρικά έργα και εμείς το μόνο που κάναμε ήταν ένα τραπέζι. Βέβαια, 

είχαμε σχέσεις. Δεν είχαμε παραλείψει πανηγύρι στον Άγιο Παντελεήμονα Ποντοκώμης 

που να μην είμαστε παρόντες. Στη Λεβαία με το Χρήστο το Χαραλαμπίδη, στο Φιλώτα 

με τον νυν Δήμαρχο, στο Αμύνταιο. Στέλναμε προσκλήσεις. Παίζαμε θεατρικό έργο 

εμείς και στηριζόμασταν και στο Αμύνταιο, ερχόταν Σάββατο βράδυ σε εμάς, Κυριακή 

πρωί στο Αμύνταιο ή αντίστροφα.  

 

Είχαμε στείλει πρόσκληση στον Κυνηγόπουλο που ήταν ηθοποιός του θιάσου της 

Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, να έρθουν να παίξουν εδώ, μαζί με το χορευτικό τους. 

Είχαν έρθει από το Σάββατο και εμείς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να τους 

φιλοξενήσουμε. Τότε ο πρόεδρος της Ε.Λ. Θεσσαλονίκης μας έδωσε έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση 50 χιλιάδες. Τους φιλοξενήσαμε σε σπίτια Ποντίων στην Κολχική 

και στο Ν. Καύκασο. Το άλλο πρωί έγινε η παράσταση. 

 

Οι σχέσεις με το Δήμο Φλώρινας ήτανε καλές, όπως και με όλους τους συλλόγους 

της πόλης, αλλά ποτέ δε στηριχθήκαμε οικονομικά, εκτός από μια φορά που πήραμε 

100 χιλ.» 

 

Η Ε.Λ. Κοζάνης προτείνει στην Ε.Λ.Φ. να δοθεί θεατρική παράσταση από το 

θεατρικό τμήμα της Ε.Λ. Κοζάνης με το θεατρικό έργο του Γιάννη Κυριακίδη Τη 

σταυρού το θάμαν στο Πολιτιστικό Κέντρο της Φλώρινας στις 19–5–1991 και ζητά 

την ηθική συμπαράσταση και συνεργασία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για 

την Ε.Λ.Φ. Το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση και αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 

παράστασης. 282 Η παράσταση δόθηκε παρουσία 300 περίπου θεατών. 283 

 

                                                           
282 Β.Π.–Δ.Σ. 2/25–4–1991 

 
283 Περ. Ποντιακό Βήμα, έκδ. Ε.Λ. Κοζάνης, τεύχ. 26 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 1991), σ. 46. 

 



125 
 

Η Λέσχη διοργανώνει το ανέβασμα θεατρικής παράστασης με το έργο Το θάμαν 

τη Παναΐας. Η παράσταση θα δοθεί από την Ε.Λ. Θεσσαλονίκης στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Φλώρινας στις 21–6–1992. Την παράσταση παρακολούθησαν 366 θεατές. 284 

 

7.7. Χορευτικό τμήμα 

 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο αείμνηστος Γεώργιος Λαβασίδης, έλεγε για 

το χορευτικό της Λέσχης: «Το χορευτικό το είχε αναλάβει ο Γιαννάκης ο Σουμελίδης, 

μετά ήρθε ο Τριαντάφυλλος ο Σεχίδης, μετά ήρθε ο Μίμης ο Ηλιάδης και τώρα εδώ και 

αρκετά χρόνια ο Γιώργος ο Κεσίδης. Κάποια εποχή ο Μίμης ο Ηλιάδης αποσπάστηκε 

στην Καστοριά και παρόλη την καλή του διάθεση δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και 

έπρεπε να βρούμε άλλο χοροδιδάσκαλο για να συνεχίσει και έτσι ανέλαβε ο Γιώργος ο 

Κεσίδης. Ήτανε μέρες που στις πρόβες ήταν 60–70 παιδιά μέσα στη Λέσχη. Την περίοδο 

των Χριστουγέννων κάναμε μικρά δώρα στα παιδιά, ένα στυλό, ένα μπλοκ, σχολικά 

είδη. 

  

Το καλοκαίρι του ’78 που λέγανε ότι με την πανσέληνο θα ισοπεδωθεί η 

Θεσσαλονίκη, ο Ασπασίδης κάλεσε τρία σωματεία από δω, τα άλλα δύο δε θέλω να τα 

πω, και δώσαμε ραντεβού στην πλατεία να ’ρθει το λεωφορείο να μας πάει και να χορέ-

ψουμε το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Με επικεφαλής τότε το Δήμαρχο Θεσ-

σαλονίκης μας υποδέχτηκαν. Από τα χορευτικά τμήματα είχαμε πάρει 7 από τους 

μεγάλους και 5 από τα μικρά, τα Παπαδοπουλάκια που έλεγα εγώ. Δάσκαλος ήταν ο 

Μίμης ο Ηλιάδης. Πού ντυθήκαμε; Στο λεωφορείο μέσα. Και μετά πήγαμε στην 

Κοινότητα του Αγίου Παύλου από την οποία κατάγεται ο Ασπασίδης. 

 

Στέλναμε χαρτιά ότι κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, βοηθήστε μας να συνεχίσουμε. 

Μια φορά πήγαμε στον Ε.Ο.Τ. στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα, είχαμε μια γνωστή 

εκεί και μας είπε ελάτε να πάμε στο γενικό διευθυντή στον 5ο όροφο. Πήγα, μου λέει «τι 

θέλετε να κάνετε;», του λέω να φτιάξουμε στολές στα παιδιά του χορευτικού συ-

γκροτήματος. Οι στολές κόστιζαν περίπου 25 χιλιάδες η μία, είχαμε βρει τον Ξενο-

φώντα το Σοφιανίδη και τη μάνα του που έφτιαχναν στολές. Η μοδίστρα αυτή έκανε τις 

στολές. Τις πρώτες στολές που παραγγείλαμε και τις φορέσαμε στη Γιορτή του 

                                                           
284 Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–6–1992 
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Νάρκισσου, έχουμε και φωτογραφίες και πρέπει να είναι ο Κωστάκης ο Κεσίδης που 

κάνει την έπαρση της σημαίας, μας τις έφτιαξαν σε 20 μέρες, 16 στολές. Είχε και τις 

δύο νύφες βοηθούς. Εδώ στη Φλώρινα κάποτε ξεκίνησε να κάνει κάτι η Ν.Ε.Λ.Ε. με τις 

παραδοσιακές στολές, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Κάποια φορά ήρθαν στη Λέσχη και μου 

ζήτησαν μια αντρική και μια γυναικεία στολή για να βγάλουν κάποια πατρόν. 

 

Εμείς βραβευτήκαμε όσες φορές λάβαμε μέρος στις εκδηλώσεις της Παναγίας 

Σουμελά το Δεκαπενταύγουστο για την αυθεντικότητα της στολής. Βαθμολογούσαν στην 

Παναγία Σουμελά, εκτός από την πειθαρχημένη εμφάνιση, το σύνολο, τη ζωηράδα, την 

αρμονία, τη μουσική και τη στολή. Τα πρώτα χρόνια πηγαίναμε στο πανηγύρι της 

Παναγίας Σουμελά αποβραδίς και ήταν πρόβλημα που θα κοιμηθούμε γιατί ήτανε 

χιλιάδες κόσμος. Είχαμε του Φωτιάδη τον πατέρα, τον παπα–Μανόλη και τον αδερφό 

του το Βασίλη, οι οποίοι μας βοηθούσαν και κοιμόμασταν στο κτίριο κάτω από την 

εκκλησία [Κομνηνών Μέλαθρον]. Πηγαίναμε με ένα λεωφορείο, οι εκδρομείς 

πλήρωναν το κόμιστρο για το λεωφορείο και τα παιδιά του χορευτικού πήγαιναν 

δωρεάν. Δίναμε χαρτζιλίκι στα παιδιά για να μην τους λείψει τίποτα. 

 

Το χορευτικό της Λέσχης συμμετείχε πάντα σ’ αυτά τα Φεστιβάλ που γίνονταν στο 

γήπεδο και υπάρχουνε αναμνηστικά συμμετοχής. Σε ένα από τα φεστιβάλ ήρθε πρώτο 

το παιδικό χορευτικό της Λέσχης και τους δώσανε, αν θυμάμαι καλά, δύο χιλιάδες. Και 

με ρωτάει η Σοφία η Παπαδοπούλου, η αρχηγός του χορευτικού, τι να κάνουν τα λεφτά, 

και τους λέω ότι αποφασίσετε. Και τα έδωσαν για τους σεισμοπαθείς της Θεσσαλονίκης 

με πρωτοβουλία της αρχηγού. 

 

Ο Στερίκας ήρθε τρία πρωινά και έψαχνε τα άλμπουμ της Λέσχης και σε κάποιο 

σημείο που είναι ο Κεσίδης ο Γιώργος και κάνει μια κίνηση στο χορό επάνω, τον 

ενθουσίασε. Πήρε το άλμπουμ και έκανε μια ωραιότατη ζωγραφιά χορευτή σε έκσταση. 

Τελικά, την αγόρασε ο Βασιλειάδης ο Χρήστος ο ακτινολόγος».  

 

Ακολουθεί μια ακόμη συνέντευξη, αυτή του Δημήτρη Ηλιάδη, ο οποίος είχε 

δράσει στον χορευτικό όμιλο της Λέσχης: «Όταν αναλάβαμε υπήρχαν ορισμένοι 

χώροι στο κτίριο που έπρεπε εμείς να διαμορφώσουμε κατάλληλα, ώστε να είναι 

λειτουργικοί. Πρώτο μέλημά μας ήταν να φέρουμε τη νεολαία κοντά, γιατί οι σύλλογοι 

στηρίζονται στη νεολαία.  
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Έπρεπε να έχουμε ένα χώρο, όπου θα μπορούμε να διδάσκουμε τους χορούς, να 

παίζονται θεατρικές παραστάσεις, να γίνονται ομιλίες, συναντήσεις Ποντίων, να 

ανταλλάσσουν απόψεις και σκέψεις. Πρώτο μέλημα ήταν αυτό. Τα οικονομικά μας ήταν 

αδύναμα. Παρόλα αυτά κατορθώσαμε να φτιάξουμε μια αίθουσα, να μπορούμε να 

μαζέψουμε και να νοικοκυρέψουμε το σύλλογο για να μην παρακαλάμε και ξοδεύουμε 

λεφτά για άλλες αίθουσες. Η αίθουσα που κάναμε ήταν επαρκής, μαζέψαμε τα παιδιά, 

κάναμε τα συγκροτήματα, προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε και στολές. Η ιδιοσυγκρασία 

του Πόντιου είναι ότι «εντάξει έμαθα να χορεύω, αλλά αν δεν είμαι και στο 

συγκρότημα, δεν ξανάρχομαι». Είχαμε γύρω στις 90 στολές, παιδικές και αντρικές, και 

τις αποκτήσαμε μετά από μεγάλο αγώνα. 

 

Όλα τα έσοδα προέρχονταν από τα μέλη μας και διάφορες εκδηλώσει που 

κάναμε μόνοι μας. Γυρίζαμε τα χωριά και μαζεύαμε τενεκέ – τενεκέ το σιτάρι. Έτσι 

ξεκίνησε και έτσι πορεύτηκε η Λέσχη. Δικό μου όραμα είναι να παραμείνει η Εύξεινος 

Λέσχη και ο Οίκος Σπουδαστού. Δε θέλω να χαλάσει και να αλλοιωθεί ο σκοπός για 

τον οποίο θεμελιώθηκε. Δεν είχαμε κρατικές επιχορηγήσεις μεγάλες, κάπου – κάπου 

παίρναμε ψίχουλα σε σχέση με άλλους συλλόγους. Αυτό δε μας πτόησε καμιά φορά, 

ξέραμε να στεκόμαστε στην κοινωνία, να συνεργαζόμαστε με άλλους συλλόγους, να 

προσφέρουμε στα κοινά και σιγά - σιγά ο κόσμος να καταλάβει, αλλά και η πολιτεία.  

 

Όπου προσκληθήκαμε ήμασταν παρόντες. Διοργανώναμε χορευτικές βραδιές, 

συμμετείχαμε και σε άλλες χορευτικές βραδιές, στην Παναγία Σουμελά, σε γειτονικούς 

νομούς. Παίξαμε πολλά θεατρικά έργα, κάναμε πολλές διαλέξεις είτε αφορούσαν την 

Εύξεινο Λέσχη είτε την κοινωνία της Φλώρινας, φέρναμε ομιλητές απ’ όλα τα μέρη και 

τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και από το εξωτερικό, φέρναμε θεατρικούς θιάσους από 

Θεσσαλονίκη από Αθήνα.  

 

Σταθήκαμε πολύ καλά και ήμασταν αποδεκτοί από την κοινωνία της Φλώρινας 

γιατί ακόμα κι αυτό ήταν πολύ δύσκολο, ήταν στόχος μας να γίνουμε αποδεκτοί στην 

κοινωνία. 

 

Υπήρχαν τότε διαγωνισμοί ποντιακών χορών και ποντιακής λύρας στην Παναγία 

Σουμελά, χαρακτηριστικά τότε ο εκφωνητής είπε: «Μα, ήρθε η Φλώρινα να μας πάρει 

τα βραβεία και να φύγει;» Είχε πάρει το πρώτο βραβείο ο Στύλον ο λυράρης και το 
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χορευτικό μας συγκρότημα με το χορό Σερενίτσα, γιατί τότε δε χόρευες όποιο χορό 

ήθελες, τραβούσες έναν κλήρο κι όποιος χορός σου τύχαινε αυτόν χόρευες, άρα έπρεπε 

να ξέρεις όλους τους χορούς. Υπήρχε μεγάλος συναγωνισμός. Την επόμενη χρονιά 

τιμητικά ανοίξαμε εμείς τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά. 

 

Βοηθούσαν πάρα πολύ και τα μέλη, εκτός του Δ.Σ., όταν θέλαμε να κάνουμε μια 

εκδήλωση κοντά μας ήταν τα μέλη όσο και οι γυναίκες. Είχαμε ιδρύσει, άτυπα βέβαια 

γιατί λειτουργούσε μέσω του Δ.Σ., το Τμήμα Ποντίων Κυριών πρώτη πρόεδρος του 

οποίου ήταν η κ. Λέτη Κωνσταντινίδου, η οποία ήταν πολύ δραστήρια και μαζί με τη 

Λίζα την Κεσίδου ήταν κεφάλαιο για τη Λέσχη. Στηριχθήκαμε πολύ στις γυναίκες.  

 

Όταν ξεκινήσαμε εμείς το χορευτικό της Λέσχης αποτελείτο από χορευτές που ήταν 

μεγάλοι στην ηλικία και δεν υπήρχαν διάδοχοι. Προσπαθήσαμε και φέραμε κοντά τα 

παιδάκια και βρήκαμε και καλή μαγιά από το Σταύρο το Γυμνόπουλο, ο οποίος ήταν 

πριν από μένα χοροδιδάσκαλος μαζί με το Γούλη το Σεχίδη. Βρήκαμε τα παιδιά από το 

Αμμοχώρι, τον Παπαδόπουλο το Γιωργάκη με την αδερφή του την Τασούλα, τη 

Δέσποινα την Παναγιωτίδου, την Ελένη την Κωνσταντινίδου, τη Σοφία την 

Παναγιωτίδου, τη Μαρία τη Μητρούση, ήταν έξι παιδάκια. Μ’ αυτά τα έξι παιδιά 

ξεκινήσαμε και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 90 παιδάκια και να μη ξέρουμε ποια θα 

χρησιμοποιήσουμε γιατί δε γινόταν να είναι όλα επί σκηνής. Κάναμε το παιδικό, το 

εφηβικό και το μεγάλο χορευτικό συγκρότημα. Βγάλαμε καλούς χορευτές που 

συνεχίζουν ακόμα και σήμερα το έργο της Λέσχης σ’ αυτόν τον τομέα. 

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε τότε ήταν το πώς θα κατορθώσουμε να 

ενώσουμε τους Ποντίους της Φλώρινας, γιατί τότε με τους Ποντίους του Αμυνταίου 

ήμασταν χώρια. Εδώ ήμασταν λίγοι και έπρεπε να βρεθούμε για να έχουμε περισσότερη 

δύναμη.  

 

Εκείνη την εποχή δεν είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε ταμείο, η συνδρομή ήταν 

200 δρχ. και αυτά που μαζεύαμε δε φτάνανε να πληρώσουμε ούτε τα στοιχειώδη 

(ρεύμα, νερό, κλπ.). Το τηλέφωνο της Λέσχης είχε πάντα το πάγιο και το πολύ 10 

μονάδες.  
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Είχαμε τότε μεγάλη βοήθεια από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη και Μιχαηλίδη από 

τις Καρυές. Μας βοήθησαν πολύ, γιατί τότε δεν είχαμε θέρμανση στην Εύξεινο Λέσχη, 

πήραμε από την Παιδαγωγική Ακαδημία δύο σόμπες μεγάλες και αυτοί οι άνθρωποι 

κάθε χειμώνα μας προμηθεύανε το ξύλα κι έτσι άρχισε να λειτουργεί η Λέσχη και το 

χειμώνα, οπότε τα χορευτικά μπορούσαν να δουλεύουν και το χειμώνα. Γιατί όταν μια 

αίθουσα είναι κλειστή όλη την εβδομάδα και πηγαίναμε να την ανοίξουμε μετά τη 

Λειτουργία της Κυριακής, εκείνος ο χώρος δε θερμαίνονταν εύκολα. 

 

Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τους κατοίκους των χωριών ενώ σήμερα η 

Λέσχη στηρίζεται περισσότεροι στους Ποντίους της πόλης. Η Λέσχη πρέπει να δέχεται 

την προσφορά αλλά να προσφέρει και η ίδια. 

 

Έγινε ο παραδοσιακός γάμος στον Άγιο Βαρθολομαίο, συγχαρητήρια γιατί αυτό 

δείχνει τη Λέσχη, με χρήματα από προγράμματα, εμείς τότε δεν είχαμε προγράμματα, το 

μόνο πρόγραμμα ήταν η τσέπη μας. 

 

Η Εύξεινος Λέσχη, δεν είναι μόνο να έχουμε ένα κτίριο και να μαζευόμαστε εκεί 

και να τα λέμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να περάσουμε και στην κοινωνία της Φλώρινας 

ότι κι εμείς είμαστε εδώ, έχουμε τα δικά μας ήθη και έθιμα, να γίνουμε αποδεκτοί, γιατί 

οι πιο παλιοί από μας, οι πατεράδες μας οι παππούδες μας, σ’ αυτόν τον τομέα 

υπέφεραν. Επειδή οι χοροί μας έγιναν αποδεκτοί από τους γηγενείς προσπαθήσαμε οι 

χοροί να είναι το εμβόλιο μεταξύ των Ποντίων και των γηγενών.  

 

Το 1979 όταν μπήκα στο Δ.Σ. και ανέλαβα και χοροδιδάσκαλος ήταν 6-7 παιδάκια 

και μετά από λίγα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλά παιδάκια που δεν ήταν Πόντιοι και 

ερχόταν για να μάθουν τους χορούς. Μέσα σε μια πενταετία σε όλους τους γάμους, σε 

όλα τα πανηγύρια, και όλες οι ορχήστρες παρατηρήσαμε να παίζουν ποντιακά. Σήμερα 

βλέπουμε άτομα που ούτε καν γνωρίζουν τι σημαίνει Εύξεινος Λέσχη, το σημαίνει 

Πόντιος, να χορεύουν τους ποντιακούς χορούς καλύτερα από μας. 

 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε ήταν τα τραγούδια μας. Όταν ήμασταν παρέα και 

θέλαμε να ακούσουμε ποντιακά τραγούδια έπρεπε να κοιτάξουμε γύρω μας αν όλοι 

ήταν Πόντιοι. Κι αυτό το ξεπεράσαμε και σήμερα τα ποντιακά παίζονται σε όλους τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς.  
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Είχαμε δει πολλές στολές και καταλήξαμε στην κ. Χρυσούλα Σοφιανίδου, από τους 

Γεωργιανούς Βέροιας. Θυμάμαι, είχαμε μια εκδήλωση και δεν προλάβαινε να μας 

ράψει τις στολές, ενώ εμείς έπρεπε να παρουσιάσουμε όλα τα παιδιά των χορευτικών, 

δηλαδή 90 στολές. Πήγαμε με τον κ. Λαβασίδη στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, 

χειμώνας ήτανε νομίζω θα κόβαμε βασιλόπιτα, για να τη βρούμε και γυρίζοντας για να 

πάμε στους Γεωργιανούς, γιατί εκεί ήταν τελικά, ντελαπάραμε έξω από τη 

Θεσσαλονίκη. Τελικά φέραμε τις στολές, αυτές που υπάρχουν και σήμερα, και 

βραβευτήκαμε δύο φορές στην Παναγία Σουμελά για την αυθεντικότητα των στολών 

μας. 

 

Για μας η πρώτη εκδήλωση ήταν στην Παναγία Σουμελά και κάθε χρόνο 

προετοιμαζόμασταν για το διαγωνισμό χορού που γινόταν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα, 

αλλά και για τους άλλους χοροδιδασκάλους, να ξεχωρίσουμε ποια παιδάκια θα 

χορέψουν, γιατί κάθε παιδί έχει ένα ταλέντο κι αυτό πρέπει να μπορεί να το βγάλει 

πάνω στη σκηνή. Διάλεγα πάντα τα παιδιά που χόρευαν άνετα, που είχαν ψυχραιμία και 

δεν τα χάνανε, γιατί πολλά παιδιά όταν έκαναν ένα λάθος τα παρατούσανε και φεύγανε.  

 

Κάποια φορά, την ώρα που χορεύαμε εμείς και έπαιζε η λύρα κόπηκε το ηλεκτρικό 

ρεύμα, και ενώ ο κόσμος δυσαρεστήθηκε τα παιδιά συνέχιζαν να χορεύουν μέχρι που 

ξαναήρθε το ρεύμα. Εκεί πήραμε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Συμμετείχαμε πάντα 

στις εκδηλώσεις που οργάνωνε ο Δήμος της Φλώρινας κάθε καλοκαίρι. Τότε η 

Νομαρχία και ο Δήμος Φλώρινας διοργάνωναν το Φεστιβάλ στο γήπεδο και ερχόταν 

χορευτικά συγκροτήματα από παντού. Εκεί είχαμε πολύ καλές παρουσίες. Είχαμε πάει 

3-4 φορές σε εκδηλώσεις στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν κάποια κυρία, 

Παναγιωτίδου από το Αμμοχώρι παντρεμένη εκεί, και έκαναν καθαρά ποντιακές 

παραδοσιακές εκδηλώσεις. Μια χρονιά κατεβήκαμε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο 

Κάραβελ, όπου μας είχε καλέσει ο σύλλογος Φλωριναίων και αποσπάσαμε τα 

περισσότερα και τα μεγαλύτερα χειροκροτήματα απ’ όλα τα συγκροτήματα. Κατέβαιναν 

όλα τα συγκροτήματα της Φλώρινας. Όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Θεσσαλονίκης 

η Εύξεινος Λέσχη χόρεψε τότε, προς ανακούφιση των σεισμοπλήκτων, στην πλατεία της 

Θεσσαλονίκης. Στους γειτονικούς νομούς, ειδικά στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη, 

πηγαίναμε ανελλιπώς. 
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Όταν πηγαίναμε στην Παναγία Σουμελά όλα τα έξοδα της εκδρομής πληρώνονταν 

από τους προσκυνητές, η Εύξεινος Λέσχη δεν ξόδευε χρήματα, δεν επέτρεπαν στη Λέσχη 

να κάνει έξοδα». 

 

Εγκρίνεται από το Δ.Σ. η συμμετοχή του παιδικού χορευτικού συγκροτήματος, 

στις εκδηλώσεις Φιλίππεια 1979 που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλιππος Νίκης από τις 

15 μέχρι τις 17 Ιουνίου 1979 στην Κοινότητα Νίκης, με την ευκαιρία των 20 χρόνων 

από την ίδρυσή του. Επίσης, αποφασίζεται η συμμετοχή των δύο χορευτικών 

συγκροτημάτων της Λέσχης στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον εορτασμό της 

Παναγίας Σουμελά το Δεκαπενταύγουστο. Το παιδικό χορευτικό βραβεύτηκε με το 

Β΄ βραβείο και χρηματικό έπαθλο. Το μεγάλο χορευτικό παρουσίασε χορούς εκτός 

διαγωνισμού, γιατί είχε βραβευτεί τις τρεις προηγούμενες χρονιές. 

 

Αποφασίζεται συμμετοχή στο Ε΄ Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών 

Συγκροτημάτων που γίνεται στη Φλώρινα στις 25 και 26 Αυγούστου 1979. Το 

Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο Έτος Παιδιού. Στις εκδηλώσεις αυτές το παιδικό 

χορευτικό απέσπασε τιμητική διάκριση, ενώ το μεγάλο χορευτικό συμμετείχε, τιμήν 

ένεκεν, εκτός διαγωνισμού. 

 

Το ίδιο διάστημα αποφασίζεται η συμμετοχή της Λέσχης στις εκδηλώσεις με 

τίτλο Ελληνική Παράδοση. Για το σκοπό αυτό θα προσκληθεί το θεατρικό τμήμα της 

Ε.Λ. Θεσσαλονίκης να ανεβάσει το έργο του Σίμου Λιανίδη Σα κρύα τη λουτρού στις 

4–10–1979. Η παράσταση θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας, με την 

παράλληλη εμφάνιση των παιδικών χορευτικών της Ε.Λ.Φ., της Ε.Λ. Έδεσσας και 

Ε.Λ. Πτολεμαΐδας, αφού διανύεται το Έτος Παιδιού. Την παράσταση 

παρακολούθησαν 310 θεατές. 

 

Ακόμα το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας καλεί το παιδικό 

χορευτικό συγκρότημα της Ε.Λ.Φ. να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για 

την απελευθέρωση της Φλώρινας που θα γίνουν στις 7–11–1979 στο Πνευματικό 

Κέντρο. Το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόσκληση και αποφασίζει τη συμμετοχή του 

παιδικού χορευτικού, ενώ διοργανώνεται ποντιακή βραδιά για τις 29–12–1979 στο 

Αμμοχώρι. Τέλος, λαμβάνεται απόφαση για εκτύπωση 250 δωδεκασέλιδων 

ημερολογίων, με θέματα από την ποντιακή παράδοση και ευχετηρίων καρτών. Τα 
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ημερολόγια που εκτυπώθηκαν εξαντλήθηκαν όλα. Προγραμματίζεται η κοπή της 

βασιλόπιτας για τις 20–1–1980 στην αίθουσα τελετών της Λέσχης. 

 

Η πρώτη εκδήλωση του έτους  1981 είναι η κοπή της βασιλόπιτας. Παράλληλα 

βραβεύονται από τη Λέσχη τα παιδιά του παιδικού χορευτικού συγκροτήματος με 

ατομικά βιβλιάρια καταθέσεων των 2.000 δρχ., για τη συνολική τους προσφορά και 

για τη βράβευσή τους το 1979 με το Β΄ βραβείο και το 1980 με το Α΄ βραβείο της 

Παναγίας Σουμελά. Πραγματοποιείται ο αποκριάτικος χορός στις 7–3–1981 το 

κέντρο Ξενητέας. 

 

Αντιπρόσωπος για την ετήσια τακτική Γ.Σ. της Π.Ε.Π.Σ. που θα γίνει στη 

Θεσσαλονίκη στις 29–3–1981 ορίζεται ο Θωίδης Δημήτριος. Ακολουθεί η 

διοργάνωση παιδικής συναυλίας στις 7–6–1981 στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας, 

σε συνεργασία με τη σχολή του Σωκράτη Βουβουλίκα και η εμφάνιση του παιδικού 

χορευτικού συγκροτήματος στην εκδήλωση. Το ποσό που προέκυψε από τη συναυλία 

διατέθηκε στο Φιλόπτωχο Ταμείο της μητρόπολης. 285 

 

Το χρόνο αυτό τα χορευτικά τμήματα της Λέσχης καλούνται να συμμετάσχουν 

στις παρακάτω εκδηλώσεις: α) στις 26–7–1981 στην Ποντοκώμη Κοζάνης, με 

διοργανωτή την Ε.Λ. Ποντοκώμης, β) στις 6–8–1981 στην Άρδασσα Κοζάνης, με 

διοργανωτή την Ε.Λ. Άρδασσας, γ) στις 8–8–1981 στο ξενοδοχείο Τόττης προς τιμή 

των μελών της Παμμακεδονικής Ένωσης, με διοργανωτή τη Νομαρχία Φλώρινας. 286 

Στη συνέχεια έχομε τη συμμετοχή των δύο χορευτικών στις εκδηλώσεις της Παναγίας 

Σουμελά στις 15 Αυγούστου, ενώ το παιδικό χορευτικό εμφανίστηκε εκτός 

συναγωνισμού λόγω πρόσφατης βράβευσής του, όπως και το μεγάλο για τον ίδιο 

λόγο.  

 

Τα δύο συγκροτήματα συμμετέχουν στο Ζ΄ Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών 

Συγκροτημάτων που γίνεται στη Φλώρινα στις 29 και 30 Αυγούστου. 287 Παράλληλα 

για τους αγώνες στίβου Α΄ Λυγκήστεια η Λέσχη αθλοθετεί κύπελλο. 288 Σε αυτό το 

                                                           
285 Β.Π.–Δ.Σ. 9/9–6–1981 
286 Β.Π.–Δ.Σ. 10/30–6–1981 
287 Β.Π.–Δ.Σ. 11/ 31–7–1981. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1981, 

τεύχος 40, σ. 308. 
288 Β.Π.–Δ.Σ. 12/31–8–1981 
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κλίμα εντάσσεται και η εμφάνιση του παιδικού χορευτικού στη Γιορτή του Μήλου 

που έγινε στις 9–9–1981 στην Παναγίτσα Έδεσσας, στο προαύλιο του Δημοτικού 

Σχολείου του χωριού. Μετά από αυτό έχουμε την εμφάνιση του παιδικού χορευτικού, 

μετά από σχετική πρόσκληση του γραφείου πολιτιστικών υποθέσεων της Νομαρχίας, 

στα Ελευθέρια που έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας στις 7–11–1981, με 

αφορμή τον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης. 289 Το παιδικό χορευτικό 

βραβεύεται από την Α.Τ.Ε. Φλώρινας με συμβολικό χρηματικό έπαθλο για την 

επιτυχημένη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις εντός και εκτός του Νομού. 290 Σε μια 

απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων εκδίδεται αναμνηστικό ημερολόγιο για το 1982 

σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας. 291 

 

Εγκρίνεται η προμήθεια νέων παραδοσιακών ποντιακών στολών για το 

χορευτικό συγκρότημα γιατί «… από το 1978 έχει να γίνει παρόμοια δαπάνη και τα 

παιδιά αυξήθηκαν». Ο Δημήτριος Θωίδης δωρίζει στη Λέσχη έξι ποδιές (φοτάδες) 

που έφερε από τα Πλάτανα του Πόντου 292  και προγραμματίζεται θεατρική 

παράσταση με το θεατρικό τμήμα των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης 

Θεσσαλονίκης που θα ανεβάσουν το θεατρικό έργο του Φίλωνα Κτενίδη Ο τελευταίον 

ο χορόν, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας στις 6–11–1988. 293  Την παράσταση 

παρακολούθησαν 237 θεατές. 294  Τέλος, η Νομαρχία Φλώρινας διοργανώνει 

πολιτιστικό συνέδριο και καλεί το Δ.Σ. της Λέσχης να ορίσει δύο εκπροσώπους της. 

Το Δ.Σ. ορίζει τους Γ. Λαβασίδη και Δ. Θωίδη. 295 

 

Ο  Γ.Γ. του Δ.Σ. εισηγείται τη δημιουργία νέου χορευτικού συγκροτήματος, με τη 

βοήθεια του χοροδιδασκάλου Γεωργίου Κεσίδη. Εισηγείται την απονομή μικρών και 

χρήσιμων δώρων στα παιδιά των χορευτικών τμημάτων. Ο Γεώργιος Κεσίδης 

αντικατέστησε τον Ηλιάδη Δημήτριο, επί χρόνια υπεύθυνο του χορευτικού 

συγκροτήματος και ταμία της Λέσχης, ο οποίος λόγω υποχρεώσεών του στο 

σύνδεσμο διαιτητών Φλώρινας, δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διδασκαλία των 

                                                           
289 Β.Π.–Δ.Σ. 14/31–10–1981 
290 Β.Π.–Δ.Σ. 16/28–12–1981 
291 Β.Π.–Δ.Σ. 17/31–12–1981 

 
292 Β.Π.–Δ.Σ. 7/31–7–1988 
293 Β.Π.–Δ.Σ. 9/30–9–1988 
294 Β.Π.–Δ.Σ. 11/30–11–1988 
295 Β.Π.–Δ.Σ. 9/30–9–1988 
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χορών. Επίσης, εισηγείται την πραγματοποίηση εκδρομής του χορευτικού στις 

Πρέσπες. 296 

 

Ο  δήμαρχος Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής και ο Σύλλογος Ποντίων Ν. 

Μουδανιών, προτείνουν τη συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος της Λέσχης 

στη Γιορτή της Σαρδέλας που θα γίνει στις 8 και 9–7–1992 στα Νέα Μουδανιά. Η 

πρόταση γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. της Λέσχης. 297  Ακόμα, αποφασίζεται η 

συμμετοχή του εφηβικού χορευτικού τμήματος της Λέσχης στις εκδηλώσεις για την 

πανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά (15–8–1992). 298 

 

7.8. Η συγκρότηση της επιτροπής Ποντίων κυριών 

 

Ο αείμνηστος Γιώργος Λαβασίδης αναφέρθηκε και στα τμήματα που 

λειτούργησαν: «Το Τμήμα Ποντίων Κυριών δεν είχε ξεχωριστό καταστατικό, όμως 

κάνανε εσωτερικές αρχαιρεσίες. Η δραστηριότητα των Ποντίων Κυριών ήταν 

κοινωνική. Επίτιμος πρόεδρος ήταν η Παρθένα η Αλεξίδου και μέλη η Λίζα η Κεσίδου, 

η Μαρία η Παπαγεωργίου, η Σοφίκα η Πολατίδου, η Παπαλαζαρίδου η Ειρήνη, η Άννα 

η Γυμνοπούλου. Χωρίς υστεροβουλίες όταν γίνονταν οι εκδηλώσεις κάνανε προσωπική 

προσφορά. Ερχόταν το θεατρικό της Πολίχνης, αμέσως οι γυναίκες ετοίμαζαν γλυκά, 

κέικ, κλπ.  

 

Εγκρίνεται η πρόταση της Γ.Σ. για τη συγκρότηση Επιτροπής Ποντίων Κυριών.  

299 Μετά από αρχαιρεσίες που έγιναν στις 7–3–1979 εκλέχτηκε 7μελής επιτροπή του 

Τμήματος Ποντίων Κυριών.  300  

 

Το καταστατικό του τμήματος κυριών έχει ως εξής: 301 

«Στη Φλώρινα και στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης σήμερα 7 Μαρτίου του 1979 

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. και ύστερα από έγγραφες προσκλήσεις 

                                                           
296  Β.Π.–Δ.Σ. 3/14–6–1991 
297 Β.Π.–Δ.Σ. 7/7–6–1992 
298  Β.Π.–Δ.Σ. 8/30–6–1992, Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1992, 

τεύχος 93, σ. 294. 

 
299 Β.Π.–Δ.Σ. 4/27–1–1979 
300  Β.Π.–Δ.Σ. 7/1–4–1979 
301 Αρχείο Ε.Λ.Φ., λυτό έγγραφο «1η συγκέντρωση του Τμήματος Ποντίων Κυριών» 
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που στάλθηκαν από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Τμήματος Ποντίων Κυριών 

συνήλθαν στην 1η γενική και ιδρυτική συνέλευση οι παραπάνω 302  αναφερόμενες κυρίες 

και δεσποινίδες και απεφάσισαν: 

• Την ίδρυση του Τμήματος Ποντίων Κυριών της Ευξείνου Λέσχης Φλωρίνης. 

• Την εγγραφή όλων των γυναικών ως μέλη του Τμήματος Ποντίων Κυριών με ετήσια 

συνδρομή 200 δρχ. κα υπογράμμιση της δραστηριότητος που θα μπορούσε να 

προσφέρει η κάθε μία. 

Υποψηφιότητα για την διοικούσα επιτροπή εδήλωσαν: Ακολουθούν τα ονόματα των 

υποψηφίων και κατόπιν τα ονόματα αυτών που εκλέχθηκαν». 

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/3/1992, προτείνεται η επαναλειτουργία του 

Τμήματος Ποντίων Κυριών, εξόρμηση στα ακριτικά φυλάκια της Κρυσταλλοπηγής, 

του Νέου Καυκάσου και Λαιμού, πρόσκληση της μικτής χορωδίας της Ε.Λ. Βέροιας 

για να δώσει συναυλία ή να συμμετέχει σε εκδήλωση της Λέσχης, πρόσκληση για 

πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης προς την Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, τους Ακρίτες 

του Πόντου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και την Ένωση Ποντίων Πολίχνης 

Θεσσαλονίκης. Τέλος, προτείνεται η προμήθεια ενός λάβαρου για τη Λέσχη. 303 

 

Μετά από επαφές, το Τμήμα Ποντίων Κυριών της Λέσχης δραστηριοποιήθηκε 

και προγραμμάτισε συγκέντρωση στην αίθουσα της Λέσχης για τις 6–5–1992. Για τη 

συγκέντρωση αυτή αποφασίστηκε να σταλούν προσκλήσεις και να γίνουν 

ραδιοφωνικές ανακοινώσεις. 304 

 

Την ίδια περίοδο το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά με έγγραφό του 

ανακοινώνει την μεταφορά των οστών του Αλεξίου Δ΄ του Μεγαλοκομνηνού, 

αυτοκράτορα Τραπεζούντας, μετά από ενέργειες του Ισαάκ Λαυρεντίδη και Αντώνη 

Τερζόπουλου, από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών στην Ιερά Μονή 

Παναγίας Σουμελά. Προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής και 

μεταφοράς των οστών στην οποία θα προεδρεύει ο Ισαάκ Λαυρεντίδης, ορίζεται ο 

Σουμελίδης Κωνσταντίνος να συμμετάσχει στην επιτροπή. Η μεταφορά των οστών θα 

γίνει μετά το Πάσχα του 1980, για να συμπέσει με το Κοινό των Ποντίων, δηλαδή με 

                                                           
302 Συνολικά συγκεντρώθηκαν 52 άτομα. 
303 Β.Π.–Δ.Σ. 4/30–3–1992. Η Λέσχη προμηθεύτηκε λάβαρο, βλ. 13/5–12–1992 
304 Β.Π.–Δ.Σ. 5/9–4–1992 
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την εκλογή και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Ιδρύματος 

Παναγία Σουμελά. 305 Στο ίδιο κλίμα εντάσσεται και η αποστολή χρηματικού ποσού 

για την ανέγερση του νέου ναού της Παναγίας Σουμελά. 306 

 

Μετά τη χρυσή επιτυχία της Βούλας Πατουλίδου στο αγώνισμα των 100 μ. με 

εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης στις 6–8–1992, το Δ.Σ. της 

Λέσχης αποφασίζει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 307 

 

• Να αποσταλεί στην ίδια συγχαρητήριο τηλεγράφημα. 

• Να αναρτηθεί στο γραφείο της Λέσχης φωτογραφία της με το νούμερο 884 (της 

φανέλας) ή όποια φωτογραφία διαλέξει η ίδια. 

• Να της απονεμηθεί επίχρυση πλακέτα με τη φράση Δεν μας διέψευσες, γεγονός 

που φανερώνει την αδιάσειστη πίστη μας στην αγωνιστικότητα και το πείσμα της. 

Η απόδοση τιμών να γίνει σε ιδιαίτερη γιορτή ή σε συνεργασία με το Δήμο 

Φλώρινας και άλλους φορείς που θα ήθελαν να τιμήσουν τη Βούλα. 

• Στην πρώτη τακτική Γ.Σ. των μελών της Λέσχης να γίνει πρόταση για την 

ανακήρυξή της ως Επιτίμου Μέλους της Λέσχης για την πρωτιά της στην 

Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης και γενικότερα για τη θετική προσφορά της στον 

ελληνικό αθλητισμό. 

 

Στα πλαίσια μάλιστα της διεύρυνσης της επιρροής της Λέσχης και μετά από 

επαφές με το Δ.Σ. του Συλλόγου Κιουταχειωτών Ο Άγιος Μηνάς και με την ευκαιρία 

της συμπλήρωσης 70 χρόνων από τον ξεριζωμό, αποφασίζεται η από κοινού 

διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων την 26η και 27η Σεπτεμβρίου 1992, «με 

σκοπό να τιμηθεί η ΕΘΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ των 70 χρόνων από τον ξεριζωμό»: 308 

 

Σάββατο 26–9–1992 

• Στέψη προτομών Ιωαννίδη και Καλπίδη. 

• Εισηγήσεις α) από εκπρόσωπο του Συλλόγου Κιουταχειωτών και β) από 

                                                           
305 Β.Π.–Δ.Σ. 3/29–2–1980. Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1980, 

τεύχος 32, σσ. 137–139 και τεύχος 33, σ. 252. 
306 Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο «Παναγία Σουμελά, τόμος 1980, τεύχος, 33, σ. 231. 
307 Β.Π.–Δ.Σ. 9/7–8–1992 
308 Β.Π.–Δ.Σ. 10/1–9–1992 
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εκπρόσωπο της Ε.Λ.Φ. 

• Αναπαράσταση μικρασιατικού γάμου. 

• Εμφάνιση χορευτικού συγκροτήματος Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. 

• Εμφάνιση χορευτικού συγκροτήματος Ε.Λ.Φ. 

Κυριακή 27–9–1992 

• Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Παντελεήμονα. 

• Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφιών – κειμηλίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 

• Συναυλία με α) τη Δημοτική Παιδική Χορωδία Φλώρινας και β) τη Μικτή 

Χορωδία της Ε.Λ.Φ. 

•  

Παράλληλα, μετά από επικοινωνία, το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να συνεδριάσει σε αίθουσα της Ε.Λ.Φ. την 25η Οκτωβρίου 1992. Το Δ.Σ. 

αποδέχεται και αποφασίζει να δεξιωθεί τους επισκέπτες σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ποντίων Κυριών. 309 Επιπλέον η Ένωση Ποντίων Νέας Ιωνίας Βόλου προτείνει στη 

Λέσχη την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης από το θεατρικό τμήμα της 

Ένωσης, στις 28–11–1992 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας. Το Δ.Σ. αποφασίζει να 

δεχθεί την πρόταση για την πραγματοποίηση της παράστασης. Η παράσταση θα 

περιλαμβάνει τρεις μονόπρακτες κωμωδίες και θα δοθεί και την επόμενη μέρα 29–

11–1992 στο Αμύνταιο σε συνεργασία με τη Στέγη Ποντίων Αμυνταίου. 310  Την 

παράσταση στη Φλώρινα παρακολούθησαν 271 θεατές. 311  Οι τρεις μονόπρακτες 

κωμωδίες ήταν οι εξής: α) Ο Κουντουρατζής (Γ. Τσουλφά), 2) Η ζουρνά (Φ. 

Κτενίδη), 3) Φτου κι απόθεν εξέβα (Γ. Τελίδη). 312 

 

Ταυτόχρονα προγραμματίζεται εκδήλωση για την άνοιξη του ’93, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα επιδοθεί τιμητική πλακέτα στον Ισαάκ Λαυρεντίδη, για τη 

συνολική προσφορά του 313  και εγκρίνεται προς πραγματοποίηση η πρόταση του 

Τμήματος Ποντίων Κυριών για ψυχαγωγική εκδήλωση Χαρούμενο Βραδινό στο 

κέντρο Φιλίππειον στις 23–11–1992. 314 

                                                           
309 Β.Π.–Δ.Σ. 11/19–10–1992 
310 Β.Π.–Δ.Σ. 11/19–10–1992 και 12/16–11–1992 
311 Β.Π.–Δ.Σ. 13/5–12–1992 
312 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
313 Β.Π.–Δ.Σ. 11/19–10–1992 
314 Β.Π.–Δ.Σ. 12/16–11–1992 



138 
 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. έχοντας υπόψη την ανάγκη για δημιουργία Τμήματος 

Ποντιακής Νεολαίας, ορίζει ως εκπροσώπους του – συνδετικούς κρίκους – 

εποπτεύουσα αρχή στη Συντονιστική Επιτροπή του υπό ίδρυση Τμήματος το 

Μωυσιάδη Στέλιο ως τακτικό και τον Καϊσίδη Κυριάκο ως αναπληρωματικό, με 

στόχο την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού της Λέσχης και του κανονισμού 

λειτουργίας του Τμήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση του Τμήματος. 315 

 

7.9. Η ίδρυση του Τμήματος Ποντιακής Νεολαίας 

 

Μια από τις εξελίξεις που σημειώνονται την περίοδο αυτή είναι η εισήγηση 

του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δ.Σ. υπεύθυνου για τη 

δημιουργία Τμήματος Ποντιακής Νεολαίας, που αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών 

για τη στελέχωση του υπό ίδρυση τμήματος και τη συγκρότηση προσωρινής 

επιτροπής για να κάνει τις σχετικές προεργασίες. Προτείνει στο Δ.Σ. τέσσερις νέους: 

1) Αντωνιάδη Ιωάννη, 2) Μαυρόπουλο Λάζαρο, 3) Μπογιαννίδη Αθανάσιο και 4) 

Σαββίδη Νικόλαο. Το Δ.Σ. αποδέχεται τις προτάσεις των υπευθύνων και αναθέτει 

στους προαναφερθέντες να ενημερώσουν τους νεολαίους. 316 

 

Για το θέμα αυτό ο πρώην πρόεδρος της Λέσχης, Ι. Αντωνιάδης σε 

συνέντευξη που παραχώρησε είπε: «Αυτό που θυμάμαι έντονα, που νομίζω ότι έπαιξε 

έναν ρόλο αρκετά καταλυτικό, ήταν κατ’ αρχήν η δημιουργία του τμήματος Νεολαίας το 

1993. Τότε με μια εγκύκλιό της η Π.Ο.Π.Σ. προέτρεπε όλους τους συλλόγους να 

δημιουργήσουν τμήματα νεολαίας και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και ένα Τμήμα 

Νεολαίας στη Φλώρινα. Υπήρξε μια εσωτερική ψηφοφορία και τα άτομα τα οποία 

αναδείχθηκαν στη συντονιστική ομάδα, όχι διοικητικό συμβούλιο, βγήκαν με 

ψηφοφορία. Και αυτό ήταν καλό γιατί ήταν ζωντανές οι διαδικασίες δεν ήταν 

διορισμός. Στη Νεολαία αυτή πρόεδρος ήταν ο Ανθυμίδης Κων/νος, ήμουν εγώ, ο 

Σελεμίδης Γεώργιος, ο Αλεξιάδης Νικόλαος, η Κασκαμανίδου Κική ο Μαυρίδης 

Βασίλειος. Αξίζει να αναφερθούν αυτά τα ονόματα. Πράγματι, συμπτωματικά ίσως, τα 

άτομα αυτά ήταν άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά και είχαν τη διάθεση να 

προσφέρουν.  

                                                           
315 Β.Π.–Δ.Σ. 12/16–11–1992. 
316 Β.Π.–Δ.Σ. 1/18–1–1993. 
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Αυτά τα οποία θεωρώ ως πιο αξιόλογα και πρέπει να αναφερθούν, είναι ότι από 

τη Νεολαία της Φλώρινας γεννήθηκε ένας θεσμός. Είναι ο θεσμός ο οποίος υπάρχει και 

σήμερα. Τα Πανελλήνια Συνέδρια Πολιτιστικής και Εθνικής Αυτογνωσίας. Αυτή τη 

στιγμή βρισκόμαστε στο 9ο Συνέδριο που έγινε στην Κατερίνη. Ξεκίνησε το 1994 από τη 

Φλώρινα, και το είχαμε ορίσει εμείς ως νεολαίοι. Ήμουν Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής τότε, είχαμε ορίσει ότι κάθε χρόνο θα γίνεται αυτό το συνέδριο σε 

διαφορετική πόλη και θα το διοργανώνει ο μόνιμος σύλλογος της πόλης. Έχω 

παρακολουθήσει και τα 9 συνέδρια που έχουν γίνει, το τελευταίο συνέδριο θα γίνει 

τώρα στην Αθήνα, θα διοργανωθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2002, ή ενδεχομένως το 

Σεπτέμβριο του 2002.  

 

Είχαμε διαβλέψει τότε, επειδή σας είπα ότι είχα ασχοληθεί με τον οργανωμένο 

χώρο στη Θεσσαλονίκη, ότι υπήρχαν κάποια κενά. Ξεκινήσαμε απευθείας από τα 

παγκόσμια συνέδρια χωρίς να υπάρχει το προηγούμενο στάδιο των πανελλήνιων 

συνεδρίων που όπως και να το κάνουμε η μητροπολιτική Ελλάδα είναι η καρδιά του 

οργανωμένου Ποντιακού χώρου. Πρώτα έπρεπε να συζητήσουμε τα του οίκου μας σε 

εθνικό επίπεδο και κατόπιν σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνάντησα την αποδοχή όλου του 

οργανωμένου ποντιακού χώρου σε εθνικό επίπεδο. Ακόμα και σήμερα μνημονεύεται η 

Φλώρινα ως γενέτειρα και έχει βαρύνουσα σημασία ο δικός μας ο λόγος κάθε φορά 

μπορώ να πω με την καλή έννοια, επηρεάζουμε και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις οι 

οποίες προδιαγράφονται για τον επόμενο χρόνο. Αναφερόμαστε σε εξελίξεις που 

σχετίζονται με την αυτογνωσία του πολιτισμού και την ιδέα. Κυρίως με τα τρέχοντα 

μεγάλα θέματα που απασχολούν το ποντιακό χώρο, όπως είναι η αναγνώριση της 

Γενοκτονίας, όπως ήταν το πέρασμα της ποντιακής ιστορίας στις τρεις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, η διάσωση των μνημείων μας και η τύχη της ανταλλάξιμης περιουσίας. 

Μερικές λύσεις για αυτά δίνονται μέχρι στιγμής.  

 

Επανέρχομαι λοιπόν στη Νεολαία και λέω ότι η Νεολαία είναι γεγονός ότι τότε 

τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα της Λέσχης. Γιατί, θα σας αναφέρω και κάποια άλλα, για 

πρώτη φορά τότε επειδή από το ’88 διεκδικούσαμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας 

στην Θεσσαλονίκη, κάθε φορά, παραμονή αυτής της ημέρας, την τελευταία εβδομάδα 

γίνονται διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν για πρώτη φορά στην Φλώρινα τότε. 

Θυμάμαι ότι σε 2 μέρες είχαμε αφισοκολλήσει όλη την Φλώρινα, το Πανεπιστήμιο, τα 

Τ.Ε.Ι. και τα χωριά με αφίσες, οι οποίες ζητούσανε την ικανοποίηση αυτών των 
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δικαίων και μέσα σε αυτά μπορώ να σας πω ότι ένα από τα αιτήματα που ήταν 

ξεχωριστό, δεν έχει σχέση με την Γενοκτονία, ήταν η μεταφορά της πρωτεύουσας. 

Επειδή τότε είχαμε τα γεγονότα με το Μακεδονικό, διαβλέψαμε ότι μας συμφέρει και ως 

βορειοελλαδικός χώρος και ως προσφυγικό στοιχείο, η εξουσία να μεταφερθεί από την 

Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δεν προχώρησε πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη η 

δύναμη ήταν στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά και αυτή η ιδέα όμως είχε ταράξει τα ύδατα 

της εξουσίας του κατεστημένου της Αθήνας, γιατί θυμάμαι τότε ότι είχε επικοινωνήσει 

μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Θορυβήθηκαν ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και ο 

Νομάρχης Φλώρινας, γιατί πίστευαν ότι ενδεχομένως να προέρχεται από κάποιους 

άλλους κύκλους. Δηλαδή, η Νεολαία για πρώτη φορά τάραξε αυτά τα λιμνάζοντα 

ύδατα.» 

 

Για τα γεγονότα της περιόδου αυτής ο πρώην πρόεδρος της Λέσχης Στέλιος 

Μωυσιάδης είπε: «Την χρονιά αυτή και συγκεκριμένα στις 21–03–93 το Δ.Σ. της 

Ε.Λ.Φ. με ομόφωνη απόφαση εγκρίνει την ίδρυση του Τμήματος Νεολαίας με την 

επωνυμία Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας Δημήτριος Υψηλάντης και στις 3–4–1993 

εγκρίνει τον συνταχθέντα κανονισμό λειτουργίας. Το Δ.Σ. με ορίζει υπεύθυνο του 

τμήματος. Για την ιστορία, την ίδρυση τέτοιων τμημάτων είχε ζητήσει από τους 

συλλόγους η Π.Ο.Π.Σ. Έτσι λοιπόν, μετά από ανακοίνωση για ίδρυση του τμήματος 

ορίζεται και ημερομηνία για συνέλευση και αρχαιρεσίες του τμήματος στην αίθουσα 

συνελεύσεων της Ε.Λ.Φ. Διεύθυνα τις εργασίες και εκεί γνώρισα έναν δυναμικό 

νεολαίο, τον Αντωνιάδη Γιάννη, με πολλές ιδέες – προτάσεις που αφορούσαν τον 

ποντιακό Ελληνισμό. Στην συγκρότηση που έγινε ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του 

Τμήματος Νεολαίας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η Νεολαία δείχνει μεγάλη κινητικότητα 

και διοργανώνει συνέδριο Εθνικής Αυτογνωσίας, με συμμετοχή όλων των 

πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων. Το Συνέδριο αυτό ήταν πρωτοποριακό για τον 

οργανωμένο ποντιακό χώρο, γι’ αυτό άλλωστε έγινε θεσμός και διοργανώνεται έως 

σήμερα. Δραστηριοποιήθηκε στο πρόβλημα των νέων προσφύγων (εγκατάσταση και 

στην πόλη μας νέων προσφύγων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Διοργανώνει επιτροπές 

με το Δ. Σ. της Ε.Λ.Φ. Τέλος, το τμήμα με πρόταση του Γιάννη Αντωνιάδη διοργανώνει 

και συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις για την Γενοκτονία».  
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Ειδικότερα, για το Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας Δημήτριος Υψηλάντης, 317 η 

έρευνα στα αρχεία οδήγησε στην αποκάλυψη του πλαισίου δημιουργίας του. 

Συγκεκριμένα, μετά από προσπάθειες για τη δραστηριοποίηση της νεολαίας, 

συγκεντρώθηκαν και εγγράφηκαν μέλη της Λέσχης 100 και πλέον νέοι, οι οποίοι 

συνεδρίασαν για πρώτη φορά στις 14–2–1993 στην αίθουσα της Ε.Λ.Φ. και 

διακήρυξαν την ίδρυση Ποντιακής Νεολαίας Φλώρινας, ως τμήματος της Ευξείνου 

Λέσχης, με έδρα το ομώνυμο κτίριο. Την έναρξη της ιδρυτικής συνέλευσης κήρυξε ο 

κ. Μωυσιάδης Στέλιος, υπεύθυνος της νεολαίας μαζί με τον κ. Καϊσίδη Κυριάκο 

αναπληρωτή υπεύθυνο. Μετά τις τοποθετήσεις ορισμένων παρισταμένων ορίσθηκε 

εννιαμελής προσωρινή επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής 

των εκλογών του Τμήματος Νεολαίας. Την ιδρυτική συνέλευση παρακολούθησαν, 

συμμετείχαν και υπόγραψαν νεολαίοι. 

 

Στις 22–3–1993 οι νεολαίοι συγκεντρώθηκαν στη Λέσχη για την εκλογική 

συνέλευση. Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν: 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος  

Αλεξιάδης Νίκος Α΄ αντιπρόεδρος  

Σελεμίδης Γεώργιος Β΄ αντιπρόεδρος  

Αντωνιάδης Ιωάννης Γενικός Γραμματέας  

Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος Ειδικός Γραμματέας  

Κασκαμανίδου Κική Ταμίας  

Μαβίδης Βασίλειος Ειδικός ταμίας  

 

                                                           
317  Αρχείο Ε.Λ.Φ., Φάκελος «Ε.Λ.Φ. Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας ‘Δημήτριος Υψηλάντης’»  
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Τότε συνομολογήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ο οποίος 

περιλάμβανε τα εξής άρθρα: 318 

Άρθρο 1ο 

Συγκροτείται Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας με την επω-

νυμία Δημήτριος Υψηλάντης και έδρα αυτή της Λέσχης. 

Άρθρο 2ο 

Τη λειτουργία του Τμήματος διέπουν οι όροι και οι κανονισμοί που προβλέπονται από 

το καταστατικό της Λέσχης, εκτός και αν από τον παρόντα ορίζεται διαφορετικά. 

Άρθρο 3ο 

Από τους σκοπούς του Τμήματος προτάσσονται: 

3.1. Ο αγώνας για την καταξίωση και την ιστορική δικαίωση του Ποντιακού Λαού. 

3.2. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της Εθνικής και Ιστορικής μνήμης του 

Ποντιακού Λαού.  

3.3. Η διατήρηση και καλλιέργεια των κοινών πολιτιστικών στοιχείων που ενώνουν 

τους Ποντίους και ιδιαίτερα των μνημείων, των ηθών και εθίμων, των παραδόσεων και 

της Ποντιακής γλώσσας.  

3.4. Η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ νέας παλιάς και νέας γενιάς. 

3.5. Η οικολογική παρέμβαση, η φυσική ζωή και η προστασία της νεολαίας από τον 

κίνδυνο των ναρκωτικών. 

3.6. Η διαμόρφωση, στα πλαίσια ενός ενιαίου κοινωνικού χώρου, συνεργασιών με 

όλους τους Πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. 

Άρθρο 4ο 

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών, προσδιορίζονται:  

4.1. Στην οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και εκδρομών.  

4.2. Στην έκδοση εντύπων αναλόγου περιεχομένου και την παραγωγή ραδιοφωνικών 

εκπομπών. 

4.3. Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διάσωση παραδοσιακών χορών, τραγουδιών, 

μουσικής και θεάτρου.  

Άρθρο 5ο 

Μέλη του Τμήματος γίνονται νεολαίοι Ποντιακής καταγωγής, που έχουν συμπληρώσει 

το 15ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι και την ηλικία των 35 ετών και είναι κάτοικοι της 

περιοχής Φλώρινας. 

                                                           
318 Αρχείο Ε.Λ.Φ., λυτό έγγραφο. Διατηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτότυπου. 
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5.1. Νεολαίος γίνεται τακτικό μέλος του Τμήματος, με έγγραφη αίτηση–δήλωσή του 

προς την Σ. Ε., στην οποία αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία και η δήλωση 

αποδοχής του κανονισμού. 

5.2. Τα μέλη του Τμήματος που πληρούν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το 

καταστατικό της Λέσχης, είναι από την εγγραφή τους αυτοδίκαια και μέλη της Λέσχης. 

5.3. Όλα τα μέλη του Τμήματος δικαιούνται να συμμετέχουν στην εν γένει δράση και τις 

εκδηλώσεις του και υποχρεούνται να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του και 

να είναι ταμειακώς ενήμερα καταβάλλοντας τις εισφορές τους. 

Άρθρο 6ο 

Οι πόροι του Τμήματος είναι: 

6.1. Εισπράξεις για δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.  

6.2. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση της Λέσχης, όταν τούτο είναι εφικτό.  

6.3. Έκτακτες εισφορές, δωρεές.  

6.4. Έσοδα από τις εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Τμήματος. 

Άρθρο 7ο 

Όργανα του Τμήματος είναι: 

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το 

καταστατικό της Λέσχης. 

7.2. Η Συντονιστική Επιτροπή. 

7.3. Η Εποπτική Επιτροπή της Λέσχης που ορίζεται από δύο μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, τα οποία εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και 

εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς του. 

Άρθρο 8ο 

8.1. Το Τμήμα διοικείται από επταμελή Συντονιστική Επιτροπή. 

8.2. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική, Συνέλευση των μελών του 

Τμήματος για δύο χρόνια. Από την ίδια Συνέλευση εκλέγονται και τρία 

αναπληρωματικά μέλη.  

8.3. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από 

το καταστατικό της Λέσχης.  

8.4. Την Συντονιστική Επιτροπή αποτελούν: 

1. Ο Πρόεδρος. 

2. Ο Αντιπρόεδρος. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας. 

4. Ο Ταμίας. 
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5. Τρία Μέλη με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 

καταστατικό της Λέσχης. 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα της Συντονιστικής Επιτροπής και με την ευθύνη της, 

γίνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της. 

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος μπορεί να γίνει 

μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και 

ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, μετά από ενημέρωση και εγκριτική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος, Ποντιακής Νεολαίας της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» 

εγκρίθηκε από την ΠΡΩΤΗ Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Τμήματος με το 

πρακτικό 1/21–3–93 και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 

Λέσχης Φλώρινας με το πρακτικό 4/3–4–93 

Φλώρινα 4 Απριλίου 1993. 

 

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ίδρυση του Τμήματος Νεολαίας της Λέσχης από 21–3–

1993 με την επωνυμία Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας Δημήτριος Υψηλάντης Ευξείνου 

Λέσχης Φλώρινας, η οποία θα αναπτύσσει δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του καταστατικού της Λέσχης. Επίσης, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας του Τμήματος Νεολαίας που συντάχθηκε στις 3–4–1993, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του οποίου θα δραστηριοποιούνται οι νεολαίοι. 319 

 

Σημαντικό γεγονός υπήρξε η πραγματοποίηση του Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Ποντιακής Μουσικής και Εθνικής Αυτογνωσίας 320 για το οποίο στάλθηκε πρόσκληση 

προς τους ποντιακούς συλλόγους, με το εξής κείμενο:  

 

«Η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική. Ο στόχος της: η 

δημιουργία υποδομής γι’ αυτό που λέμε σήμερα ποντιακή μουσική. Θέμα: Ιστορία – 

Παρόν – Στόχοι – Προοπτικές. Η δεύτερη μέρα θα είναι αφιερωμένη στο Ποντιακό 

Ζήτημα σήμερα, με επίκεντρο την ιστορία του Ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής 

                                                           
319 Β.Π.–Δ.Σ. 4/3–4–1993. 

 
320 Αρχείο Ε.Λ.Φ., Φάκελος «Ε.Λ.Φ. Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας ‘Δημήτριος Υψηλάντης’» 
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Ένωσης και την εγκατάσταση των προσφύγων του 1922 στη Μακεδονία. Τα πορίσματα 

του Τμήματος Νεολαίας είναι:  

Η δημιουργία τμήματος ποντιακής μουσικής στον πανεπιστημιακό χώρο (κατά 

προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Θράκης). 

Η βελτίωση της ποιότητας και αύξηση του χρόνου που διαθέτουν τα κρατικά 

μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την ποντιακή μουσική. 

Ο διπλασιασμός των κονδυλίων για την εκπαίδευση των Ελλήνων από τις 

χώρες της πρώην Σ. Ένωσης, καθώς και ο αυστηρός έλεγχος των ήδη διατιθέμενων 

ποσών για πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Η οργάνωση εκπαίδευσης των Ελλήνων της πρώην Σ. Ένωσης με πρότυπο την 

παράλληλη οργάνωση στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχουν Έλληνες 

(αποστολή εκπαιδευτικού προσωπικού κ.ά.). Άμεση ενίσχυση της υλικής υποδομής της 

εκπαίδευσης (των Ελλήνων) των χωρών αυτών, λόγω της οικονομικής κρίσης που 

περνούν (κτίρια, βιβλία, εποπτικό υλικό κ.ά.).  

Τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίνονται είναι : 

Να προβεί η ελληνική κυβέρνηση στις απαραίτητες ενέργειες που επιβάλλονται από την 

αναγνώριση της Γενοκτονίας των 350.000 Ελλήνων του Πόντου (αναγνώριση από 

διεθνείς οργανισμούς κλπ.). 

Πιστή τήρηση των τριών όρων που έθεσε η Ελλάδα για την αναγνώριση των 

Σκοπίων και από τις δύο πλευρές. 

Βελτίωση, αφύπνιση και εξυγίανση της οργάνωσης του ποντιακού χώρου 

ιδιαίτερα στην μητρόπολη του ποντιακού Ελληνισμού.  

 

Την ίδια περίοδο συντάσσεται έγγραφο της Νεολαίας προς τον Υφυπουργό 

Αθλητισμού Γ. Λιάνη για χορήγηση 5 εκ. δρχ., προκειμένου η Νεολαία να 

προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία δύο αθλητικών τμημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ). 

 

Ως σκοπός του Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακής Μουσικής και Εθνικής 

Αυτογνωσίας που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Φλώρινας το διήμερο 5 και 6 

Μαρτίου 1994, οριοθετείται η καταγραφή και η μελέτη επιστημονικών προβλημάτων 

που αναφέρονται στην ποντιακή μουσική αλλά και στο Ποντιακό Ζήτημα. Ειδικότερα 

δε στον ελληνισμό της πρώην Σ. Ένωσης και στην εγκατάσταση των προσφύγων του 

1922 στη Μακεδονία. 
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Για την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ορίστηκαν οι εξής: 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Κασκαμανίδου Κική Αντιπρόεδρος 

Καρυδά Σοφία Γραμματέας 

Αλεξιάδης Νίκος Ταμίας 

Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Μέλος  

Πολατίδης Ηρακλής Μέλος 

Θωίδης Ιωάννης Μέλος 

Καρυδά Αναστασία Μέλος 

Πεϊμανίδου Ευτυχία Μέλος 

Τσακουρίδου Αφροδίτη Μέλος 

Κουρτίδου Ελένη Μέλος 

Τριανταφυλλίδου Ρηγία Μέλος 

 

Στο Συνέδριο, συμμετείχαν με εισηγήσεις, οι εξής: 

Ονοματεπώνυμο 

εισηγητή 

Τίτλος εισήγησης 

Τσακαλίδης Παύλος Ιστορία της ποντιακής λύρας και η σύγχρονη πορεία 

της 

Παπαδόπουλος Ηλίας Η ποντιακή μουσική και η λύρα 

Γαϊτανίδης Παύλος Η ποντιακή μουσική και η σημερινή κατάσταση 

Φωτιάδης Κώστας Ο ελληνισμός της πρώην Σ. Ένωσης 

Πελαγίδης Στάθης Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη 

Δυτική Μακεδονία μετά την εγκατάσταση των προσφύγων 
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1923–1930 

Σαρρής Νεοκλής Η ποντιακή παρουσία καταλύτης του αθηναϊκού 

κράτους  

 

Για την ίδια χρονιά το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. ορίζει ως εκπροσώπους, για τη Γ.Σ. της 

Π.Ο.Π.Σ. που θα γίνει στην αίθουσα του Σωματείου Παναγία Σουμελά της 

Θεσσαλονίκης στις 21–3–1993, τους Γυμνόπουλο Σταύρο, Μωυσιάδη Στέλιο και 

Θωίδη Αναστάσιο, και αναθέτει σ’ αυτούς να μεταφέρουν προς τη Γ.Σ. τα παρακάτω 

μηνύματα: α) να γίνει ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Ποντίων και β) να 

εξασφαλισθεί με κάθε σοβαρότητα και ευθύνη η υποδοχή και εγκατάσταση των 

παλιννοστούντων Ελληνοποντίων. 321 

 

 

7.10. Το κληροδότημα «Σοφία Ρατοπούλου» 

 

Σχετικά με το κληροδότημα Ρατοπούλου, ο Γεώργιος Λαβασίδης είπε: «Για το 

κληροδότημα Σοφίας Ρατοπούλου έχω επίσης να πω μερικά. Είχαμε για μήνες επαφές 

με την κ. Ρατοπούλου. Ο κ. Θωίδης είχε κατέβει δύο φορές στην Αθήνα. Ήθελε στη 

μνήμη της κόρης της να μείνει κάτι και η πρόταση από μέρους μας ήταν να βραβεύουμε 

παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας για να αγκαλιάσουμε, να απλωθούμε στην κοινωνία. 

Η βράβευση θα γινόταν για να δώσουμε στα παιδιά τον αέρα, στο μεταίχμιο ακριβώς 

της αποπεράτωσης των σπουδών στη Δευτεροβάθμια. Οπότε τα παιδιά θα σκέφτονται: 

«κάποιος είναι πίσω από μένα, με ενισχύει».  

 

«Η πρώτη ιδέα για τα Ρατοπούλεια ήταν της κ. Ρατοπούλου, στη μνήμη της 

κόρης της, που είχε τη διάθεση να μας προσφέρει κάποιο ποσό, το οποίο θα είχαμε σε 

ειδικό λογαριασμό και από εκεί και πέρα ανάλογα με τις αιτήσεις που είχαμε για 

βράβευση, κάναμε εκταμίευση των τόκων και τα μοιράζαμε στα παιδιά. Το κεφάλαιο 

παρέμενε άθικτο και μάλιστα το ενίσχυσε στη συνέχεια τουλάχιστον με 1 εκατομμύριο. 

Δίναμε ένα βιβλιάριο με τα χρήματα και ένα έντυπο βραβείο. Ο Θέμης ο Μηλώσης είχε 

σχεδιάσει ένα ωραίο έντυπο βραβείο για την απονομή. Υπάρχει κανονισμός για το 

κληροδότημα της Ρατοπούλου». 

                                                           
321 Β.Π.–Δ.Σ. 2/17–3–1993. 
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Την εποχή αυτή ξεκινούν οι επαφές για το κληροδότημα της οικογένειας 

Ρατοπούλου. Συγκεκριμένα, «… ύστερα από τηλεφωνική επαφή με την κ. Ρατοπούλου 

Μαριάνθη, σύζυγο του αειμνήστου Ρατοπούλου Μενελάου, εκ των ιδρυτών της Λέσχης 

και Επιτίμου Προέδρου της, αυτή προσφέρει, στη μνήμη της πρόωρα θανούσης κόρης 

της Σοφίας, δρχ. 3.000.000, από τον εκτοκισμό των οποίων, ανάλογα, θα βραβεύονται, 

κατ’ έτος, νέοι και νέες της περιοχής που σπουδάζουν. Ο αριθμός των 

βραβευθησομένων θα είναι ανάλογος προς τους τόκους εκ της παραπάνω χρηματικής 

δωρεάς. Θα πρέπει να συγκροτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. γ΄, Επιτροπή 

Βραβείου ΣΟΦΙΑΣ ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ, που θα διαχειρίζεται, με την 

συνυπευθυνότητα του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, τη χρηματική 

δωρεά και θα απονέμει τα σχετικά χρηματικά βραβεία.» 322 

 

Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του, α) αποδέχεται τη δωρεά και αποφασίζει β) η 

βράβευση να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής της Σ. 

Ρατοπούλου, ως μνημόσυνο, γ) με άλλη απόφαση του Δ.Σ. θα συγκροτηθεί Επιτροπή 

Βραβείου ΣΟΦΙΑΣ ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ και δ) το ανωτέρω 

χρηματικό ποσό θα αποτελεί ειδικό λογαριασμό για τον οποίο το εκάστοτε Δ.Σ. θα 

ενημερώνει τη δωρήτρια και θα απολογείται στην ετήσια τακτική Γ.Σ. των μελών της 

Λέσχης. 323 

 

Ξεχωριστή μνεία όμως πρέπει να γίνει στην καθιέρωση της απονομής 

βραβείων σε μαθητές από το κληροδότημα που δόθηκε στη Λέσχη από την 

οικογένεια Ρατόπουλου, εις μνήμη της κόρης τους Σοφίας Ρατοπούλου. Η σχετική 

εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο τέλος Σεπτεμβρίου ονομάζεται Ρατοπούλεια.  

 

Για το θέμα αυτό ο πρώην πρόεδρος της λέσχης κ Αντωνιάδης είπε: 

«Δημιουργήσαμε θεσμούς σε κάποιες εκδηλώσεις, τέτοιοι θεσμοί είναι τα Ρατοπούλεια. 

Είναι εκδηλώσεις τις οποίες παραλάβαμε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 

τις εμπλουτίσαμε και τις καταστήσαμε θεσμό για να είναι υποχρεωμένο κάθε φορά το 

νέο Δ.Σ. να τις κρατήσει. Είναι λοιπόν τα Ρατοπούλεια που έχουν σχέση με τις 

υποτροφίες στους μαθητές. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων τιμάται ο ευεργέτης, ο 

                                                           
322 Β.Π.–Δ.Σ. 13/5–12–1992. 
323  Β.Π.–Δ.Σ. 13/5–12–1992. 
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Μενέλαος Ρατόπουλος. Είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την χορηγία και βεβαίως δόθηκε 

και το όνομα της κόρης τους Σοφίας Ρατοπούλου. Είναι τα Ρατοπούλεια ένας θεσμός 

βράβευσης απόφοιτων μαθητών ποντιακής καταγωγής της Β΄ Λυκείου». 

 

Μετά από έρευνα στο αρχείο της Ε.Λ.Φ. βρέθηκε ο Κανονισμός Τμήματος 

Υποτροφιών Ρατοπούλου Σοφία του Μενελάου, ο οποίος έχει ως εξής: 324 

 

Με την υπ’ αριθ. 7/28–7–93 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέ-

σχης Φλώρινας, ύστερα από τις πράξεις: 

α) 13/5–12–92 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, 

που έκανε αποδεκτή την δωρεά χρηματικού ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 

της οικογένειας Ρατοπούλου Μαριάνθης, στη μνήμη της κόρης της Σοφίας, με σκοπό 

την κατ’ έτος, από τον εκτοκισμό του ανωτέρω χρηματικού ποσού, παροχή 

υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της περιοχής Φλώρινας. 

β) 14/31–12–92 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας 

με την οποία εισπράχθηκε το ποσό της. ανωτέρω δωρεάς και κατατέθηκε σε κλειστό 

έντοκο λογαριασμό (αριθ. 4277 και αριθμός καρτέλας 9512) στο ενταύθα 

Υποκατάστημα της Α.Τ.Ε., επ’ ονόματι της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. 

γ) 1/14–3–93 πράξη της 34ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της 

Ευξείνου Λέσχης με την οποία ενημερώθηκαν πλήρως τα μέλη και εξουσιοδότησαν 

το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στις απαιτούμενες και νόμιμες διαδικασίες, 

σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Λέσχης και την εκφρασθείσα επιθυμία της 

δωρήτριας, για την παροχή των υποτροφιών και 

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. γ΄ του ισχύοντος καταστατικού της Λέσχης: 

Ιδρύεται Τμήμα Υποτροφιών με την επωνυμία Τμήμα Υποτροφιών Σοφία 

Ρατοπούλου του Μενελάου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και με έδρα τη Φλώρινα. 

Συντάσσεται κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Υποτροφιών που έχει ως 

εξής 

Άρθρο 1ο: Σκοπός του Τμήματος 

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκ των εισοδημάτων της περιουσίας του Τμήματος 

παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ως υποτροφιών, για την οικονομική ενίσχυση νέων 

                                                           
324 Αρχείο Ε.Λ.Φ., λυτό έγγραφο. 
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και νεανίδων της Τρίτης (Γ΄) τάξης των Λυκείων που λειτουργούν στην περιοχή της 

Δ.Ο.Υ. Φλώρινας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία μαθητές πρέπει να είναι απαραίτητα, από ένα 

τουλάχιστο γονέα (πατέρα ή μητέρα), ποντιακής καταγωγής, με ήθος και επίδοση στα 

γράμματα και χαμηλής οικογενειακής οικονομικής κατάστασης. 

Ειδικότερα οι υποτροφίες θα παρέχονται, κατ’ έτος, σε δύο (2) μαθητές ή μαθήτριες 

της Τρίτης (Γ΄) τάξης Λυκείου ή και περισσότερους. 

Το ύψος των υποτροφιών θα είναι ανάλογο προς το ογδόντα τοις εκατό (80 %) των 

ετήσιων εισοδημάτων που προέρχονται από τους τόκους του κεφαλαίου. 

Ο αριθμός των υποτροφιών είναι δυνατόν να αυξηθεί, ανάλογα με τα έσοδα του 

Τμήματος Υποτροφιών, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Υποτροφιών και απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, εγκρινομένης από την 

Γενική Συνέλευση των μελών της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. 

Άρθρο 2ο : Επιλογή υποτρόφων 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται ως εξής: θα προηγείται η κατ’ έτος δημόσια 

προκήρυξη των υποτροφιών και οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αιτήσεις συνοδευόμενες 

από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

α) αντίγραφα τυχόν υποβαλλομένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των γονέων 

των ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας ότι το εισόδημα των γονέων δεν τους 

υποχρεώνει, εκ του Νόμου, σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, 

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, 

γ) συστατική επιστολή του Συλλόγου Καθηγητών του Λυκείου του, σχετικά με την ε-

πίδοση και το ήθος του, 

δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/92 ενός από τους γονείς του υποψηφίου σχετικά με 

την ποντιακή του καταγωγή, 

Η Επιτροπή Υποτροφιών προβαίνει στην επιλογή των υποτρόφων εκτιμώντας το πε-

ριεχόμενο των δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπόψη κάθε πληροφορία που 

αναφέρεται στους υποτρόφους και συντάσσει πρακτικό επιλογής, 

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι παρόντα, τουλάχιστο, τα τρία 

(3) μέλη της και σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η γνώμη του Προέδρου του 

Τμήματος. 

Άρθρο 3ο: Περιουσία – Πόροι 

Η περιουσία του Τμήματος είναι η χρηματική δωρεά που εισπράχθηκε και κατατέ-

θηκε σε κλειστό έντοκο λογαριασμό του Υποκαταστήματος της Α.Τ.Ε. στη Φλώρινα 
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με τους τόκους που θα αποφέρει το κατατεθέν κεφάλαιο ως και κάθε άλλη δωρεά που 

θα γίνεται για το σκοπό αυτό, 

Άρθρο 4ο: Διοίκηση του Τμήματος 

Το Τμήμα διοικείται από άμισθη 5/μελή Επιτροπή αποτελούμενη: 

α. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, ως Πρόεδρο, 

αναπληρούμενο από τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του ιδίου Δ.Σ.  

β. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, ως τακτικό μέλος, μετά του 

αναπληρωτού του επίσης μέλους του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. 

γ. Ένα μέλος που θα προέρχεται από την Α/θμια Εκπ/ση, συνταξιούχος ή εν ενεργεία, 

ως τακτικό μέλος μετά του αναπληρωτού του από τον ίδιο χώρο. 

δ. Ένα μέλος που θα προέρχεται από την Β/θμια ή Γ/θμια Εκπ/ση, συνταξιούχος 

ή εν ενεργεία, ως τακτικό μέλος μετά του αναπληρωτού του από τον ίδιο χώρο 

ε. Ένα μέλος της οικογένειας της δωρήτριας ή πρόσωπο που θα ορίζεται από 

αυτήν ως τακτικό μέλος μετά του αναπληρωτού του. 

Τα πρώτα τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής, μετά των αναπληρωτών των, ορίζονται με 

απόφαση του Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας από τα μέλη του Δ.Σ. και από τα 

μέλη της Λέσχης. Το πέμπτο μέλος της Επιτροπής ορίζεται από την δωρήτρια 

τηλεφωνικώς ή εγγράφως. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με την θητεία των μελών του Δ.Σ. της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, όπως ορίζεται από το καταστατικό, πλην του μέλους της 

οικογένειας της δωρήτριας ή προσώπου που θα προταθεί, που η θητεία του θα είναι 

διαρκής. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον τρία (3), τουλάχιστο, των μελών αυτού 

είναι παρόντα. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή προβαίνει στον ορισμό, εκ των μελών 

της, του Γραμματέα και του Ταμία της Επιτροπής, 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον όλων των Αρχών και Δικαστηρίων 

και παντός τρίτου, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού, τηρεί την τάξη κατά τις 

συζητήσεις, υπογράφει, όλα τα έγγραφα του Τμήματος, μαζί με τον Γραμματέα και τα 

χρηματικά εντάλματα και αποδείξεις είσπραξης μαζί με τον Ταμία. Ενημερώνει 

επίσης το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας.  

Ο Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο του Τμήματος, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., 

που υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και παν εξερχόμενο έγγραφο που 

υπογράφεται απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο, τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας.  
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Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, το βιβλιάριο καταθέσεων στο όνομα του 

Τμήματος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, τους λογαριασμούς και τα λοιπά έγγραφα 

της διαχείρισης του Τμήματος. Για κάθε ανάληψη ποσού για πληρωμή απαιτείται 

απόφαση του Δ.Σ. 

Άρθρο 5ο: Διαχείριση 

Η οικονομική διαχείριση του Τμήματος ενεργείται με βάση ετήσιο εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων αυτού, τηρούμενης της νομίμου διαδικασίας για 

τον καταρτισμό του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού για κάθε 

οικονομικό έτος από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και 31ης Δεκεμβρίου. 

Οι εισπράξεις εσόδων κατατίθενται, αμελλητί, σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, 

όπως και το κεφάλαιο του Τμήματος στο όνομα του Τμήματος της Ευξείνου Λέσχης 

Φλώρινας. 

Άρθρο 6ο: Ισχύς παρόντος κανονισμού 

Ο Κανονισμός του Τμήματος μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από ομόφωνη 

απόφαση της 5/μελούς Επιτροπής του Τμήματος, με απόφαση του Δ.Σ. της Ευξείνου 

Λέσχης Φλώρινας, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Λέσχης. 

Άρθρο 7ο 

Το Τμήμα μπορεί να διαλυθεί όταν και όπως το Καταστατικό της Ευξείνου Λέσχης 

Φλώρινας ορίζει, (άρθρο 39ο Καταστατικού). 

Εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Υποτροφιών Ρατοπούλου Μ. 

Σοφία, και αποφασίζεται η πρώτη απονομή των υποτροφιών από το κληροδότημα της 

κ. Μαριάνθης Ρατοπούλου να γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 17–9–1993. Οι 

υποτροφίες, σύμφωνα με την επιθυμία της χήρας του Μενέλαου Ρατόπουλου, θα 

δίνονται σε σπουδαστές και μαθητές ποντιακής καταγωγής από την περιοχή 

Φλώρινας. Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του Τμήματος Υποτροφιών, 

ορίζονται ως εκπρόσωποι στο ανωτέρω Τμήμα, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά 

του Δ.Σ. της Λέσχης. Η θητεία των εκπροσώπων λήγει στις αρχές του 1994, με τις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Λέσχης.  325 

 

 

 

                                                           
325 Β.Π.–Δ.Σ. 7/28–7–1993. 
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8. Κεφάλαιο 8ο Η εποχή της Αναγέννησης της Ευξείνου Λέσχης (1994-2002) 

 

Η ανάληψη της ηγεσίας της Λέσχης από το υπό τον Ιωάννη Αντωνιάδη 

Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρξε το αποτέλεσμα μιας κίνησης της νεολαίας με σκοπούς 

την αλλαγή προς την κατεύθυνση μιας δυναμικής προώθησης των ζητημάτων που 

απασχολούσαν τη Λέσχη. Πραγματικά, στη διάρκεια της θητείας του αποκτούν 

σάρκα και οστα τα όνειρα όλων όσοι συμμετείχαν στη Λέσχη, είτε ως μέλη του Δ.Σ. 

είτε ως απλά μέλη και η Λέσχη αποκτά μια ευπρόσωπη υποδομή και μια εξίσου 

σημαντική κοινωνική παρουσία.  

 

Επειδή στην ιστορία τα γεγονότα πρέπει να αποτιμώνται με βάση τις 

προγενέστερες προσπάθειες που έγιναν και τα σημεία που κερδήθηκαν, πρέπει να 

τονιστεί ότι η αδιαφιλονίκητη επιτυχία της προεδρίας αυτής οφείλει πολλά, ως προς 

την πατρότητα των στόχων, σε όσους δούλεψαν στο παρελθόν με μεγαλύτερη ή 

μικρότερη επιτυχία προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί πραγματικά βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με μια πραγματικά αγαστη συγκυρία: τη σύζευξη όσων είχαν επιτευχθεί 

στο παρελθόν με τον δυναμισμό μιας νέας γενιάς προσώπων που δούλεψε με 

ενθουσιασμό και συνέπεια, δίνοντας το δικό της στίγμα στην πορεία των Ποντίων του 

νομού.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι κάτι έχει μεταβληθεί στην 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα: η αναγνώριση της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού 

και οι προκλήσεις για την ποντιακή πολιτισμική ταυτότητα που αυτή συνεπάγεται, 

φέρνουν τη νέα γενιά αντιμέτωπη με δραματικές συνειδητοποιήσεις και καθιστούν 

επιτακτικό το αίτημα για νέους προσανατολισμούς. Η θετική ανταπόκριση στο 

αίτημα αυτό θα αποτελέσει στο μέλλον το μέτρο της επιτυχίας ή της αποτυχίας της 

γενιάς αυτής προς την κατεύθυνση της άσκησης επίδρασης στις εξελίξεις και προς 

την κατεύθυνση της διεθνοποίησης του ποντιακού ζητήματος. 

 

8.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις  

 

Η Γενική Συνέλευση που οδήγησε στην εκλογή του Δ.Σ. υπό την προεδρία 

του κ. Αντωνιάδη πραγματοποιείται στις 3-4-1994. Εκτός από την εκλογή νέου Δ.Σ., 

στη Γ.Σ. τέθηκαν και τα εξής θέματα: έγκριση εσωτερικών κανονισμών του 
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Τμήματος Ποντιακής Νεολαίας και Υποτροφιών και τροποποίηση καταστατικού. 

Από τα πρακτικά διαφαίνεται κρίση στις σχέσεις του Δ.Σ. και του Τμήματος 

Νεολαίας ως προς το ζήτημα του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου που πραγματοποίησε η 

Νεολαία. 326 

 

Για το θέμα αυτό ο Ι. Αντωνιάδης είπε : «Η Νεολαία έθεσε κάποια θέματα τα 

οποία δεν είχανε φτάσει μέχρι εδώ, για τα οποία αγωνιζόμουν από το 1988 στη 

Θεσσαλονίκη με την ΕΠΟΝΕ. Τα έφερε στην επικαιρότητα, όπως ήταν το θέμα της 

Γενοκτονίας και κάποια άλλα θέματα γενικότερα που αφορούν τον ποντιακό χώρο. 

Μετά από εκεί, το ’94 είχαμε τις εκλογές της Λέσχης, οπότε αποφασίσαμε να 

συμμετάσχουμε ενεργά και νομίζω ότι ήτανε οι πιο ζωντανές εκλογές της τελευταίας 

ίσως εικοσαετίας, τριακονταετίας, γιατί για πρώτη φορά είχαν ψηφίσει 500 άτομα. 

Υπήρξε μια αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσώπων. Έτσι το θεωρώ εγώ: αντιπαράθεση 

ιδεών. Ο κόσμος στήριξε και τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία υπήρχαν πριν γιατί 

συμμετείχαν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αποφάσισε την ανανέωση των 

ιδεών, την έλευση νέων, με το νέο Δ.Σ. στο οποίο συμμετείχαμε εμείς.  

 

Αξίζει, βεβαίως, τώρα να αναφερθεί τι συναντήσαμε το ’94. Το ’94 η Εύξεινος Λέσχη 

ήταν ένας παραδοσιακός πολιτιστικός σύλλογος, του οποίου οι δραστηριότητες μπορώ 

να πω ότι ήταν (δεν το λεω αυτό υποτιμητικά απλώς κάνω μια περιγραφή αντικειμενική 

όσο μπορώ), όπως και στους άλλους συλλόγους εκείνης της εποχής, ένας χορός ή ένας 

ή δύο το χρόνο, η συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις με το χορευτικό συγκρότημα, 

κάποιες διαλέξεις και κάποιες δραστηριότητες κοινωνικού περιεχομένου, ενισχύσεις 

δηλαδή κάποιων ασθενών ομάδων Παλιννοστούντων ή κάποιων άλλων φτωχών της 

περιοχής. Εκεί περιορίζονταν ο κύκλος των δραστηριοτήτων.» 

 

Στην ψηφοφορία που έγινε εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 4/5-4-1994 για θητεία δύο χρόνων (3-4-

1994 μέχρι 3-4-1996), οι παρακάτω: 

 

 

                                                           
326 Π.-Γ.Σ. 1/3-4-1994 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Μωυσιάδης Στυλιανός Αντιπρόεδρος 

Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος Γενικός Γραμματέας 

Πολατίδης Ηρακλής Ταμίας 

Αλεξιάδης Νικόλαος Κοσμήτορας  

Λαβασίδης Γεώργιος Μέλος 

Ηλιάδης Δημήτριος Μέλος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος 

Μαυρόπουλος Δημήτριος 

Σουμελίδης Αθανάσιος 

 

Μετά την ψηφοφορία συστήνεται επταμελής επιτροπή που αναλαμβάνει να 

μελετήσει το καταστατικό της Λέσχης, προκειμένου να προτείνει τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις. Η επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις στις αρχές Μαΐου και το Δ.Σ., 

αφού τις έλαβε υπόψη, κατέληξε σε μια ενιαία πρόταση για να υποβληθεί στην κρίση 

της Γενικής Συνέλευσης. 327  Η τροποποίηση έγινε με την αριθ. 67/1994 (2-8-94) 

απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας. 328  Παράλληλα διατυπώνονται σκέψεις για 

την έκδοση εφημερίδας και την καθιέρωση ωριαίας εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής 

εκπομπής. 329 

 

Για τις ενέργειες και το ιδεολογικό πλαίσιο του νέου Δ.Σ., ο κ. Αντωνιάδης 

είπε: «Τώρα έρχομαι στις δικές μας προτεραιότητες, να πω όμως και κάτι άλλο, ότι 

υπήρχε και μια ανισοκατανομή όσον αφορά τη συμπεριφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης 

αλλά και της κεντρικής εξουσίας απέναντι στην Εύξεινο Λέσχη. Η Εύξεινος Λέσχη ήταν 

ένας μεγάλος σύλλογος. Βέβαιως, τα κριτήρια ενός συλλόγου είναι ο αριθμός των 

μελών, η περιουσία και από την άλλη πλευρά είναι οι εκδηλώσεις, ποιοτικώς και 

                                                           
327 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-4-1994 και 7/11-5-1994. 
328 Β.Π.-Δ.Σ. 10/2-9-1994. 
329 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-4-1994. 
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ποσοτικώς. Το θέμα είναι ότι η Εύξεινος Λέσχη, αν δούμε τις εγκυκλίους εκείνης της 

εποχής, ήταν μετά ας πούμε από την Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών, μετά από την 

Λέσχη Πολιτισμού. Σε κάποιες εγκυκλίους ήταν πρώτος ο Αριστοτέλης και η Λέσχη 5η ή 

6η, μετά από κάποιους συλλόγους οι οποίοι είχαν 50 έως 60 μέλη. Αυτό σημαίνει ότι 7 

μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τις οικογένειές μας κάνουμε έναν σύλλογο. Η 

Εύξεινος Λέσχη εκείνη την εποχή είχε 700 ίσως και 1000 άτομα, δηλαδή ήταν 5η ή 6η. 

Η επιχορήγηση την οποία έπαιρνε από τον Δήμο ήταν 30-35 χιλ. το χρόνο, όλα αυτά 

είναι κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ποια ήταν η αντιμετώπιση και από την 

Νομαρχία και από τον Δήμο. Την αντιμετώπιζαν ως έναν σύλλογο μικρού μεγέθους. 

Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες ήταν φυλακισμένες. Όταν υπάρχει ένας σύλλογος 700 

ατόμων δεν μπορεί να μην έχει δυνάμεις. Οι δυνάμεις λοιπόν ήταν φυλακισμένες, 

τελούσαν εν ύπνωση.  

 

Εμείς παραλάβαμε αυτόν τον Σύλλογο και θέσαμε κάποιους στόχους. Στόχους 

όπως το άνοιγμα στην κοινωνία και άνοιγμα στην κοινωνία βεβαίως όχι μόνο στο 

στάδιο του επιθυμητού (θέλουμε να ανοίξουμε των σύλλογο προς την κοινωνία), αλλά 

με συγκεκριμένες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες πήραμε και τις οποίες 

πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ποτέ δεν τελειώνει, η 

κοινωνία εξελίσσεται, οι σύλλογοι είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας. Εάν θελήσουν 

να εξελιχθούν και αυτά πρέπει να ακολουθήσουν την εξέλιξη της κοινωνίας. Πάντοτε 

θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα ανοίγματα δεν τελειώνουν ποτέ όσο εξελίσσεται η 

κοινωνία. Πρέπει και ο σύλλογος να εκσυχρονίζεται και να ανανεώνεται και να κάνει 

τα ανοίγματά του.  

 

Εδώ κάπου μπορώ να πω ότι είχαμε παρεξηγηθεί τότε στις πρώτες εκλογές. 

Είχαμε πει ότι εάν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό λειτουργίας και αυτά τα πρότυπα τα 

οποία έχει, ο σύλλογος κινδύνευε να μετατραπεί σε ένα μουσείο πολιτιστικό. Γιατί είναι 

γεγονός ότι το να παραλαμβάνεις κάποια πολιτιστικά στοιχεία 3.000 ετών, έχουν πολύ 

μεγάλη αξία, αλλά αν απλώς τα αναπαράγεις στο τέλος θα καταντήσεις ένα πολιτιστικό 

μουσείο. Θα πρέπει κοντά σ’ αυτά τα στοιχεία τα πολιτιστικά να προσθέσεις και τον 

πολιτισμό της εποχής σου.  

 

Αυτό το οποίο θελήσαμε εμείς να κάνουμε και το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, ήταν να μετατρέψουμε την Εύξεινο Λέσχη από έναν απλό πολιτιστικό σύλλογο, 
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σε έναν (και έτσι πιστεύουμε ότι λειτουργεί σήμερα) πολιτικοποιημένο οργανισμό 

παραγωγής πολιτισμού. Σήμερα η Εύξεινος Λέσχη ασχολείται με όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας, εκτός από τα κομματικά. Δηλαδή, έχουμε 

δραστηριότητες πολιτιστικές με την στενή έννοια του όρου, δραστηριότητες 

πνευματικές, δραστηριότητες κοινωνικού περιεχομένου, δραστηριότητες αθλητικές, 

δραστηριότητες οικονομικές, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τομέας της κοινωνίας τον 

οποίο να μην έχει αγγίξει η Λέσχη και να μην ασχολείται ενεργά. Εκτός από τα 

κομματικά. Είναι λοιπόν ένας πολιτικοποιημένος οργανισμός.  

 

Εννοώ την πολιτικοποίηση με την ευρεία σημασία του όρου. Χωρίς τα 

κομματικά. Ασχολούμαστε με τα πάντα. Συμμετείχαμε στα πάντα. Πιστεύω ότι είμαστε 

συνδιαμορφωτές σε αυτούς τους τομείς, μαζί βεβαίως με κάποιους άλλους οι οποίοι 

ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα, βοηθάμε και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας 

στην μετεξέλιξη αυτής της κοινωνίας.  

 

Το βάρος ήταν ριγμένο στα πολιτιστικά. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τον 

πολιτιστικό χαρακτήρα του συλλόγου. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, η διάσωση και η 

διάδοση όλων αυτών των ηθών και εθίμων και των πολιτιστικών στοιχείων που έχουμε 

παραλάβει. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν 2.200 περίπου τετραγωνικών, εκ των 

οποίων ήταν αποπερατωμένα τα 300 τετραγωνικά μόνο, τα υπόλοιπα ήταν στον 

σκελετό. Σίγουρα όταν είδαμε ότι επί 30 χρόνια προσπαθούσαν κάποιοι άλλοι να το 

αποπερατώσουν, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποπερατώσεις ένα τέτοιο 

κτίριο. Η πρώτη μας υπόσχεση προς τα μέλη μας ήταν ότι, ναι μεν θα κάνουμε 

προσπάθειες για την αποπεράτωση του κτιρίου, αλλά παράλληλα δεν μπορεί ένας 

σύλλογος να ασχολείται μόνο με το κτίριο. Παράλληλα θα κοιτάζουμε να 

πολλαπλασιάσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων. Μέσα όμως 

στους στόχους αυτούς θα είναι και το κτίριο, το οποίο φτάσαμε στο σημείο το οποίο 

φτάσαμε». 

 

Στις 15-5-1994 συγκαλείται Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την 

τροποποίηση καταστατικού. Στη διάρκειά της αποφασίστηκε η εξ ολοκλήρου 

τροποποίηση – αντικατάσταση, αφού το υπάρχον χρονολογείται από το 1970 και 
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συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες 330 και παράλληλα αποφασίζεται η 

συμμετοχή δεκαμελούς ομάδας του χορευτικού συγκροτήματος στο Μουντιάλ του 

1994. 331 

 

Μετά από συμμετοχή σε σύσκεψη των πολιτιστικών φορέων για το 

πρόγραμμα «MEDPLUS», το Δ.Σ. αποφασίζει: 332 

 

• για την πολιτιστική υποδομή την κατασκευή και τον εξοπλισμό αίθουσας 

συνεδρίων, 

• δημιουργία θεατρικού τμήματος, 

• δημιουργία χορωδιακού τμήματος, 

• δημιουργία ομοσπονδίας ποντιακών σωματείων σε επίπεδο Νομού, 

• ενίσχυση της μουσικής ιδιαιτερότητας και των παραδοσιακών χορών, 

• ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

•  

Ακόμα με σκοπό το άνοιγμα της Λέσχης στην κοινωνία, μετά από 

προηγούμενη απόφαση, ορίζεται ένας υπεύθυνος και δύο παρουσιαστές για τη 

ραδιοφωνική εκπομπή. 333  Η 29η Μαΐου ορίζεται ως ημέρα εκλογών στο Τμήμα 

Ποντίων Κυριών και στο Αθλητικό Τμήμα της Λέσχης, 334  ενώ καθιερώνεται η 

συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου 

στην Παναγία Σουμελά και στις εκδηλώσεις του Προφήτη Ηλία Μελίκης (Βέροιας) 

στις 19 και 20 Ιουλίου 1994. 335  Την περίοδο αυτή ανατίθεται η κατασκευή της 

στέγης του κτιρίου 336 και συστήνεται επιτροπή για το Τμήμα Υποτροφιών με δύο 

τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και ένα μέλος της οικογένειας Ρατοπούλου. 

337 Παράλληλα αποφασίζεται η συμμετοχή της Ε.Λ.Φ. στην Αναπτυξιακή Φλώρινας 

με το ποσό των 300.000 δρχ. και ορίζεται ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος 

                                                           
330 Π.-Γ.Σ. 2/15-5-1994. Το πρακτικό φέρει τον αριθμό 1 πιθανόν εκ παραδρομής. 
331  Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
332 Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
333 Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
334  Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
335 Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1994, τεύχος 102, σ. 350. 

Β.Π.-Δ.Σ. 9/19-7-1994. 
336 Β.Π.-Δ.Σ. 10/2-9-1994. 
337 Β.Π.-Δ.Σ. 10/2-9-1994. 
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ως εκπρόσωποι στην ΑΝ.ΦΛΩ. 338 και η συμμετοχή της Ε.Λ.Φ. στην αναπτυξιακή 

εταιρεία της Π.Ο.Π.Σ. ενώ ορίζεται ένας εκπρόσωπος της Λέσχης. 339 

 

Στις 29-1-1995 γίνεται Γενική Συνέλευση με πολλά θέματα και τον 

προϋπολογισμό του Τμήματος Υποτροφιών. 340 Η κοπή της βασιλόπιτας στις 29-1-

1995 είναι η πρώτη εκδήλωση. 341 Αμέσως μετά αποφασίζεται η ανέγερση μνημείου 

υπέρ της Γενοκτονίας των Ποντίων. Το Δ.Σ. προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) 

καταθέτει αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας για την εξεύρεση κατάλληλου 

χώρου προκειμένου να τοποθετηθεί το μνημείο και προτείνει δύο χώρους: 1) την 

πλατεία – προέκταση της οδού Σίνη Κοντογούρη και τη μετονομασία της σε Πλατεία 

Ευξείνου Πόντου 342  και 2) απέναντι από το ξενοδοχείο Αντιγόνη, β) συστήνεται 

τετραμελής επιτροπή που θα διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την ανέγερση του 

μνημείου. 343 Ταυτόχρονα διοργανώνεται αποκριάτικος χορός στο κέντρο Φ.Ο.Ο.Φ. 

στις 5-3-1995. 344 

 

Ιστορική είναι η απόφαση για την έκδοση εφημερίδας με εκδότη την Ε.Λ.Φ. Η 

εφημερίδα θα διευθύνεται από συντακτική επιτροπή της οποίας τα μέλη θα είναι τα 

μέλη του Δ.Σ. και υπεύθυνος για το νόμο θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ. Ο 

τίτλος της εφημερίδας θα είναι Ελεύθερος Πόντος και η έκδοσή της περιοδική. Η 

εκτύπωσή της θα γίνεται στο τυπογραφείο του Αλεξίου Γρηγόρη. 345 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ., υλοποιώντας τον προγραμματισμό δράσης της 

Ομοσπονδίας για την περίοδο 1994-1995, διοργανώνει Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη 

των εκπροσώπων των ποντιακών σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, την Κυριακή 

5-3-1995 στα γραφεία της Ε.Λ.Φ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:346 

 

1. Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας. 

                                                           
338 Β.Π.-Δ.Σ. 10/2-9-1994. 
339 Β.Π.-Δ.Σ. 11/20-9-1994. 
340 Π.-Γ.Σ. 2/29-1-1995. 
341 Π.-Γ.Σ. 2/29-1-1995. 
342 Σήμερα η πλατεία αυτή ονομάζεται Πλατεία Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου.  
343 Β.Π.-Δ.Σ. 1/30-1-1995. 
344 Β.Π.-Δ.Σ. 1/30-1-1995. 
345 Β.Π.-Δ.Σ. 1/30-1-1995. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας τυπώθηκε το Φεβρουάριο του 1995 

και το τελευταίο το Νοέμβριο του 1997. Συνολικά, τυπώθηκαν 9 φύλλα. 
346  Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 1, σ. 3. 
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2. Προβλήματα λειτουργίας και δράσης των ποντιακών σωματείων του Νομού 

Φλώρινας. 

3. Σχέσεις Π.Ο.Π.Σ. με Ομοσπονδίες του εξωτερικού. 

4. Π.Α.Σ.Π.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού) και Δ΄ Παγκόσμιο 

Συνέδριο. 

5. Οργανωτικά προβλήματα του ποντιακού χώρου. 

6. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τη λύση των προβλημάτων των αδελφών 

Ελληνοποντίων. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των ποντιακών σωματείων του Νομού 

Φλώρινας. 

 

Σύμφωνα με το τροποποιηθέν καταστατικό (άρθρα 20-21) και το Νόμο που 

αφορά στη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων συντάχθηκε τα μητρώο μελών, 

σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των τακτικών μελών ανέρχεται σε 729 μέλη. Από το 

σύνολο των μελών δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

έχουν όσοι εγγράφηκαν ως μέλη μέχρι 29-2-1996. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το 

Δ.Σ. έχουν όσοι εγγράφηκαν μέχρι 25-5-1995. Η κατάσταση των μελών εγκρίνεται 

από το Δ.Σ. και αποφασίζεται η παράδοσή του στην εφορευτική επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί για τις εκλογές. 347 

 

Στις 2-6-1996 γίνεται η εκλογή νέου Δ.Σ. 348  Στην ψηφοφορία που έγινε 

εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκαν σε σώμα με το 

πρακτικό 5/5-6-1996 για θητεία δύο χρόνων (2-6-1996 μέχρι 2-6-1998), οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Μωυσιάδης Στυλιανός Αντιπρόεδρος 

Τριανταφυλλίδης 

Χαράλαμπος 

Γενικός 

Γραμματέας 

Πολατίδης Ηρακλής Ταμίας 

                                                           
347 Β.Π.-Δ.Σ. 4/30-4-1996. 
348 Π.-Γ.Σ. 2/2-6-1996. 
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Κεσίδης Κωνσταντίνος Κοσμήτορας  

Σεχίδης Βασίλειος Μέλος 

Γιαζιτζίδης Δαμιανός Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Νικολαΐδης Αντώνιος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος 

Μαυρόπουλος Δημήτριος 

Σουμελίδης Αθανάσιος 

 

Ο ταμίας Πολατίδης Ηρακλής λόγω μετάθεσής του στον Έβρο, 

αντικαταστάθηκε από τον πρώτο αναπληρωματικό Νικολαΐδη Αντώνη. 349 

Παράλληλα, ιδρύεται Τράπεζα Αίματος για τις ανάγκες των μελών της Λέσχης και 

της κοινωνίας γενικότερα και για το σκοπό αυτό ορίζει τρεις υπεύθυνους, μέλη της 

Λέσχης. Από την Τράπεζα θα ικανοποιούνται πρώτα οι ανάγκες των μελών της 

Λέσχης, κατόπιν των υπολοίπων και πάντως η διάθεση θα γίνεται πάντα μετά από 

έγκριση του Δ.Σ. 350  Ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από 5 τακτικούς και 5 

αναπληρωματικούς, για το Τμήμα Υποτροφιών Ρατοπούλου Μ. Σοφία. 351 Ακολουθεί 

η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις του 

Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά. 352 

 

Στις 28-9-1997 επιχειρείται η τροποποίηση του καταστατικού. Πρόκειται για 

την τροποποίηση και προσθήκη άρθρων για τη δραστηριοποίηση της Λέσχης και σε 

άλλους τομείς (αθλητικός, άτομα με ειδικές ανάγκες). Αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. 

από 7 σε 9 και η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αυξάνεται από 2 σε 3 χρόνια. Η 

περιουσία της Λέσχης σε περίπτωση διάλυσης να περιέλθει στη Γ.Γ. Αθλητισμού, 

προκειμένου τα αθλητικά τμήματα της Λέσχης να έχουν χρηματοδότηση. Στη 

                                                           
349 Β.Π.-Δ.Σ. 1/2-4-1998 
350 Β.Π.-Δ.Σ. 5/5-6-1996 
351 Β.Π.-Δ.Σ. 6/18-7-1996 
352 Β.Π.-Δ.Σ. 6/18-7-1996. Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1996, 

τεύχος 110, σ. 207 
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συνέχεια αποφασίζεται συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις 

του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά. 353 

 

Την περίοδο αυτή με πρωτοβουλία της Ε.Λ. Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της συνάντηση των προεδρείων των μεγαλύτερων ποντιακών σωματείων 

Δυτικής Μακεδονίας. Πήραν μέρος η Ε.Λ. Φλώρινας με τον πρόεδρο Αντωνιάδη 

Ιωάννη και τον αντιπρόεδρο Μωυσιάδη Στέλιο, η Ε.Λ. Καστοριάς με τον Ιωάννη 

Αμαραντίδη, η Ε.Λ. Πτολεμαΐδας με τον Παναγιώτη Μωυσιάδη, η Ένωση Ποντίων 

Εορδαίας με τον Ιωάννη Τσαρδακλίδη και η Ε.Λ. Κοζάνης με τον Κων/νο Σανίδη. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλογνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων επί των 

σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τα σωματεία. 354 

 

Η πρώτη Γενική Συνέλευση για το 1998 πραγματοποιείται την 1η 

Φεβρουαρίου, με τρέχοντα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη 355 και κατόπιν έγινε η 

κοπή βασιλόπιτας. Στην εκδήλωση ο Στάθης Ευσταθιάδης παρουσίασε βιβλίο με τη 

συλλογή ποιημάτων του και τίτλο Κραυγή και Λύτρωση. Επίσης παρουσιάστηκε και η 

χορωδία της Λέσχης, 356 ενώ ο αποκριάτικος χορός έγινε στις 15-2-1998 στο κέντρο 

Μίμης. 357 Στη συνέχεια αποφασίστηκε η συμμετοχή στη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. στις 29-3-

1998 με τρία μέλη του Δ.Σ. 358 και αποφασίστηκε η επίσκεψη στο Υ.ΜΑ.Θ. από 

τριμελή αντιπροσωπεία. 359 

 

Σύμφωνα με το τροποποιηθέν καταστατικό (άρθρα 20-21) και το Νόμο που 

αφορά στη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων συντάχθηκε τα μητρώο μελών, 

σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των τακτικών μελών ανέρχεται σε 851 μέλη. Από το 

σύνολο των μελών δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

έχουν όσοι εγγράφηκαν ως μέλη μέχρι 29-2-1998. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το 

Δ.Σ. έχουν όσοι εγγράφηκαν μέχρι 25-5-1997. Η κατάσταση των μελών εγκρίνεται 

                                                           
353  Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1997, τεύχος 114, σ. 203. 
354 Περ. Ποντιακό Βήμα, έκδ. Ε.Λ. Κοζάνης, τεύχ. 49-50 (Ιανουάριος – Ιούνιος 1997), σ. 97. Β.Π.-

Δ.Σ. 5/22-8-1997. 
355 Π.-Γ.Σ. 1/1-2-1998 
356 Β.Π.-Δ.Σ. 7/30-12-1997. 
357 Β.Π.-Δ.Σ. 7/30-12-1997. 
358 Β.Π.-Δ.Σ. 1/2-4-1998. 
359 Β.Π.-Δ.Σ. 1/2-4-1998. 
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από το Δ.Σ. και αποφασίζεται η παράδοσή του στην εφορευτική επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί για τις εκλογές. 360 

 

Στην ψηφοφορία που έγινε στη Γ.Σ. της 31ης Μαΐου 1998, εκλέχτηκαν για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκαν σε σώμα με το πρακτικό 8/4-6-1998 για 

θητεία δύο χρόνων (31-5-1998 μέχρι 31-5-2001) οι παρακάτω: 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Παπαδόπουλος Νικήτας Αντιπρόεδρος Α΄ 

Σεχίδης Βασίλειος Αντιπρόεδρος Β΄ 

Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος Γενικός Γραμματέας 

Μωυσιάδης Στυλιανός Ταμίας  

Κωτσαλίδης Γεώργιος Ειδικός γραμματέας 

Σπυρίδου Αλίκη Υπ. δημ.σχέσεων 

Νικολαΐδης Αντώνιος Υπεύθυνος κινητοποιήσεων 

Γιαζιτζίδης Δαμιανός Έφορος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κεβρεκίδης Φώτιος  

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος 

Μαυρόπουλος Δημήτριος 

Διαφωνίδης Σάββας 

 

Η Σπυρίδου Αλίκη μετά το διορισμό της στην Αχαΐα αντικαταστάθηκε στο 

Δ.Σ. από τον πρώτο επιλαχόντα Κεβρεκίδη Φώτη. 361 

 

                                                           
360 Β.Π.-Δ.Σ. 7/29-5-1998. 

 
361  Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-12-1998 
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Στην ίδια Γ.Σ. αποφασίζεται η στέγαση τριών συλλόγων στο κτίριο της 

Λέσχης: Παράδοση, Πρόσκοποι, Λύκειο Ελληνίδων. 362 Στις 28-6/5-7-1998 γίνεται η 

συμμετοχή του μεγάλου χορευτικού στις εκδηλώσεις για τη ναυτική εβδομάδα 363 και 

ορίζεται πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής καθώς και συντονιστές για την τέλεση 

του παραδοσιακού γάμου. 364 Ακόμα προγραμματίζονται οι εκδηλώσεις Ρατοπούλεια 

για την απονομή των υποτροφιών. Ταυτόχρονα θα γίνουν τα εγκαίνια των νέων 

γραφείων από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και ομιλία από τον καθηγητή 

πανεπιστημίου κ. Πελαγίδη Στάθη με θέμα Η προσφορά των προσφύγων στο 

πνευματικό και οικονομικό επίπεδο στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα 

των εκδηλώσεων θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. 365 

 

Για το πνεύμα που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ο κ. 

Νικήτας Παπαδόπουλος, είπε: «Θέλω να πω λίγα λόγια για τη συνεργασία μου με τα 

παιδιά του συλλόγου. Στάθηκα φιλικά απέναντί τους από την αρχή του Δ. Σ. Στην αρχή 

της θητείας τους ήμουν ο άνθρωπος που στάθηκε κοντά τους και παρακολουθούσα τις 

προσπάθειές τους. Ήταν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες έκαναν και κάνουν εντυπωσιακό 

έργο. Με εκπλήσσουν πολλές φορές με τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές τους. Έκαναν 

σημαντικό έργο, έχουν αλλάξει το καταστατικό και προστέθηκαν πάρα πολλά τμήματα. 

Υπάρχει σήμερα ένα ποσοστό ανθρώπων, πάνω από 30 άτομα, τα οποία όταν τα ζητούν 

για να βοηθήσουν να οργανώσει η Λέσχη οποιαδήποτε εκδήλωση, τα μέλη αυτά που 

κυρίως συμμετέχουν ενεργά, το τμήμα γυναικών και το τμήμα της νεολαίας, βρίσκονται 

κοντά στη Λέσχη ανά πάσα στιγμή. Εκτός από τα παραδοσιακά τμήματα που κρατούσε 

ο σύλλογος από παλιά και σήμερα ο σύλλογος ανταποκρίνεται στα δεδομένα της 

κοινωνίας, με πολλά τμήματα μέσα στα οποία ήθελαν να συγκεντρωθούν πάρα πολλά 

μέλη. Επομένως και σήμερα σε πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, ημερίδες, 

συναντήσεις με άλλα σωματεία, συμμετοχή σε πανελλήνιες συναντήσεις, η Λέσχη έχει 

συμμετοχή. Είναι άξιοι συνεχιστές των παλιότερων, διότι μέσα από πολλές δυσκολίες 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν το κτίριο και να το φτάσουν στο σημείο σήμερα ο Οίκος 

Σπουδαστών να είναι πραγματικότητα, με τα 40 παιδιά που φιλοξενούμε σήμερα, στο 

κτίριο μας. Δεν σας κρύβω ότι όπως και παλιότερα αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά 

                                                           
362 Π.-Γ.Σ. 2/31-5-1998. 
363 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
364 Β.Π.-Δ.Σ. 9/15-6-1998. 
365 Β.Π.-Δ.Σ. 10/7-8-1998. 
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προβλήματα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Υπήρξαν άνθρωποι, έξω από 

τον σύλλογο, που για το δικό τους συμφέρων προσπάθησαν να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην ολοκλήρωση του έργου. Ο σύλλογος και το Δ. Σ. αντιμετώπισαν 

δυναμικά την κατάσταση και έτσι σιγά – σιγά, βήμα – βήμα φτάσαμε στο τελικό 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σήμερα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλες 

πολλές λεπτομέρειες. Η κοινωνία τα βλέπει και εγώ χαίρομαι γι’ αυτό που κάνουν κάθε 

μέρα, σαν ένας απλός στρατιώτης βρίσκομαι πάντοτε στο πλευρό τους, και έτσι θα είναι 

για πάντα. 

 

Η Λέσχη δεν πρέπει να αλλάξει σκοπό, απλά κρατάμε τις παραδόσεις μας αλλά 

προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα της κάθε εποχής. Δεν σας κρύβω ότι είμαι άνθρωπος 

διότι έζησα με τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς και όταν έγιναν τα πρώτα ανοίγματα 

στάθηκα τυπικά. Πραγματικά εμένα που έζησα με τα παιδιά μου έκανε πάρα πολύ καλό. 

Σήμερα η Λέσχη έχει κάνει πάρα πολλά και η πολιτεία συμπαραστάθηκε πάρα πολύ, 

διότι ας μην κρυβόμαστε μας έδωσαν ένα έργο μας έδωσαν κάποια χρήματα σημαντικά 

άσχετα την δωρεά προσφορά που κάναμε στις Εστίες. Σχετικά με τις γυναίκες και για 

να ξεκινήσω από παλιά πρέπει να πωότι δεν υπήρχε τότε η συμμετοχή της γυναίκας στο 

Δ. Σ. Έγιναν τα τμήματα σιγά-σιγά, σήμερα υπάρχει όντως το τμήμα Κυριών και θα 

έλεγα ίσως πρέπει να αλλάξει να δούμε πως θα το φτιάξουμε θα πρέπει να μπούνε και 

γυναίκες στο σύλλογο και σε όλα τα τμήματα πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι το αξίζουν. Διότι οι εκδηλώσεις γίνονται κυρίως με την συνδρομή τους, άρα θα 

πρέπει να υπάρχουν. Άποψή μου είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν παντού και θα είναι 

μεγάλη χαρά να βλέπω πάρα πολλές κυρίες. Γιατί να μην δούμε αύριο και μια Πρόεδρο 

της Ευξείνου Λέσχης. Όλα αυτά που κάνουμε που έκαναν οι πατεράδες μας, και άλλα 

σημαντικά. Αν δεν καταγραφούν κάπου πως οι επόμενες γενιές θα ξέρουν τι έγινε, πως 

έγινε, ποιες ήταν οι δραστηριότητες από τον σύλλογο, ποιος της έκανε ποιος έκανε το 

κτίριο ποιοι το διοικούσανε για ποιο σκοπό τον κάνανε, ένα βιβλίο που θα 

περιλαμβάνει όλες αυτές τις απόψεις καλές και κακές στιγμές, πικρίες και χάρες, 

βιώματα κτλ. Σαν Πόντιος δεύτερης γενιάς με πολύ πικρία το λέω γιατί η Γενοκτονία 

δεν έχει αναγνωριστεί θέλω την Ιστορία του ποντιακού Ελληνισμού να την ξέρουν όλα 

τα παιδιά να την ξέρει και ο Ελληνικός Λαός. Θα ήθελα οι νεολαίοι μας όλοι να 

διαβάσουν την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού να την ξέρουν και να κρατήσουν τις 

παραδόσεις μας. Πάντα ήθελα να είμαι ένας πατριώτης και να προσφέρω από μακριά».  
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Κατόπιν πρότασης του Προέδρου Α. Αλεξανδρίδη, το ΔΣ αποφάσισε την 

τροποποίηση των άρθρων 11 και 21 του καταστατικού. Το άρθρο 11 αναφέρεται στην 

διοίκηση του ΔΣ και προτείνεται το ΔΣ από 9 μέλη να αυξηθεί στα 11 για την 

καλύτερη λειτουργία του, μιας και οι δραστηριότητες του συλλόγου έχουν αυξηθεί 

και απαιτείται καλύτερη παρουσία σε διάφορες εκδηλώσεις.  Το άρθρο 21 

αναφέρεται στον χρόνο των αρχαιρεσιών, ο οποίος δεν θα είναι την ημέρα του 

απολογισμού των πεπραγμένων, αλλά την επόμενη Κυριακή. 366 

 

 

8.2. Το κτίριο της Λέσχης 

 

Την περίοδο αυτή (1995) ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 

Μιλτιάδης Έβερτ εκδήλωσε την επιθυμία του, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 

στη Δυτική Μακεδονία, να επισκεφθεί το κτίριο της Λέσχης. Το Δ.Σ. αποφασίζει να 

υποδεχτεί τον αρχηγό στα γραφεία της Ε.Λ.Φ., να τον ενημερώσει για τα τρέχοντα 

ζητήματα του συλλόγου και γενικότερα του ποντιακού ελληνισμού, όπως η 

αποκατάσταση των αδελφών Ποντίων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και να του προσφέρει 

αναμνηστικό δώρο. 367 Ο κ. Έβερτ επισκέφθηκε τη Λέσχη την Κυριακή 9 Μαρτίου 

και ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Λέσχη και κύρια η ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου. 368 

 

Όσον αφορά τη συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στον κτίριο, στην Γ.Σ. 

του 1998, γίνεται αγορά πλακιδίων και ανάθεση για την τοποθέτησή τους στον πρώτο 

όροφο 369 και προγραμματίζονται οι περιφερειακές και κεντρικές εκδηλώσεις για την 

επέτειο της Γενοκτονίας να γίνουν στις 24-5-1998. 370 

 

 

 

 

                                                           
366 Β.Π.-Δ.Σ. 1/6-2-2002 
367 Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-3-1995. 
368 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 2, σ. 4. 
369 Β.Π.-Δ.Σ. 2/14-4-1998. 
370 Β.Π.-Δ.Σ. 3/6-5-1998 και 4/15-5-1998. 
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8.3. Η ολοκλήρωση του «Οίκου του Σπουδαστού» 

 

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της προεδρίας Αντωνιάδη είναι το κτιριακό. Η 

άποψή του επομένως για ό, τι έχει συντελεστεί και για τις δυσκολίες που έχουν 

προκύψει είναι βαρύνουσας σημασίας: «Το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει σήμερα 

είναι ότι έχουμε ένα κτίριο 2.500 χιλ. τετραγωνικών αποπερατωμένο πλήρες, ένα κτίριο 

το οποίο έχει τις Εστίες του στον τελευταίο όροφο, έχει τα γραφεία του, έχει τις 

αίθουσες διδασκαλίας, έχει τις αίθουσες χορών κτλ., καθώς και αίθουσα 

κινηματογράφου Ένα τεράστιο κτίριο μια υποδομή ισχυρότατη. Οι Εστίες λειτουργούν 

από τον Ιανουάριο του 2002. 

 

Οι αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν εδώ και 4 χρόνια, αφού κάναμε μέσα τις 

ανάλογες τροποποιήσεις των χώρων. Τις έχουμε νοικιασμένες στο Κ.Ε.Κ. Ξυνή. 

Παλιότερα τις είχαμε νοικιασμένες στο Κ.Ε.Κ. της Ομοσπονδίας Ποντιακών 

Σωματείων το οποίο μετά συνεταιρίστηκε με το Κ.Ε.Κ. Ξυνή και παρέμειναν εκεί. Είναι 

ένα έσοδο για την Λέσχη και παράλληλα είναι ένας χώρος τον οποίο χρησιμοποιούμε 

και εμείς για ανάλογου περιεχομένου εκδηλώσεις.  

 

Ένας από τους στόχους, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ήταν ο οικονομικός. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε έσοδα από νοίκια και των αιθουσών διδασκαλίας και της 

αίθουσας κινηματογράφου. Εκτός από αυτά βεβαίως, έχουμε την πάγια επιχορήγηση 

του Δήμου, την οποία από 35 χιλ. για πρώτη φορά το 1994, την κάναμε 500 χιλ. και 

έκτοτε κάθε χρόνο έρχονται 500 χιλ. Τις ενισχύσεις από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Φλώρινας από το Υπ. Μακεδονίας – Θράκης από το Υπ. Πολιτισμού. Σας λέω ότι από 

το 1994 μέχρι το 2002 έχουν επενδυθεί στο κτίριο και σε διάφορες εκδηλώσεις γύρω 

στα 400 εκατ. 

 

Αναφέρομαι ακόμα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, ότι δημιουργήσαμε ένα άριστο 

στελεχιακό δυναμικό πάνω από 30 άτομα τα οποία σήμερα είναι σε θέση να 

διοργανώσουν άνετα οποιαδήποτε μορφής εκδήλωση. Ημερίδες, διημερίδες, διαλέξεις, 

πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις, αθλητικού περιεχομένου εκδηλώσεις παντός 

είδους. Να αναφέρω όλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνανε με τους Υπουργούς, τον 

Κώστα Τριαρίδη ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος άνοιξε το κρουνό της 

χρηματοδότησης και είναι σημαντικό για την ιστορία της Λέσχης να αναφέρουμε ότι το 
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1995 είχαμε φτάσει στο παραπέντε της αποπεράτωσης του κτιρίου, όλου του κτιρίου. 

Είχαμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση. Τότε το κόστος ήταν γύρω στα 150 

εκατ. για τα 2.500 χιλιάδες τετραγωνικά. Ξεκινήσαμε, είχαμε φτάσει και στο Υπουργείο 

Πολιτισμού. Τότε δυστυχώς υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο, αλλά πρέπει να αναφερθεί, 

ματαιώθηκε εξαιτίας της παρέμβασης κάποιων, ας μην τους αναφέρω, οι οποίοι όταν 

είδαν ότι πρόκειται η Λέσχη να πάρει αυτά τα χρήματα υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις, 

ανωνύμων – επωνύμων και κατόρθωσαν πράγματι να ματαιώσουν την προγραμματική 

σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί και υπάρχει και η σχετική φωτογραφία εδώ στο 

γραφείο, την οποία έχουμε και είναι ντοκουμέντο. Αλλά παρ’ όλα αυτά μετά από 

επίπονες προσπάθειες του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ., σας αναφέρω ότι επί ένα οκτάμηνο είχαμε 

πάει τουλάχιστον έξι με επτά φορές στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, και η 

τελευταία χαρακτηριστική συνάντηση με τον Υπουργό τον Κώστα Τριαρίδη, αναφέρω 

μόνο αυτό, ενώ είχαμε στη διάθεσή μας ένα τέταρτο καθίσαμε δύο ώρες. Όταν βγήκαμε 

έξω από το γραφείο του, περίμεναν περίπου 40 άτομα, ήταν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι 

είχαν ραντεβού. Τότε είχαμε πάει με τον Αλέκο Αλεξανδρίδη, τον Μπάμπη 

Τριανταφυλλίδη, τον Στέλιο Μωυσιάδη, είναι πρόσωπα τα οποία έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο και κατορθώσαμε να πάρουμε την πρώτη χρηματοδότηση που ήταν 40 εκατ. Τότε 

αποπερατώσαμε τα γραφεία μας και ανεβήκαμε πάνω και φύγαμε από το ισόγειο που 

έγινε αίθουσα διδασκαλίας και έκτοτε κάθε χρόνο από το Υπουργείο Μακεδονίας – 

Θράκης είχαμε μια σημαντική επιχορήγηση της τάξης των 10 εκατ. 20, 30 ώσπου 

φτάσαμε βεβαίως στο τελικό αποτέλεσμα των εστιών με το οποίο θα ήθελα να 

κλείσουμε».  

 

8.4. Οι δράσεις της Ευξείνου Λέσχης 

 

Με την ευκαιρία του Πάσχα η Λέσχη πρόσφερε τρόφιμα σε οικογένειες 

Ελληνοποντίων, 371  ενώ στις 2 Μαΐου 1994 η Ε.Λ.Φ., ο Εκπολιτιστικός 

Εκπαιδευτικός Σύλλογος και ο σύλλογος Ποντιακή Ιδέα Νέου Καυκάσου 

διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην περιοχή μας, παλαιστικούς αγώνες στην πλατεία 

του Νέου Καυκάσου. 372 Ακόμα, η Λέσχη αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των 

φοιτητών της ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Τιφλίδας στην 

                                                           
371 Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
372  Γιώργου Ανθόπουλου, Φλώρινα. Χρονολόγιο αθλητικών γεγονότων από το 1917 μέχρι το 

1995, Φλώρινα 1996, σ. 126. 
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Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, όπου κάνουν πρακτική εξάσκηση για ένα μήνα. 373 

Παράλληλα καταρτίζεται το πρόγραμμα για την εκδήλωση της Γενοκτονίας των 

Ποντίων 374 το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

 

• με ευθύνη του Τμήματος Ποντίων Κυριών θα μεταφερθεί ένας δίσκος με κόλλυβα 

στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα, 

• θα σταλούν προσκλήσεις μέχρι 18-5-1994, 

• θα επιδοθεί πρόσκληση και επιστολή στον μητροπολίτη για την παραμονή του, 

• θα γίνει επίσκεψη στις 21-5-1994 στα χωριά για ενημέρωση των κατοίκων, 

• την ημέρα της εκδήλωσης, 22-5-1994, θα διατεθεί δωρεάν αστικό λεωφορείο για 

τη μεταφορά όσων θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. 

 

Μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Γυναικών αποφασίζεται η 

συγκέντρωση ρούχων για να αποσταλούν στους Έλληνες του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

375  Τον ίδιο χρόνο παραχωρείται η αίθουσα Νεολαίας στα Κ.Ε.Κ., έναντι ενός 

φωτοτυπικού μηχανήματος και υλικών μηχανοργάνωσης 376 και η αίθουσα τελετών 

για 15 ημέρες στην Πρόνοια για να γίνει έκθεση ταπήτων. 377 Έπειτα, εγκρίνεται το 

αίτημα του Τμήματος Νεολαίας για τη διοργάνωση χορού στις 18-11-1995 στο 

κέντρο Μίμης, 378 ενώ για το υπό ίδρυση χορωδιακό τμήμα της Λέσχης αποφασίζεται 

η αγορά μουσικών οργάνων (νταούλι). 379 Ακολουθεί η συμμετοχή της Λέσχης στη 

σύσκεψη της Π.Ο.Π.Σ. στην Κοζάνη, 380 με τους Αντωνιάδη Γ. και Μωυσιάδη Στ. και 

αποφασίζεται η συμμετοχή του Τμήματος Γυναικών με περίπτερο και προσφορά 

ποντιακών παραδοσιακών φαγητών στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος 

Φλώρινας για τις φωτιές στις 23-12-1995. 381 

 

Μετά τη βεβήλωση του μνημείου της Γενοκτονίας, το Δ.Σ. αποφασίζει να 

καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων και να καταγγείλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

                                                           
373 Β.Π.-Δ.Σ. 7/11-5-1994. 
374 Β.Π.-Δ.Σ. 8/16-5-1994. 
375 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
376 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
377 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
378 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
379 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
380 Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
381  Β.Π.-Δ.Σ. 8/13-11-1995. 
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«την άνανδρη και με ύπουλο τρόπο βεβήλωση του μνημείου». 382  Ταυτόχρονα 

εγκρίνεται η δημιουργία αθλητικού τμήματος (χειροσφαίρισης). 383 Όμως, επειδή στο 

υπάρχον καταστατικό η ίδρυση αθλητικών τμημάτων δεν προβλέπεται, πρέπει να 

γίνει τροποποίηση του καταστατικού. Στην ίδια τροποποίηση θα συμπεριληφθεί η 

αύξηση των μελών του Δ.Σ. από 7 σε 9 καθώς και η καθιέρωση τριετούς θητείας του 

εκλεγμένου κάθε φορά Δ.Σ. Αποφασίζεται η τροποποίηση να γίνει μετά από Γ.Σ. που 

θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό στις 28-9-1997. 384 Ταυτόχρονα ορίζεται η 21-9-

1997 ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης Ρατοπούλεια. Στην εκδήλωση θα 

γίνει ομιλία από την κ. Σοφία Ηλιάδου-Τάχου με θέμα την παιδεία στον 

τουρκοκρατούμενο Πόντο, από την περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων ως τη 

Μικρασιατική Καταστροφή. 385 

 

Στην συνέντευξη του ο κ. Αντωνιάδης επισημαίνει: «Στον κοινωνικό τομέα να 

πούμε ότι και εκεί βρήκαμε πράγματι αξιόλογες δραστηριότητες και τις συνεχίσαμε. 

Ενισχύσαμε κατά καιρούς τους σεισμοπαθείς των Γρεβενών και της Κοζάνης και τους 

πλημμυροπαθείς της Ξάνθης. Κατά καιρούς, Χριστούγεννα και Πάσχα δώσαμε βοήθεια, 

με τα οικονομικά τα οποία είχαμε στην διάθεσή μας, στους ομογενείς πρόσφυγες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάθε φορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δίνεται μια 

συμβολική βοήθεια και όποτε χρειαστεί και έκτακτες βοήθειες σε κάποιες οικογένειες, 

οι οποίες πιστεύουμε πραγματικά ότι υποφέρουν και έχουν ανάγκη από τέτοια βοήθεια. 

Να σας πω ότι και το προηγούμενο Δ.Σ. και όλα τα διοικητικά συμβούλια, αγκάλιασαν 

αυτό το πρόβλημα. Αλλά οι δυνατότητες πάντα είναι περιορισμένες και νομίζω ότι θα 

ήταν λάθος να επωμιστούμε εμείς την αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων έστω και 

της μερικής.  

 

Κοινωνικού περιεχομένου ήταν και κάποιες εκδηλώσεις, όπως είναι η ημερίδα 

για την μεταμόσχευση οργάνων, όπου τιμήσαμε όλους τους δότες οργάνων του Νομού 

και στην οποία την ευθύνη την είχε ο Νικήτας Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει ζήσει το 

συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι πολύ ευαίσθητος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Κατά 

καιρούς φιλοξενούσαμε κόσμο και αυτό ήταν μεγάλο κόστος, γιατί όταν αποπερατώνεις 

                                                           
382 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-5-1997. 
383 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-5-1997. 
384 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-5-1997. 
385 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-5-1997. 
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ένα τέτοιο τεράστιο κτίριο και ανά πάσα στιγμή βρίσκεις αυτή τη διαδικασία της 

αποπεράτωσης και τα χρήματα είναι πολύ λίγα, για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες 

τουλάχιστον οικονομικά δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τις 

φοιτήτριες από τη Γεωργία για ένα μήνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και είχαμε 

αναλάβει το κόστος εν μέρει της φιλοξενίας, της εξόδου της ψυχαγωγίας και κάποια 

άλλα τα οποία ήταν στις δυνατότητες μας. Κάποιους συλλόγους εδώ της περιοχής της 

Βόρειας Ελλάδος, όπως της Αξιούπολης, τους οποίους φιλοξενήσαμε για 2 – 3 ημέρες. 

 

Η πρώτη μας δουλειά, το πρώτο μας μέλημα ήταν αυτό. Να αγκαλιάσουμε όλα 

τα εν ζωή μέλη και βεβαίως να τιμήσουμε τα μέλη τα οποία δεν ήταν πλέον μαζί μας. 

Οι πρώτες εκδηλώσεις λοιπόν απέβλεπαν σε αυτό το σκοπό, είχαμε καλέσει όλα τα μέλη 

των διοικητικών συμβουλίων είχε γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση και τα τιμήσαμε για 

την προσφορά τους στην Εύξεινο Λέσχη. Θέλουμε την Λέσχη ενωμένη και κάναμε πάρα 

πολλές προσπάθειες γι’ αυτό και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών 

αλλά και των μη μελών, οι οποίοι παρακολουθούν τις δραστηριότητες είναι κοντά στην 

Εύξεινο Λέσχη. Στην Εύξεινο Λέσχη δεν υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχει η Εύξεινος Λέσχη 

και κάτω από αυτήν την ομπρέλα υπαγόμαστε όλοι, και βεβαίως κάναμε αυτή την 

προσπάθεια την οποία ανέφερα, η οποία πιστεύω ότι ήταν επιτυχής.  

 

Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, άριστες σχέσεις μπορώ να πω. Το Τμήμα Νεολαίας 

έχει μια αυτονομία κινήσεων και οτιδήποτε οραματιστεί και προγραμματίσει, οτιδήποτε 

θελήσει να διοργανώσει, έχει την αμέριστη συμπαράσταση υλική και ηθική. Τον μόνο 

ενδοιασμό τον οποίο είχαμε, ή μάλλον τη μόνη επιφύλαξη την οποία είχαμε βάλει, είναι 

ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα κάνετε, να μην είναι ενάντια στους σκοπούς της 

Ευξείνου Λέσχης και γενικά στην ποντιακή ιδέα ή το ποντιακό στοιχείο, από εκεί και 

πέρα οι σχέσεις μας είναι άριστες. Εκείνο το οποίο αναφέρω και έχει σχέση με την 

αυτοκριτική, είναι το γεγονός ότι το Τμήμα Νεολαίας δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά 

τα οποία θα έπρεπε να προσφέρει. Έχουμε πλησιάσει νεολαίους, προσπαθούμε να τους 

φέρουμε στην Λέσχη, τους διαθέτουμε τα πάντα, κάτι που εμείς δεν είχαμε στην διάθεσή 

μας. Σήμερα είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε τα πάντα, ότι θέλουν, ότι 

χρειαστούν, υποδομή υπάρχει άριστη. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει κάποιο πρόβλημα και 

εδώ αισθάνομαι ότι χωλαίνουμε, δυστυχώς δεν έχουμε εκπληρώσει το στόχο μας στο 

σημείο το οποίο θα θέλαμε. 
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Το Τμήμα Γυναικών, απεναντίας, και εδώ θα κάνω πάλι την αυτοκριτική μου, 

είναι μέσα στους στόχους να αλλάξει μορφή Ορισμένες από τις κυρίες οι οποίες 

επιθυμούν, θα πρέπει πλέον να μπουν στο Δ.Σ. της Λέσχης και να υπάρξει κάποιο άλλο 

άτυπο όργανο με άλλη μορφή και με άλλη ονομασία γιατί πλέον είναι ξεπερασμένο. 

Αυτό ξεκίνησε 10ετίες τώρα, όταν πλέον εκείνη την εποχή ενδεχομένως να ήταν κάτι 

αποδεκτό από την κοινωνία, σήμερα δεν είναι αποδεκτό και από ορισμένες ομάδες 

επισκεπτών ίσως αν όχι σκωπτικά πάντως το δέχονται με μεγάλη παραξενιά. Σαν 

ιδιαιτερότητα. Παρ’ όλα αυτά μπορώ να πω ότι είναι το δεξί μας χέρι, το Τμήμα 

Γυναικών είναι πάρα πολύ δραστήριο μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις 

δραστηριότητες της Λέσχης και από μόνο του διοργανώνει πάρα πολλές αξιόλογες 

εκδηλώσεις, που έχουν σχέση κυρίως με την γυναίκα, όπως εκδηλώσεις για τη γιορτή 

της μάνας, για την ημέρα της γυναίκας. 

 

Εδώ να αναφέρουμε ότι θεωρήσαμε ως σημαντικό και ιστορικό περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να δώσουμε στους απογόνους μας, την καταγραφή της 

ιστορίας της Λέσχης, γιατί τα επόμενα τα νεότερα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν την 

ιστορία της Λέσχης, κάτι το οποίο γίνεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ την 

Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας και ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε και τα ονόματα 

αυτών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, αισθάνομαι ηθικά την 

υποχρέωση να τους ευχαριστήσω των Κώστα Φωτιάδη, την Ηλιάδου Σοφία, τον Γιάννη 

Κασκαμανίδη, την Κική Κασκαμανίδου και τη Βάσω Κατικαρίδου. Ο καθένας βεβαίως 

βάζει το δικό του λιθαράκι, όσο μπόρεσαν, αλλά κυρίως ευχαριστώ τους 

πανεπιστημιακούς που είναι κάτω, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη αυτής της 

έκδοσης και αυτής της καταγραφής της ιστορίας της Λέσχης από την μια, και της 

καταγραφής της ιστορίας του προσφυγικού στοιχείου της Φλώρινας από την άλλη που 

είναι το επόμενο βήμα. Η πρώτη λοιπόν, το πρώτο μας μέλημα θα είναι η έκδοση αυτού 

του υλικού, βγάλαμε ένα μικρό έντυπο που αναφερόταν στις κυριότερες δραστηριότητες 

της Λέσχης. Σε ότι αφορά το βιβλίο για την ιστορία της Λέσχης, θα είναι ένα βιβλίο το 

οποίο θα αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες από το 1951 μέχρι το 2002 και θα 

υπάρχει μέσα φωτογραφικό υλικό και βεβαίως τα μέλη των Δ.Σ. τα οποία έχουνε 

προσφέρει».  

 

Με αφορμή αυτά να πω ότι δεν τιμήσαμε μόνο σε ειδικές εκδηλώσεις όλα αυτά 

τα μέλη, αλλά στην είσοδο του κτιρίου έχουνε γραφεί με χρυσά γράμματα όλα τα μέλη 
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των διοικητικών συμβουλίων για να τα γνωρίζουν οι νεότεροι και μαζί με αυτούς 

έχουμε γράψει και τους ευεργέτες, οι οποίοι είναι άτομα που έχουν προσφέρει ένα 

σημαντικό ποσό στην Εύξεινο Λέσχη. Μπορώ και να τα αναφέρω κιόλας: είναι ο 

Ρατόπουλος Μενέλαος, ο Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, ο Μιχαηλίδης Γιάννης, ο 

Αντωνιάδης Δημήτρης, ο Αλεξανδρίδης Αλέκος, Ηλιάδης Φαίδων, Μιμιλίδης 

Λύσσανδρος, Πολατίδης Αθανάσιος, Χονδρομματίδης Ιωάννης. Είναι αυτοί οι οποίοι 

έχουν προσφέρει ένα σημαντικό ποσό, υλικό και ηθικό, υλική και ηθική βοήθεια και 

είναι γραμμένοι και αυτοί με χρυσά γράμματα.  

 

Ο κ. Μιχαηλίδης Γιάννης, στη μνήμη του γιου του Κυριάκου, έχει βοηθήσει 

πολύ στον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με βιβλία και 

με τα απαραίτητα έπιπλα που χρειάζονται, γι’ αυτό η βιβλιοθήκη μας ονομάστηκε 

Κυριάκος Μιχαηλίδης. Το Μουσείο το ονομάσαμε Αντωνιάδη Θεοδώρου, γιατί δόθηκε 

σημαντική οικονομική βοήθεια για την οργάνωση του Μουσείου από την οικογένειά του 

και βεβαίως να αναφέρω και την βοήθεια του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος βοηθά 

σε όλα τα υπόλοιπα θέματα καθοριστικά.  

 

Θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο που το θεωρώ επίσης σημαντικό, είναι το 

θέμα της εκδρομής στον Πόντο. Μετά από τόσα χρόνια, από το 1922, ήταν η πρώτη 

εκδρομή η οποία διοργανώθηκε από την Φλώρινα προς της αλησμόνητες πατρίδες. 

Νομίζω ότι έγινε επανασύνδεση του ομφάλιου λώρου με τις αλησμόνητες πατρίδες, ήταν 

ένα ταξίδι πολύ συγκινητικό, εγώ δεν είχα την χαρά και την τύχη να πάω αλλά από τις 

εμπειρίες τις οποίες μετέφεραν οι εκδρομείς και μάλιστα εξέφρασαν και την επιθυμία να 

ξαναπάνε κάποια στιγμή θα το ξαναδιοργανώσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό νομίζω, 

είναι ένας σταθμός για το ποντιακό στοιχείο της περιοχής. 

 

Στην συνέντευξη του ο κ. Αντωνιάδης συνεχίζει λέγοντας «Να αναφερθώ 

επίσης σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι τα οργανωτικά θέματα. Γιατί η 

Εύξεινος Λέσχη έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα οργανωτικά θέματα σε ηθικό επίπεδο. 

Σήμερα υπάρχουν 3 ομοσπονδίες. Είναι διάσπαρτος ο οργανωμένος ποντιακός χώρος. 

Η Εύξεινος Λέσχη λοιπόν, παίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενοποίηση όλων των ομοσπονδιών. Ήδη πρόκειται να γίνει το φθινόπωρο του 2002 

ένα κεντρικό οργανωτικό συνέδριο το οποίο θα προσπαθήσει να ενώσει όλες τις 

ομοσπονδίες. Και αυτό έχει γίνει με προσωπική παρέμβαση της Ευξείνου Λέσχης 
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Φλώρινας. Υπήρξε ένας κύκλος επαφών με τα σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, της 

Κοζάνης, των Γρεβενών, τα δύο της Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς, επαφές με όλες 

τις πρωτεύουσες των Νομών και ενώ η πρόθεση όλων αυτών των σωματείων ήταν να 

κάνουμε δική μας και εμείς Ομοσπονδία σαν σωματεία Δυτικής Μακεδονίας, εκεί 

παρενέβη η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας η οποία προέτρεψε, και τελικά το πέτυχε, να 

κάνουμε προσπάθεια για να ενωθούν όλες οι Ομοσπονδίες σε μια και όχι να 

προσθέσουμε μια καινούρια Ομοσπονδία. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, 

πιστεύουμε ότι στο τέλος θα στεφθεί με επιτυχία. Δηλαδή και σε επίπεδο εθνικό και σε 

επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας παίζουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως επίσης 

παίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον μητροπολιτικό μας ρόλο σε επίπεδο Νομού. Σας 

λέω μόνο πριν από ένα μήνα περίπου έγινε μια κεντρική συνεδρίαση με όλα τα 

ποντιακά σωματεία του Νομού: του Μανιακίου, της Λεβαίας, του Φιλώτα, της Βεγόρας, 

του Αγ. Βαρθολομαίου, της Κολχικής, του Καυκάσου, της Φλώρινας και του Πελαργού. 

Όλα αυτά τα σωματεία βρέθηκαν στην Φλώρινα, αφού πρώτα περάσαμε εμείς από κάθε 

χωριό χωριστά ανά 15 μέρες και αφού τους ενημερώσαμε και πιστεύω ότι γίναμε 

πιστευτοί για τις αγνές προθέσεις μας και έχουμε βοηθήσει όλα αυτά τα σωματεία είτε 

με φωτοτυπικά τα οποία τους έχουμε κάνει δώρο, είτε με υπολογιστές και με κάθε 

είδους βοήθεια».  

 

8.5. Οι εκδηλώσεις της Ευξείνου λέσχης 

 

Ακολουθεί η συνδιοργάνωση τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην 

Κοινότητα Νέου Καυκάσου από 28 μέχρι 30 Οκτωβρίου 1994 386 και η συμμετοχή 

του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις του συλλόγου Πρέσπα. 387 

Παράλληλα διοργανώνεται χορός στις 3-12-1994 στο κέντρο Φιλίππειον 388 και χορός 

γυναικών. 389 

 

Η συμμετοχή της Ε.Λ.Φ. στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ν.Ε.Λ.Ε. με 

έκθεση του Ιστορικού Αρχείου του Πόντου, είναι το επόμενο βήμα. 390 Ακόμα, η 

Λέσχη αποφασίζει τη συμμετοχή με έναν εκπρόσωπο στην προσυνεδριακή σύσκεψη 
                                                           
386 Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1994, τεύχος 103, σ. 427. 

Β.Π.-Δ.Σ. 11/20-9-1994. 
387 Β.Π.-Δ.Σ. 11/20-9-1994. 
388 Β.Π.-Δ.Σ. 12/10-11-1994. 
389 389 Β.Π.-Δ.Σ. 12/10-11-1994. 
390  Β.Π.-Δ.Σ. 13/5-12-1994. 
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των ποντιακών σωματείων στις Σέρρες 391  και αποφασίζεται η ανάθεση για την 

κατασκευή 11 στολών (6 ανδρικών και 5 γυναικείων) για το χορευτικό συγκρότημα 

στη Ν.Ε.Λ.Ε. 392 Η περίοδος ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του Τμήματος Ποντίων 

Κυριών στις εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας για τις χριστουγεννιάτικες φωτιές στις 

23-12-1994. 393 

 

Διοργανώνεται εκδήλωση του Τμήματος Γυναικών για την ημέρα της Πόντιας 

Μητέρας. 394 Για τις εκδηλώσεις της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, 

αποστέλλονται προσκλήσεις και αναρτώνται ανακοινώσεις στην πόλη της Φλώρινας 

και τα χωριά Κολχική, Άγιο Βαρθολομαίο, Αμμοχώρι και Νέο Καύκασο. 395 

Επιπλέον, το Τμήμα Γυναικών διοργανώνει εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας 

στην οποία θα μιλήσει η εκπαιδευτικός κ. Βέρα Αντωνιάδου – Κεσίδου, στην 

αίθουσα της Ε.Λ.Φ. 396 Επίσης, το Τμήμα Γυναικών διοργάνωσε εκδήλωση και τα 

έσοδα των 300.000 δρχ. στάλθηκαν στο χωριό Κνίδη, προς ενίσχυση των 

σεισμοπαθών του Νομού Γρεβενών. 397 

 

Στην εκδήλωση για την Γενοκτονία, δόθηκε θεατρική παράσταση από το 

θίασο των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο της 

Φλώρινας, με το θεατρικό έργο του Δ. Αθανασιάδη «Γενοκτονία». 398 

 

Για τις εκδηλώσεις Ρατοπούλεια που θα γίνουν στις 17 Σεπτεμβρίου 1995, 

αποφασίζεται:  399 

• ομιλία του παιδαγωγού κ. Θωίδη Δημητρίου με θέμα Ο θεσμός της χορηγίας στην 

εκπαίδευση του Πόντου. 

• απονομή υποτροφιών, 

• ανακήρυξη της κ. Ρατοπούλου Μαριάνθης σε μεγάλη ευεργέτρια της Λέσχης και 

απονομή τιμητικής πλακέτας, 

                                                           
391  Β.Π.-Δ.Σ. 13/5-12-1994. 

 
392 Β.Π.-Δ.Σ. 13/5-12-1994. 
393 Β.Π.-Δ.Σ. 13/5-12-1994. 
394 Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-3-1995. 
395 Β.Π.-Δ.Σ. 5/8-5-1995. 
396 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 3, σ. 2. 
397  Β.Π.-Δ.Σ. 5/8-5-1995 και Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 3, σ. 3 
398 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 3, σ. 1. 
399 Β.Π.-Δ.Σ. 6/19-6-1995. 
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• ομιλία του κ. Στάθη Ευσταθιάδη με τη συνοδεία χορωδίας του Φάρου Ποντίων 

Θεσσαλονίκης, 

• απονομή τιμητικού διπλώματος σε όλα τα διατελέσαντα μέλη στο Δ.Σ. της 

Λέσχης, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που 

πρόσφεραν στη Λέσχη. 

 

Τα πρόσωπα που τιμήθηκαν ήταν οι εξής: 400 

 

Αμοιρίδης Γεώργιος Κεσίδου Λίζα Σουμελίδης Κωνσταντίνος 

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Κοσμίδης Δημήτριος Τογκαρίδης Νικόλαος 

Αντωνιάδης Δημήτριος Κωστελίδης Ευστάθιος Τσελίδης Νικόλαος 

Ατματζίδης Ελευθέριος Κωνσταντινίδης Αθανάσιος Χαραλαμπίδης Διογένης 

Γιαλαμάς Παναγιώτης Λαβασίδης Γεώργιος Χαραλαμπίδης Αδάμ 

Γεωργιάδης Ευστάθιος Μαντρατζής Αριστοτέλης Χατζηπαυλίδης Πλάτων 

Γυμνόπουλος Σταύρος Μαυρόπουλος Ευστάθιος Αποθανόντα μέλη 

Ηλιάδης Δημήτριος Μαυρόπουλος Δημήτριος Ατματζίδης Χαράλαμπος 

Ηλιάδης Σταύρος Μιμιλίδης Λύσανδρος Βασιλειάδης Χαράλαμπος 

Θωίδης Δημήτριος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Καϊσίδης Δημήτριος 

Ιωακειμίδης Ανέστης Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος Λαβασίδης Ιορδάνης 

Καϊσίδης Κυριάκος Παπαδόπουλος Νικήτας Μιχαηλίδης Μιχάλης 

Καντζίδης Σάββας Παπαδόπουλος Ευστάθιος Παυλίδης Γεώργιος 

                                                           
400 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 4, σ. 4. 
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Καραγιαννίδης Γεώργιος Πετίδης Γεώργιος Πανίδης Παντελής 

Κασκαμανίδης Χρήστος Πολατίδης Ιωάννης Πεντερίδης Κυριάκος 

Κατικαρίδης Δημοσθένης Ρωμανίδης Αχιλλέας Ρατόπουλος Μενέλαος 

Κεβρεκίδης Χαράλαμπος Σαχινίδης Γεώργιος Σαχινίδης Λεωνίδας 

Κεσίδης Γεώργιος Σεχίδης Βασίλειος Τορτοπίδης Παναγιώτης 

Κεσίδης Ιωάννης Σεχίδης Θεοφύλακτος Φελεκίδης Δημήτριος 

Κεσίδης Σάββας Σουμελίδης Αθανάσιος Χαραλαμπίδης Ισαάκ 

Κεσίδης Στυλιανός Σουμελίδης Ιωάννης  

 

Με την έλευση του 1996 προγραμματίζεται εκδήλωση για την κοπή της 

βασιλόπιτας στις 21-1-1996 401 και στις 28-1-1996 γίνεται η Γενική Συνέλευση στα 

πλαίσια της οποίας επιχειρείται ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων της Λέσχης. 402 

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος κ. Αντωνιάδης, αναφέρθηκε στη συνέχεια που εγγυάται το 

Τμήμα Νεολαίας, στο Τμήμα Γυναικών και τη δυναμική του παρουσία μέσα στο 

1995, στο Τμήμα Ζωγραφικής που δίνει την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να γνωρίσουν 

τα μυστικά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στο Αθλητικό Τμήμα, το Χορευτικό και 

το Τμήμα Εκμάθησης ποντιακής λύρας. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόθεση αγοράς 

οικοπέδου από την κτηματική υπηρεσία (ανταλλάξιμη περιουσία) και στην 

αναμόρφωση των μελετών του κτιρίου για την απορρόφηση των 20 εκ. δρχ. από το 

Υ.Μα.Θ. 403 

 

Η κοπή της βασιλόπιτας γίνεται στις 28-1-1996. 404  Εντωμεταξύ, 

προγραμματίζεται αποκριάτικος χορός για τις 17-2-1996 στο κέντρο Μπάρμπα 

Μάνθος. 405 

                                                           
401 Β.Π.-Δ.Σ.9/28-12-1995. 
402 Π.-Γ.Σ. 1/28-1-1996. 
403 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 6, σ. 1. 
404  Π.-Γ.Σ. 1/28-1-1996. 
405 Β.Π.-Δ.Σ.9/28-12-1995. 
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Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο προγραμματισμός κεντρικών και 

περιφερειακών εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία των Ποντίων: α) περιφερειακές: στις 

κοινότητες Κολχικής, Αγίου Βαρθολομαίου, Νέου Καυκάσου με την παρουσία της 

χορωδίας, του χορευτικού, προβολή κινηματογραφικής ταινίας και δεξίωση στο Νέο 

Καύκασο, β) κεντρικές: αποκαλυπτήρια μνημείου στην πλατεία Ευξείνου Πόντου, 

παρουσία της χορωδίας, κατάθεση στεφανιού, δεξίωση. 406 

 

Το δεκαήμερο 7 ως 17 Μαρτίου 1996 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Λέσχης έκθεση ζωγραφικής της Μελίνας Γιαλαμά, μέλους του 

Τμήματος Νεολαίας της Λέσχης. 407 

 

Ακόμα αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του προέδρου του Δ.Σ. στο 3ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων Εθνικής Αυτογνωσίας που έγινε στη 

Βέροια, κατά το διάστημα 10-12 Μαΐου 1996. 408 

 

Η Λέσχη διοργάνωσε για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας περιφερειακές 

εκδηλώσεις στην Κολχική, τον Άγιο Βαρθολομαίο και το Νέο Καύκασο στις 18-5-

1996. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της 

Λέσχης και στην οποία συμμετείχαν το Δ.Σ. της Λέσχης, ο πρόεδρος της Κολχικής κ. 

Κατικαρίδης Περικλής, ο πρόεδρος του Αγίου Βαρθολομαίου κ. Ακριτίδης 

Αλέξανδρος και ο πρόεδρος του Νέου Καυκάσου κ. Πολατίδης Κωνσταντίνος. Η 

Λέσχη χρηματοδότησε την προβολή ταινίας σχετικά με τη Γενοκτονία και στις τρεις 

κοινότητες. 409 

 

Στις κεντρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 19-5-1996 στην 

πλατεία Μητροπολίτου Χρυσάνθου, 410 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που 

ανέγειρε η Λέσχη. Ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το μνημείο, κ. Χατζηβασιλειάδης 

Χάρης στο σύντομο και απλό λόγο του έκανε περιγραφή του μνημείου. Συγκεκριμένα 

                                                           
406 Β.Π.-Δ.Σ. 2/22-2-1996. 

 
407 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 6, σ. 4. 
408 Β.Π.-Δ.Σ. 3/29-4-1996. [Πρακτικά] Ακριτικός – Αλύτρωτος – Απόδημος Ελληνισμός, έκδ. Αφοί 

Κυριακίδη (Ε.Λ. Βέροιας), Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 45. 
409 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 7, σ. 2. 
410  Πρόκειται για την Πλατεία Ευξείνου Πόντου που μετονομάστηκε οριστικά σε Πλατεία 

Μητροπολίτου Χρυσάνθου μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. το 2001. 
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είπε τα εξής: «Ο γέροντας συμβολίζει τη γενιά που δεινοπάθησε, βασανίστηκε και ήρθε 

στην Ελλάδα κουβαλώντας νωπή τη μνήμη των δολοφονημένων αδερφών μας. Ο νέος 

με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη κουβαλά μαζί του τις παραδόσεις, τα ήθη και 

έθιμα (βλέπε στολή), διεκδικεί τη δικαίωση του Ποντιακού Ελληνισμού (βλέπε υψωμένο 

χέρι) με την αναγνώριση της Γενοκτονίας, το πέρασμα της Ποντιακής Ιστορίας στα 

εγχειρίδια της Ελληνικής εκπαίδευσης κτλ. Ο πάπυρος συμβολίζει τη στροφή προς την 

ειρήνη, τα γράμματα και τις τέχνες.» Στη συνέχεια μίλησε για την επέτειο της 

Γενοκτονίας η εκπαιδευτικός κ. Κατικαρίδου Βασιλική. Ακολούθησαν οι μελωδίες 

της χορωδίας της Ευξείνου Λέσχης γοητεύοντας το κοινό με αναπληρωτή μαέστρο 

τον κ. Σεχίδη Βασίλειο. 411 

 

Αποφασίζεται η εμφάνιση της χορωδίας στα Ρατοπούλεια. Επίσης, η απονομή 

τιμητικών πλακετών στον κ. Τριαρίδη και την κ. Λίζα Έβερτ, καθώς και η παράθεση 

δεξίωσης προς τιμή των καλεσμένων. 412  Προγραμματίζεται χορός προς τιμή του 

Κώστα Καλπατσινίδη στις 17-10-1996 στο κέντρο Σαν-Σετ. 413  Αποφασίζεται η 

υποβολή οριστικής πρότασης για την υπαγωγή της αναπαράστασης ποντιακού γάμου 

ως εκδήλωσης στα πλαίσια του προγράμματος LEADER 2. 414 Από τις 10 Νοεμβρίου 

1996 μέχρι τα μέσα του 1997 λειτούργησε στη Λέσχη τμήμα διδασκαλίας με θέματα 

από την ιστορία του Πόντου και την ποντιακή διάλεκτο με εισηγητή τον 

Κασκαμανίδη Γιάννη. 415 

 

Στις 2-2-1997 στο κέντρο Φιλίππειον πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση  

416 και αμέσως μετά η εκδήλωση για το κόψιμο της βασιλόπιτας. 417  Ακόμα 

πραγματοποιείται ο αποκριάτικος χορός στο κέντρο Φιλίππειον 418 και λαμβάνεται 

απόφαση για συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις που θα 

γίνουν στη Γερμανία το διάστημα 29-5 ως 2-6-1997. 419 Η αποστολή της Λέσχης με 

τον πρόεδρο, μετέβη για 4 ημέρες στη Γερμανία. Στην αποστολή συμμετείχε ο 

                                                           
411  Τακτικός μαέστρος της χορωδίας ήταν ο Σεβαστόπουλος Τάκης. Εφημερίδα Ελεύθερος 

Πόντος, φ. 7, σ. 1. 
412 Β.Π.-Δ.Σ. 7/22-8-1996. 
413 Β.Π.-Δ.Σ. 7/22-8-1996. 
414 Β.Π.-Δ.Σ. 9/30-12-1996. 
415 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 8, σ. 4. 
416 Π.-Γ.Σ. 1/2-2-1997. 
417 Β.Π.-Δ.Σ. 9/30-12-1996 και Π.-Γ.Σ. 1/2-2-1997. 
418  Β.Π.-Δ.Σ. 8/9-12-1996 και 1/5-3-1997. 
419 Β.Π.-Δ.Σ. 1/5-3-1997. 



180 
 

Δήμαρχος της Φλώρινας κ. Στύλου Δημήτριος μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους 

Βασίλειο Αντωνιάδη, Ιωάννη Κεσίδη, και Γεώργιο Βελιάνη. Η επίσκεψη έγινε 

κατόπιν προσκλήσεως του ποντιακού συλλόγου του Βίσμπαντεν που γιόρτασε την 

επέτειο των 10 χρόνων του με αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 420 Πρόεδρος 

του συλλόγου είναι ο Γιάννης Αντωνιάδης, γυμναστής στο επάγγελμα, καταγόμενος 

από τον Πολυπλάτανο Φλώρινας. 

 

Παράλληλα εγκρίνεται η συμμετοχή τριών μελών, Αντωνιάδη Γ., 

Αλεξανδρίδη Α. και Τριανταφυλλίδη Χ. του Δ.Σ., στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικής 

Αυτογνωσίας που θα γίνει στον Πειραιά 421  και η συμμετοχή του χορευτικού 

συγκροτήματος της Λέσχης στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος Σουρμένων 

για τα ταφικά έθιμα την Κυριακή του Θωμά. 422 Ακολουθεί η μετάβαση του Γ.Γ. της 

Λέσχης στο Υ.ΜΑ.Θ. για την κατάθεση δικαιολογητικών προκειμένου να εισπραχθεί 

επιχορήγηση χρηματικού ποσού. 423 Ακόμα ο σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Κιλκίς 

φιλοξενείται με ξενάγηση στην πόλη, επίσκεψη στα γραφεία της Ε.Λ.Φ., δείπνο στο 

κέντρο Μίμης, καφέ στην πόλη. 424 

 

Οι σημαντικότερες όμως είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τις 

εκδηλώσεις της Γενοκτονίας. Συγκεκριμένα αποφασίζεται: 425 

 

• αποστολή προσκλήσεων και προγράμματος, 

• μετάβαση το Σάββατο 24-5-1997 στον Άγιο Βαρθολομαίο για συνδιοργάνωση με 

την Κοινότητα εκδηλώσεων μνήμης, 

• παράσταση του Δ.Σ. στη δοξολογία που θα γίνει στον Άγιο Παντελεήμονα και στη 

συνέχεια στο μνημείο όπου θα γίνει κατάθεση στεφανιού και ομιλία. Παράλληλα 

επιχειρείται η αγορά φωτογραφικού υλικού που αφορά στην εγκατάσταση των 

Ποντίων στον Πόντο, τη ζωή εκεί, τη Γενοκτονία. 426 

 

                                                           
420 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 9, σ. 1, 4. 
421 Β.Π.-Δ.Σ. 1/5-3-1997. 
422 Β.Π.-Δ.Σ. 1/5-3-1997. 
423 Β.Π.-Δ.Σ. 2/29-4-1997. 
424 Β.Π.-Δ.Σ. 2/29-4-1997. 
425 Β.Π.-Δ.Σ. 3/12-5-1997. 
426 Β.Π.-Δ.Σ. 3/12-5-1997. 
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Ενημερώνονται τα μέλη της Λέσχης για την παράσταση που θα δοθεί με 

πρωτοβουλία του συλλόγου Καυκάσου στις 28-11-1998. Το θεατρικό έργο του 

Δημήτρη Ψαθά Το στραβόξυλον θα παρουσιάσει ο θίασος των Ακριτών του Πόντου 

Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, 427  ενώ αποφασίζεται η συμμετοχή του Τμήματος 

Ποντίων Κυριών στις εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας για τις χριστουγεννιάτικες 

φωτιές στις 23-12-1998. 428 

 

Αποφασίζονται ακόμα για τις 30-12-1998 στον Άγιο Βαρθολομαίο και την 

Κολχική εκδηλώσεις στα πλαίσια των οποίων θα γίνει παρουσίαση του εθίμου των 

Μωμόγερων, του χορευτικού και χορωδιακού τμήματος της Λέσχης. 429 

 

Ο πρωτοχρονιάτικος χορός πραγματοποιείται στις 1-1-1999 στο κέντρο Ο 

Τάσος. 430 Στις 31-1-1999 γίνεται η Γ.Σ. 431 και η κοπή της βασιλόπιτας στην αίθουσα 

τελετών της Λέσχης, 432 ενώ ο αποκριάτικος χορός πραγματοποιείται στις 13-2-1999 

στο κέντρο Μίμης. 433 

 

Για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας προγραμματίζονται: 

• Παρουσία της Ε.Λ.Φ. στη δοξολογία. 

• Μετάβαση στο χώρο του μνημείου και κατάθεση στεφανιού. 

• Ομιλία στην αίθουσα της Ε.Λ.Φ. με α) θέμα την Γενοκτονία των Ποντίων και β) 

ομιλία – παρουσίαση (προβολή βιντεοταινίας και έκθεση φωτογραφικού υλικού) 

από τον Κασκαμανίδη Ιωάννη με θέμα Από τον Πόντο και το Καρς στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και η χορωδία της Λέσχης. 434 

 

Την περίοδο αυτή έχομε την παρουσία του χορευτικού συγκροτήματος στις 

εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας. 435 

 

                                                           
427  Β.Π.-Δ.Σ. 12/24-10-1998. 
428 Β.Π.-Δ.Σ. 12/24-10-1998. 
429 Β.Π.-Δ.Σ. 12/24-10-1998. 
430  Β.Π.-Δ.Σ. 12/24-10-1998 και 1/17-2-1999. 
431 Π.-Γ.Σ. 1/31-1-1999. 
432 Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-12-1998 
433 Β.Π.-Δ.Σ. 13/31-12-1998 και 1/17-2-1999. 
434 Β.Π.-Δ.Σ. 2/14-4-1999. 
435  Β.Π.-Δ.Σ. 3/9-6-1999. 
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  Εκείνο όμως που χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι μια σημαντική φιλοξενία. 

Μετά από προσπάθειες του κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας κ. 

Φωτιάδη Κωνσταντίνου για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας φοιτητών από τη 

Μαριούπολη της Ουκρανίας από το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και τη Γενική Γραμματεία 

Απόδημου Ελληνισμού, δόθηκε η απάντηση ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει 

μέσω κάποιου συλλόγου. Ο κ. Φωτιάδης ζήτησε τη συνδρομή της Ε.Λ.Φ. Η Ε.Λ.Φ. 

θα ενισχυθεί από τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού με 800.000 δρχ.  436  Το 

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. επιχορηγεί τη Λέσχη με το ποσό του 1.500.000 δρχ. για τη φιλοξενία 

των φοιτητών από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας στη Φλώρινα προκειμένου να 

παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην Παιδαγωγική Σχολή 

Φλώρινας. Η διαχείριση του χρηματικού ποσού θα γίνει από τον κοσμήτορα της 

Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας κ. Φωτιάδη Κωνσταντίνο, ο οποίος θα καταθέσει τα 

ανάλογα παραστατικά. 437 

 

Παράλληλα αποφασίζεται η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις 

εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά. 438 

 

Ο παραδοσιακός γάμος, ενταγμένος στο πρόγραμμα LEADER 2, 

αποφασίζεται να γίνει στις 29-8-1999 στον Άγιο Βαρθολομαίο. Συνδιοργανωτής θα 

είναι το Τοπικό Συμβούλιο του Αγίου Βαρθολομαίου. Για την καλύτερη 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνεται να γίνουν δύο γενικές δοκιμές. Επίσης, 

αποφασίζεται να καλεστούν όλοι οι Πόντιοι οργανοπαίχτες της Φλώρινας, να γίνει 

αφισοκόλληση και ανακοινώσεις στις εφημερίδες και το τηλεοπτικό κανάλι West της 

Κοζάνης, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση του γάμου και τέλος να σταλούν 

προσκλήσεις. 439 

 

Ταυτόχρονα το Γραφείο Φυσικής Αγωγής προτείνει στη Λέσχη τη 

διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου της Βούλας Πατουλίδου 

Έκρηξη Ψυχής στις 10-10-1999 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας. Το Δ.Σ. εγκρίνει 

                                                           
436 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
437 Β.Π.-Δ.Σ. 4/14-6-1999. 
438 Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1999, τεύχος 122, σ. 192, 198. 

Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
439 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
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τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 440 Για τις 19-9-1999 προγραμματίζεται η εκδήλωση 

Ρατοπούλεια με ομιλητή τον κ. Φωτιάδη Κωνσταντίνο που θα αναπτύξει το θέμα Η 

Εθνοκάθαρση των Ελλήνων του Πόντου. 441 

 

Ακόμα ο διευθυντής των Τ.Ε.Ι. Φλώρινας κ. Μιχαηλίδης Ιωάννης ενισχύει τη 

βιβλιοθήκη της Λέσχης με χρηματικό ποσό, έπιπλα και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 

Δ.Σ. αποφασίζει να δοθεί στη βιβλιοθήκη το όνομα του αδικοχαμένου γιου του κ. 

Μιχαηλίδη Κυριάκος Μιχαηλίδης. 442 

 

Μέσα σε αυτό το χρόνο επιχειρείται η συνδιοργάνωση με το Σύλλογο 

Δασκάλων και Νηπιαγωγών Φλώρινας εκδήλωσης για να τιμηθεί ο Φλωρινιώτης 

καθηγητής γλωσσολογίας του πανεπιστημίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών 

Μελετών κ. Τομπαΐδης Δημήτριος, 443 ενώ αποφασίζεται και η συμμετοχή με δύο 

μέλη στο συνέδριο Εθνικής Αυτογνωσίας στην Καβάλα. 444 Από την άλλη, το Τμήμα 

Ποντίων Κυριών μετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας για τις 

χριστουγεννιάτικες φωτιές στις 23-12-1999 με προσφορά ποντιακών εδεσμάτων. 445 

 

Επιπλέον, αποφασίζεται η ανασυγκρότηση των Τμημάτων Γυναικών και 

Νεολαίας. Στο εξής το Δ.Σ. των τμημάτων αυτών θα είναι εντεκαμελές. 446 Ακόμα 

δίνεται η δυνατότητα στη Λέσχη μέσα από τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης της 

Νομαρχίας Φλώρινας να προσλάβει γραμματέα. Το Δ.Σ. αποφασίζει την πρόσληψη 

γραμματέα με ειδικά προσόντα (ξένη γλώσσα, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

447  Τέλος, το Πάσχα 1999, σε συνεργασία Ε.Λ.Φ. και Ε.Λ. Κοζάνης γίνεται η 

επίσκεψη στα συνοριακά φυλάκια Αγ. Παρασκευής, Νίκης, Ν. Καυκάσου και 

Μεσοκάμπου. 448 

 

                                                           
440 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
441 Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
442  Β.Π.-Δ.Σ. 5/11-8-1999. 
443 Β.Π.-Δ.Σ. 6/30-9-1999. 
444 Β.Π.-Δ.Σ. 6/30-9-1999. 
445 Β.Π.-Δ.Σ. 8/3-12-1999. 
446 Β.Π.-Δ.Σ. 8/3-12-1999. 
447 Β.Π.-Δ.Σ. 9/31-12-1999. 
448 Στοιχεία από το φωτογραφικό αρχείο της Ε.Λ.Φ. 
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Το 2000 πραγματοποιείται πρωτοχρονιάτικος χορός στις 1-1-2000 στο κέντρο 

Ο Τάσος. 449 Η Γ.Σ. πραγματοποιείται στις 30-1-2000 450 και την ίδια μέρα γίνεται και 

η κοπή της βασιλόπιτας στην αίθουσα τελετών της Λέσχης. 451 Ο αποκριάτικος χορός 

προγραμματίζεται να γίνει στις 26-2-2000 στο κέντρο Μίμης. 452  Ταυτόχρονα, 

αποστέλλονται ευχαριστήριες επιστολές σε όλους τους δωρητές της Λέσχης 453 και 

διοργανώνεται εκδρομή στη Βίγλα Πισοδερίου για τα παιδιά της Παιδικής 

Χορωδίας.454 

 

Μετά από επίσκεψη στο Δήμαρχο Αθηναίων κ. Αβραμόπουλο Δημήτρη και 

το δημοσιογράφο κ. Τριανταφυλλόπουλο Μάκη, αποφασίστηκε να γίνουν οι εξής 

εκδηλώσεις: α) στο τέλος Μαΐου με ομιλία του κ. Αβραμόπουλου για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και β) το καλοκαίρι ομιλία με τον κ. Τριανταφυλλόπουλο και με θέμα 

Η Τέταρτη Εξουσία είναι οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες. 455 Επιπλέον αποφασίζεται 

η διοργάνωση εκδρομής στον Πόντο για το καλοκαίρι του 2000, 456 ενώ η Λέσχη με 

συνδιοργανωτή το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών του Α.Π.Θ. προγραμματίζει 

εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας και ομιλητή τον κ. Φωτιάδη 

Κωνσταντίνο. 457 

 

Κατά καιρούς διατέθηκαν μικρά ποσά για την αγορά βιβλίων προκειμένου να 

εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη ενώ στις εκδηλώσεις που παρουσιαζόταν τα χορευτικά 

συγκροτήματα της Λέσχης, συνόδευε ο Στυλιανός (Στύλον) Κεσίδης με τη λύρα του. 

 

Για την καθιέρωση του εθίμου του ποντιακού γάμου ο πρώην πρόεδρος της 

Ε.Λ.Φ. μας είπε: «Αυτές οι εκδηλώσεις είναι οι έκτακτες εκδηλώσεις, όπως ο 

ποντιακός γάμος, η αναβίωση του ποντιακού γάμου η οποία έχει γίνει 3 με 4 χρόνια και 

οι εκδηλώσεις τα Μωμοέρια. Αυτές κατορθώσαμε και τις επιτύχαμε μέσα από το 

πρόγραμμα Leader 1 και Leader 2 δηλ. χρηματοδοτήθηκαν μέσα από ένα ευρωπαϊκό 

                                                           
449 Β.Π.-Δ.Σ. 8/3-12-1999. 
450 Π.-Γ.Σ. 1/30-1-2000. 
451 Β.Π.-Δ.Σ. 9/31-12-1999. 
452  Β.Π.-Δ.Σ. 1/17-1-2000. 
453 Β.Π.-Δ.Σ. 1/17-1-2000. 
454 Β.Π.-Δ.Σ. 1/17-1-2000. 
455  Β.Π.-Δ.Σ. 2/22-3-2000. 
456  Β.Π.-Δ.Σ. 2/22-3-2000. 
457 Β.Π.-Δ.Σ. 2/22-3-2000. 
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πρόγραμμα και βεβαίως μέσα από αυτό το πρόγραμμα αγοράσαμε μικροφωνικές 

εγκαταστάσεις, αγοράσαμε καινούριες στολές, μπορώ να σας πω ότι στην διάρκεια τις 

4ετίας τουλάχιστον 3 φορές αγοράσαμε καινούριες στολές, την μια 25, την άλλη φορά 

20 με 22, σήμερα δηλαδή στον τομέα του χορευτικού συγκροτήματος υπάρχει μια 

πληθώρα στολών και στολές Μωμοερίων γιατί όπως και να το κάνουμε το χορευτικό 

συγκρότημα είναι η αιχμή του δόρατος στα πολιτιστικά και δίνουμε την ανάλογη 

βαρύτητα». 

 

Από τις σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν, θεωρεί ο κύριος Αντωνιάδης, 

είναι η καθιέρωση αθλητικών εκδηλώσεων με την ονομασία Πατουλίδεια: «Είναι 

εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου που κάνουμε κάθε χρόνο τον Ιούνιο σε 

συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φλώρινας. Έχουμε τα τμήματα τα αθλητικά, ρυθμικής 

γυμναστικής και τα τμήματα των μαζορετών που κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις κάθε 

χρόνο. Δηλαδή, είναι κάτι σαν γυμναστικές επιδείξεις, όπου όλος ο κόπος όλου του 

έτους επιδεικνύεται εκεί στα μέλη.  

 

Να αναφέρω και κάποια άλλα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Από το 

1994 μέχρι το 2002 έχουμε κάνει 4 τροποποιήσεις του καταστατικού. Η πρώτη 

τροποποίηση είχε σχέση με την γλώσσα. Το καταστατικό το οποίο είχε δημιουργηθεί το 

1951 ήταν στην καθαρεύουσα, αυστηρώς καθαρεύουσα, έγινε αλλαγή της γλώσσας, 

προστέθηκαν νέα στοιχεία και έκτοτε κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν και άλλες 

τροποποιήσεις. Σε κάποια άλλη τροποποίηση, αυξήσαμε τον αριθμό των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, βάλαμε μέσα δραστηριότητες αθλητικές, βάλαμε 

δραστηριότητες ημιεπαγγελματικές όπως η δημιουργία ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 

σταθμού, η πρόσληψη προσωπικού και θεσπίσαμε για τον πρόεδρο του Δ.Σ. τις τρεις 

συνεχόμενες θητείες». 

 

Για την ανάληψη δράσης αναφορικά με το ραδιόφωνο και την εφημερίδα ο κ. 

Αντωνιάδης μας είπε: «Αυτή τη στιγμή η Λέσχη έχει 3 άτομα γραμματειακή υποστήριξη. 

Κάτι άλλο που θεωρούσα πάλι σημαντικό ήταν οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Από την 

πρώτη κιόλας στιγμή είχαμε την δική μας φωνή με ραδιοφωνικές εκπομπές και στο 

κρατικό σταθμό και σε ιδιωτικό. Αυτή τη στιγμή επειδή μου αναφέρατε και είπατε ποια 

δεν έχετε πετύχει. Ένα σημείο το οποίο υπολειτουργεί είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές, 

ένα άλλο που πάλι υπολειτουργεί ήταν ενώ είχαμε αποκτήσει ένα δικό μας έντυπο μια 
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εφημερίδα τον Ελεύθερο Πόντο και ήταν περιοδικής έκδοσης και κυκλοφορίας, αυτή 

την στιγμή υπολειτουργεί.  

 

8.6. Θεατρικό τμήμα 

 

Η διοργάνωση θεατρικής παράστασης (1994) από το θίασο των Ακριτών του 

Πόντου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης που θα ανεβάσουν θεατρική παράσταση με 

θέμα τη Γενοκτονία των Ποντίων είναι το επόμενο εγχείρημα. Η παράσταση θα 

ενταχθεί στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη Γενοκτονία 458  Παράλληλα 

αποφασίζεται η συμμετοχή τριών μελών στη Γ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. 459 

 

 

8.7. Χορευτικό τμήμα 

 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1995, το χορευτικό συγκρότημα 

συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις: 19 Ιουλίου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώθηκαν στο Λέχοβο, 25 Ιουλίου στις εκδηλώσεις Φιλώτεια ’95, 26 Ιουλίου 

στις εκδηλώσεις στην Άνω Υδρούσα, 27 Ιουλίου στις εκδηλώσεις στην Ποντοκώμη 

Κοζάνης, το τριήμερο 28-30 Ιουλίου το 20μελές χορευτικό συγκρότημα πήρε μέρος 

στο Δ΄ Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Τραγουδιού που έγινε στο 

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27 Αυγούστου παρουσίασε ποντιακούς χορούς στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων Πρέσπεια στο γήπεδο της Φλώρινας, 7 Σεπτεμβρίου σε εκδηλώσεις 

στο Αρμενοχώρι Φλώρινας. Στις 10 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε εκδρομή από τη 

Λέσχη για τα χορευτικά συγκροτήματά της και επισκέφθηκαν τη Βεργίνα, το Δίον, τα 

Τέμπη και την Παναγία Σουμελά. 460 

 

Η συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στις εκδηλώσεις του 

Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά. 461 Το Σεπτέμβριο του 1995 άρχισαν να 

λειτουργούν στην Ε.Λ.Φ. τμήματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής με 

υπεύθυνους προπονητές τον Ιωάννη Φωτιάδη και την Κρυσταλλία Φραγκιαδάκη, 

                                                           
458 Β.Π.-Δ.Σ. 2/20-2-1995. 
459 Β.Π.-Δ.Σ. 2/20-2-1995. 

 
460  Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 5, σ. 4. 
461 Περ. Ποντιακή Εστία, έκδ. σωματείο Παναγία Σουμελά, τόμος 1995, τεύχος 106, σ. 179. 
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καθηγητές φυσικής αγωγής. 462  Αμέσως μετά έχομε τη μετάβαση του χορευτικού 

συγκροτήματος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις 

που θα γίνουν το τριήμερο 7-9 Σεπτεμβρίου, μετά από πρόσκληση του δημάρχου κ. 

Παπαγιάννη Κωνσταντίνου. 463 

 

Σχετικά με το χορευτικό συγκρότημα της Λέσχης, ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε: 

«Κάτι άλλο. Κατορθώσαμε με κάποιες δικές μας πρωτοβουλίες να στείλουμε το 

χορευτικό συγκρότημα σε εκδηλώσεις που έγιναν στη Γερμανία το 1997. Είναι πολύ 

σημαντικό για το χορευτικό μας συγκρότημα, αφού για πρώτη φορά βγήκε εκτός 

συνόρων. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα, 

υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Είναι γεγονός ότι έχουμε έναν πολύ καλό 

χοροδιδάσκαλο, το Γιώργο Κεσίδη και ο Στύλος Κεσίδης ο λυράρης μας ο οποίος αξίζει 

να μνημονευθεί, έχουμε ένα πολύ καλό χορευτικό συγκρότημα και νομίζω ότι αν 

αξιοκρατικά γίνουν αυτές οι επιλογές θα πήγαινε σίγουρα. Κάποιες άλλες 

δραστηριότητες ήταν το ότι συμμετείχαμε ως ιδρυτές, ως συνιδιοκτήτες στην 

αναπτυξιακή εταιρία στην ΑΝ.ΦΛΩ. Είμαστε μέτοχοι και εμείς και λαμβάνουμε μέρος 

και στις συνελεύσεις και με την δυνατότητα, της ψήφου.»  

 

Για τις συνθήκες λειτουργίας, τις συμμετοχές και τα μέλη των σημερινών 

χορευτικών συγκροτημάτων, έδωσε πολύτιμα στοιχεία ο σημερινός χοροδιδάσκαλος 

της Λέσχης, Γιώργος Κεσίδης: «Προσπαθούμε όλοι μαζί, έχουμε μια ομάδα με τα 

μεγάλα τα παιδιά, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι ίσως ισάξιο με το 

χορευτικό που είχαμε όταν ξεκινήσαμε το ’73-’74 και μπορώ να πω το καλύτερο 

χορευτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από συντονισμό, από 

συναγωνισμό, από ύψος, από όλες τις πλευρές. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια 

παιδιά. Για τα μικρά τα παιδιά, δεν μπορώ να πω πολλά ακόμη, είναι αρκετά τα παιδιά 

και θέλει πολύ δουλειά ακόμα.  

 

Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για να έρθουν τα παιδιά στη Λέσχη, γιατί βλέπω 

τώρα τελευταία ότι η κίνηση έχει μειωθεί και ο λόγος νομίζω είναι ότι ασχολούνται 

περισσότερο με τον αθλητισμό, δε βολεύουν οι ώρες. Σε μια πόλη σαν τη Φλώρινα δεν 

                                                           
462 Γιώργου Ανθόπουλου, Φλώρινα. Χρονολόγιο αθλητικών γεγονότων από το 1917 μέχρι το 1995, 

Φλώρινα 1996, σ. 131. 
463 Β.Π.-Δ.Σ. 7/4-9-1995. 
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μπορούμε να είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά εγώ θέλω να έχω περισσότερα παιδιά για 

να κάνω καλύτερες επιλογές. 

 

Ποτέ δεν είχα προβλήματα με τα παιδιά. Παθιαζόμαστε όλοι μαζί και έχουμε 

ένα σκοπό, μια καλή εμφάνιση. Αυτός είναι ο σκοπός μου, πάντα για το πρώτο, δε 

συζητάω ούτε για δεύτερο ούτε για τρίτο. Θέλω να είμαστε πάντα οι πρώτοι. Γι’ αυτό 

γίνεται ο αγώνας αυτός και οι πρόβες, για μια καλή εμφάνιση. Θα συνεχίσω να είμαι 

χοροδιδάσκαλος και τα επόμενα χρόνια. Αν αγαπάς κάτι δύσκολα το αφήνεις. Στο 

χορευτικό για να φορέσεις στολή πρέπει να είσαι καλός χορευτής. Έτσι έλεγε και ο 

παππούς μου, που ήταν μεγάλος χορευτής και λυράρης στον Πόντο και πήραμε τα 

πατήματα από αυτόν, έλεγε «άμα το λέει η ψυχή σου και κρατάνε τα πόδια σου είσαι ο 

πρώτος».  

 

8.8. Το Μνημείο της Γενοκτονίας 

 

Το Δ.Σ. προέβη στις εξής ενέργειες: α) καταθέτει αίτηση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Φλώρινας για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου προκειμένου να 

τοποθετηθεί το μνημείο και προτείνει δύο χώρους: 1) την πλατεία – προέκταση της 

οδού Σίνη Κοντογούρη και τη μετονομασία της σε Πλατεία Ευξείνου Πόντου 464 και 

2) απέναντι από το ξενοδοχείο Αντιγόνη, β) συστήνεται τετραμελής επιτροπή που θα 

διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την ανέγερση του μνημείου. 465 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με έγγραφό του που φέρει ημερομηνία 27-

2-1995, γνωστοποιεί την αποδοχή της αίτησης της Ε.Λ.Φ. για την παραχώρηση 

χώρου στην πλατεία – προέκταση της οδού Σίνη Κοντογούρη για να τοποθετηθεί το 

μνημείο της Γενοκτονίας και τη μετονομασία αυτής σε Πλατεία Ευξείνου Πόντου.  

466 Επίσης, συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους 

Αντωνιάδη Βασίλειο, Σκεπαστίδη Αντώνιο, Κεσίδη Ιωάννη και το Ρίζο Σπύρο και 

Σεχίδου Βάσω από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες. 467 

                                                           
464 Σήμερα η πλατεία αυτή ονομάζεται Πλατεία Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου.  
465 Β.Π.-Δ.Σ. 1/30-1-1995. 
466  Β.Π.-Δ.Σ. 2/20-2-1995. 
467  Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 1, σ. 4. 
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Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. στη συνεδρίαση 

της 28-2-1995 εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή. 468 

 

Η νεοσύστατη επιτροπή μνημείου, αποτελούμενη από τους Αντωνιάδη Γ., 

Αλεξανδρίδη Α. και Μωυσιάδης Στ., επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το γλύπτη κ. 

Χατζηβασιλειάδη Χάρη και πρότεινε κάποιες αλλαγές στο πρόπλασμα του μνημείου. 

469 Ταυτόχρονα αποστέλλεται δελτίου τύπου σε όλες τις τοπικές εφημερίδες για τη 

Γενοκτονία των Ποντίων. 470  Η τετραμελής επιτροπή μνημείου μετέβη στη 

Θεσσαλονίκη και συζήτησε για τον τρόπο κατασκευής και πληρωμής του μνημείου. 

Για την οριστική μορφή του μνημείου αποφασίστηκε η εκ νέου μετάβαση της 

επιτροπής στη Θεσσαλονίκη. 471 

 

Για το μνημείο που ανεγέρθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνες της Ε.Λ.Φ. ο κ. 

Αντωνιάδης είπε τα εξής: «Το πιο βασικό το οποίο θέσατε προηγουμένως ήταν το θέμα 

του μνημείου. Για μένα ο πρώτος στόχος τον οποίο θέσαμε ήταν το μνημείο, δηλαδή με 

αυτό ο ιστορικός του μέλλοντος πιστοποιεί την παρουσία μας σ’ αυτόν τον τόπο. Είχα 

πει ότι εάν δεν χτίσουμε το δικό μας μνημείο, εάν δεν ολοκληρωθεί αυτό το σπίτι, το 

ποντιακό σπίτι, η Εύξεινος Λέσχη, δεν θα υπάρξει ακόμα, δεν θα οριστικοποιηθεί 

μόνιμη εγκατάσταση. Ήταν ένα σχήμα λόγου με πολύ μεγάλες αλήθειες όμως, και 

πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Να πω ότι ήταν ένα μνημείο το οποίο κόστισε γύρω στα 10 

εκατ. Ήταν ένα σύμπλεγμα. Δεν είμαι υπέρ των αριθμών αλλά είναι καλό να αναφέρομε 

και κάποια οικονομικά μεγέθη, για να δείξουμε και λίγο το μέγεθος της προσπάθειας 

και με ποιους αριθμούς δουλεύαμε.  

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι κατορθώσαμε ήταν το ότι 

μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι το 1994, οποιαδήποτε πρόσωπα, σημαντικές 

προσωπικότητες έρχονταν στην Φλώρινα επισκέπτονταν τον Αριστοτέλη. Δηλαδή, το 

σήμα κατατεθέν της Φλώρινας από πλευράς πολιτιστικής ήταν ο Αριστοτέλης. 

Κατορθώσαμε λοιπόν, όλες τις σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες έρχονταν να 

δίνουν τα διαπιστευτήριά τους, με την καλή έννοια, με την ευγενή έννοια, τα πολιτικά 

                                                           
468 Εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος, φ. 1, σ. 3. 
469 Β.Π.-Δ.Σ. 3/13-3-1995. 
470 Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-3-1995. 
471 Β.Π.-Δ.Σ. 4/27-3-1995. 

 



190 
 

διαπιστευτήρια, πολιτιστικά διαπιστευτήρια και στην Εύξεινο Λέσχη. Μέσα σε αυτήν την 

7ετία πέρασαν από τον σύλλογο, από ότι θυμάμαι, ο αρχηγός της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης ο Έβερτ, ο Καραμανλής και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, ο 

Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, ο πρώτος ο Τριαρίδης και κατόπιν ο Πασχαλίδης, ο 

Περιφερειάρχης Παπαδόπουλος Άρης, η κυρία Σκραφνάκη και βεβαίως βουλευτές και 

νομάρχες που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε.  

 

8.9. Το συνολικό έργο της Ευξείνου Λέσχης την περίοδο 1994-2002 

 

Η Λέσχη δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως ο αθλητισμός. Για το 

ζήτημα αυτό ο κ. Αντωνιάδης ανέφερε: «Δεν αναφερθήκαμε ίσως λίγο στον αθλητικό 

τομέα γιατί έχουμε σημαντικότατα τμήματα, το τμήμα της ρυθμικής γυμναστικής έχει 

σήμερα 150 παιδάκια τα οποία σαφέστατα και δεν είναι όλα ποντιόπουλα. Αγκαλιάζουν 

όλη την κοινωνία της Φλώρινας, είναι το κοινωνικό άνοιγμα, οι μαζορέτες, η ομάδα 

του στίβου, τρεις ομάδες χάντ-μπολ και στο παρελθόν είχαμε και κάποιες άλλες 

αθλητικού περιεχομένου δραστηριότητες. Όλα λειτουργούν και έχουν πάρα πολύ καλή 

απήχηση στον κόσμο.  

 

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη θέλω να αναφερθώ σε δυο θέματα. Το πρώτο 

αφορά το στόχο τον οποίο θέσαμε το 1994 όταν αναλάβαμε την διοίκηση του συλλόγου. 

Στόχος ήταν να μετατρέψουμε τον πολιτιστικό σύλλογο του ’94 σε κέντρο παραγωγής 

πολιτισμού εθνικής εμβέλειας. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε επιτύχει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Βεβαίως σε μια κοινωνία η οποία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς 

χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας ανανέωσης των ιδεών και συνεχούς εκσυγχρονισμού 

του συλλόγου. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία στάθηκαν δίπλα μας σ’ 

αυτόν τον δύσκολο αγώνα που αναλάβαμε. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική. 

Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέκο Αλεξανδρίδη γιατί σε όλα τα προβλήματα 

που αντιμετωπίσαμε στάθηκε στο πλάι μας. Τον Νικήτα Παπαδόπουλο, από τα 

παλιότερα στελέχη, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και με την βοήθεια του 

και αποτελούσε τον ομφάλιο λώρο της συνέχειας ανάμεσα στην παράδοση και την 

ανανέωση, το σύνδεσμο ανάμεσα στα παλιά στελέχη και στα νέα. Το Μπάμπη 

Τριανταφυλλίδη, του οποίου η βοήθεια υπήρξε πολύτιμη. Το Τμήμα Γυναικών, την κ. 

Ειρήνη Σιδηροπούλου, τη Βάσω Κατικαρίδου, τη Βάνα Χρυσοχοΐδου, τη Κική 

Κασκαμανίδου και βεβαίως την κ. Λίζα Κεσίδου, τη Σοφία Πολατίδου, και όλες τις 
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άλλες κυρίες, επώνυμες και ανώνυμες για την τεράστια βοήθεια που μας πρόσφεραν και 

συνεχίζουν να προσφέρουν. Θέλω να ευχαριστήσω το χοροδιδάσκαλο Γεώργιο Κεσίδη 

και τον ακούραστο λυράρη Στύλο Κεσίδη, του οποίου η προσφορά υπήρξε ανεκτίμητη. 

Θα κλείσω τις ευχαριστίες με τον ακούραστο συνεργάτη μου Στέλιο Μωυσιάδη. Υπήρξε 

το Α και το Ω του συλλόγου. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και βεβαίως χρειάζεται 

σελίδες για να περιγραφεί. Ένα είναι σίγουρο, ότι εγώ προσωπικά και η Εύξεινος Λέσχη 

και ο ποντιακός ελληνισμός γενικότερα του χρωστάμε παρά πολλά.» 

 

Στις εκλογές του Μαΐου του 2001 αναδείχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 

πρόεδρο τον Αλέκο Αλεξανδρίδη, δραστήριο μέλος της Λέσχης και πρωταγωνιστή 

στο ζήτημα της οικοδόμησης του κτιρίου. 472  Για την προσωπικότητα και την 

προσφορά του κ. Αλεξανδρίδη μας μίλησε ο κ. Μωυσιάδης: «Ο Αλέκος Αλεξανδρίδης 

ήταν πάντα δίπλα στην Λέσχη, από την εποχή που άρχισε να κτίζεται το κτίριο της 

Ε.Λ.Φ. Άλλωστε είναι μηχανικός που δούλεψε όπως και άλλοι βέβαια πάρα πολύ 

(στατικές μελέτες κλπ.). Ήταν ο μηχανικός που βοήθησε τα μέγιστα για την 

αποπεράτωση των εστιών. Ήταν πάντα δίπλα μας ως απλό μέλος και συμμετείχε πάντα 

στις διάφορες επισκέψεις στα υπουργεία για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ήταν 

ένας από την τριμελή επιτροπή (Αντωνιάδης – Μωυσιάδης – Αλεξανδρίδης) που 

ανέλαβε την σχεδίαση και την κατασκευή του Μνημείου της Γενοκτονίας και το 

αναφέρω αυτό διότι η Ε.Λ.Φ. είναι ίσως ο πρώτος σύλλογος που έστησε τέτοιο μνημείο 

για να τιμήσει τους χιλιάδες νεκρούς αδελφούς μας. Τέλος, από το 2001 που ανέλαβε 

ως πρόεδρος, συνεχίζει να προσφέρει στο σύλλογο και να αγωνίζεται για τα δίκαια του 

ποντιακού ελληνισμού.», ενώ για τα εγκαίνια του Οίκου Σπουδαστού ανέφερε: «το 

Σάββατο 25 Μαΐου 2002, ημέρα εγκαινίων των φοιτητικών εστιών, είναι μέρα 

συγκίνησης για όλους τους Πόντιους διότι υλοποιήθηκε το όραμα των παλαιοτέρων 

αλλά και των νέων, βλέποντας την Λέσχη να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση των 

προβλημάτων που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης μας. 

 

                                                           
472 Η καταγραφή της ιστορίας της Λέσχης έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την 

ίδρυσή της, αφορά δηλαδή την περίοδο 1951-2000. Όμως, για λόγους ιστορικούς, τα κείμενα του 

κεφαλαίου αυτού επεκτείνονται χρονικά μέχρι τα μέσα του 2002, επειδή τη χρονιά αυτή 

ολοκληρώθηκε το κτίριο της Λέσχης. Επίσης, η χρονική επέκταση αφορά και την απόδοση τιμής 

στον Αλέκο Αλεξανδρίδη που εκλέχτηκε πρόεδρος της Λέσχης για την τριετία 2001-2004. Το 

παρόν βιβλίο αποφασίστηκε να εκδοθεί επί προεδρίας Στέλιου Μωυσιάδη το 2004. 
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Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για δύο ακόμη ανθρώπους της Λέσχης με τους 

οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Και ξεκινώ με τον Γιάννη τον Αντωνιάδη 

τον οποίο γνώρισα το 1993. Την χρονιά αυτή και συγκεκριμένα στις 21-03-93 το Δ.Σ. 

της Ε.Λ.Φ. με ομόφωνη απόφαση εγκρίνει την ίδρυση του Τμήματος Νεολαίας με την 

επωνυμία Τμήμα Ποντιακής Νεολαίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» και στις 03-04-

93 εγκρίνει τον συνταχθέντα κανονισμό λειτουργίας. Το Δ.Σ. με ορίζει υπεύθυνο 

τμήματος. Για την ιστορία, την ίδρυση τέτοιων τμημάτων είχε ζητήσει από τους 

συλλόγους η Π.Ο.Π.Σ. Έτσι λοιπόν, μετά από ανακοίνωση για ίδρυση του τμήματος 

ορίζεται και ημερομηνία για συνέλευση και αρχαιρεσίες του τμήματος στην αίθουσα 

συνελεύσεων της Ε.Λ.Φ. Διεύθυνα τις εργασίες και εκεί γνώρισα έναν δυναμικό νεολαίο 

τον Αντωνιάδη Γιάννη με πολλές ιδέες – προτάσεις που αφορούσαν τον ποντιακό 

Ελληνισμό.  

 

Στη συγκρότηση που έγινε ανέλαβε Γ. Γραμματέας του τμήματος νεολαίας. 

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η νεολαία δείχνει μεγάλη κινητικότητα και διοργανώνει 

συνέδριο «Εθνικής Αυτογνωσίας» με συμμετοχή όλων των πρωτοβάθμιων ποντιακών 

σωματείων πρωτοποριακό για τον οργανωμένο ποντιακό χώρο γι’ αυτό άλλωστε 

γίνεται θεσμός και διοργανώνεται έως σήμερα. Δραστηριοποιήθηκε στο πρόβλημα των 

νέων προσφύγων (εγκατάσταση και στην πόλη μας νέων προσφύγων από το Ναγκόρνο 

Καραμπτάχ – Αρμενία). Διοργανώνει επιτροπές με το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. Τέλος, το τμήμα 

με πρόταση του Αντωνιάδη Ι. διοργανώνει και συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις 

για την Γενοκτονία.  

 

Μέσα σε λίγο χρόνο διέκρινα ένα νέο με γνώση και διάθεση για δημιουργία. 

Έτσι στις αμέσως επόμενες εκλογές της Λέσχης θεώρησα σκόπιμο να προτείνω την 

συμμετοχή του νεολαίου στο νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. Βλέποντας ότι δεν υπήρχε η ανάλογη 

διάθεση και επειδή διαπίστωσα ότι η Λέσχη χρειάζεται και νέους που να έχουν διάθεση 

για δουλειά και γνώση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανωμένος χώρος 

μας. Παρότρυνα τότε τον Γιάννη Αντωνιάδη και άλλους νεολαίους να κατέβουμε στις 

εκλογές.  

 

Βέβαια η πρότασή μου εκείνη θέλω να πιστεύω ότι με δικαίωσε. Διότι μετά τις 

αρχαιρεσίες πρότεινα, όπως και τα άλλα μέλη, να αναλάβει την προεδρία ο Αντωνιάδης 

ο Γιάννης και, οφείλω να πω, ότι ως πρόεδρος έθεσε τότε πρωτοποριακούς στόχους για 
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την Λέσχη: α) αποπεράτωση του κτιρίου (Στέγη Φοιτητού – Γραφεία Δ.Σ. και διαφόρων 

τμημάτων και γενικά η κατάλληλη υποδομή για μια σύγχρονη λειτουργία της Λέσχης), β) 

την προώθηση του ζητήματος της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού, γ) την 

ανέγερση μνημείου για την Γενοκτονία, δ) την αποκατάσταση των νέων προσφύγων, ε) 

το άνοιγμα στην κοινωνία της Φλώρινας, έκδοση εφημερίδας «Ο Ελεύθερος Πόντος» 

και ραδιοφωνικές εκπομπές και στ) την ανασυγκρότηση του οργανωμένου ποντιακού 

χώρου.  

 

Δεν διστάζω να πω ότι παρόλο που ασχολήθηκα με τους συλλόγους από το 

1977, τέτοιες πρωτοποριακές ιδέες άκουσα για πρώτη φορά διότι πολλά από τα 

παραπάνω και σήμερα και στο μέλλον θα είναι επίκαιρα Έτσι, μέσα στα 7 χρόνια 

προεδρίας του 1994 – 2001 μετά από πολύ αγώνα και την συμπαράσταση όλων των 

μελών μας και φίλων υλοποιήσαμε πολλά από τα όνειρα και τις ιδέες των προσφύγων 

της 1ης και 2ης γενιάς που ξεκίνησαν το 1951. Η εστία των φοιτητών αποπερατώθηκε. 

Το κτίριο ολοκληρώθηκε, ο σύλλογος εκσυγχρονίστηκε και δημιούργησε μέσα στους 

νέους χώρους 16 τμήματα με περίπου 1000 μέλη, το μνημείο για το ολοκαύτωμα του 

ποντιακού ελληνισμού τοποθετήθηκε στην Πλατεία Χρυσάνθου Μητροπολίτου 

Τραπεζούντος. Στην ανασυγκρότηση του ποντιακού οργανωμένου χώρου ο κύριος 

Αντωνιάδης είναι από τους πρωτεργάτες. Το άνοιγμα της Ε.Λ.Φ. στην κοινωνία της 

Φλώρινας το πετύχαμε με την φιλοξενία συλλόγων της πόλης μας και την συμμετοχή της 

λέσχης σε όλα τα κοινωνικά – πολιτιστικά δρώμενα της Φλώρινας. Για το πρόβλημα 

των νέων προσφύγων έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ως γραμματέας της νεολαίας 

αλλά και ως πρόεδρος της Ε.Λ.Φ. Τέλος το μεγάλο ζήτημα της Γενοκτονίας το 

προώθησε και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας (πορείες στις πρεσβείες, 

εκδηλώσεις, ομιλίες, μνημείο) αλλά και σήμερα μας είναι το κυρίαρχο ζήτημα διότι η 

19 Μαΐου είναι όπως είπα η μέρα της ανάκτησης της ιστορίας μας. Θα κλείσω για τον 

φίλο και συνεργάτη Αντωνιάδη Γιάννη διότι όσα και να πω είναι πολύ λίγα από αυτό 

που έκανε. 

 

Θα κλείσω αυτή τη συνέντευξη με ένα άλλο ιστορικό μέλος της Ε.Λ.Φ. τον 

Παπαδόπουλο Νικήτα που η προσφορά του στα θεατρικά του συλλόγου είναι μοναδική. 

Αθόρυβα αλλά δημιουργικά προσφέρει τα μέγιστα σε όλους τους τομείς. Είναι στέλεχος 

που καταθέτει τη μεγάλη πείρα του σε εμάς τους νεότερους ώστε να γινόμαστε πιο 

δημιουργικοί. Βέβαια ο αγαπητός Νικήτας με συγκινεί για τις μεγάλες προσπάθειες που 
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καταβάλει, παρά τα οποία προβλήματα που αντιμετωπίζει και δίνει πάντα πρώτος το 

παρόν.» 

 

Σήμερα το ζήτημα της ύπαρξης συλλόγων που αντιπροσωπεύουν 

εθνικοτοπικές ομάδες, αντιμετωπίζεται ως συστατικό στοιχείο της δόμησης των 

συλλογικών ταυτοτήτων. Για τους λόγους οι οποίοι ώθησαν τους Πόντιους της 

Φλώρινας να προβούν στην ίδρυση της Ε.Λ.Φ., ο κ. Στέλιος Μωυσιάδης ανέφερε: 

«Κύριο ζήτημα για τα ιδρυτικά μέλη της Λέσχης ήταν να συμβάλλουν στη συσπείρωση 

του ποντιακού στοιχείου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του, καθώς και στη 

διάσωση της πολιτιστικής του παράδοσης. Διότι στους Πόντιους εκτός του ότι είναι 

ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινής ταυτότητας, είναι πολύ αναπτυγμένο και το αίσθημα 

της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινότητα, απέναντι σε κάθε Πόντιο, πράγμα που δεν 

είναι κατανοητό για τους άλλους. Είναι μια κατάσταση ιδιαιτέρου ψυχισμού που 

διαμορφώθηκε στους Πόντιους από αιώνες βίας, διώξεων, σφαγών και προσφυγιάς.  

 

Επίσης ο κ. Αντωνιάδης είπε: «Σαφέστατα έχουμε θεσμοθετήσει μια κεντρική 

εκδήλωση κάθε χρόνο, η οποία θα γίνεται στην Φλώρινα με τη συμμετοχή όλων αυτών 

των σωματείων. Όπου θα έχει και τη μορφή του συνεδρίου και θα συζητιούνται όλα τα 

τρέχοντα προβλήματα των συλλόγων του Νομού Φλώρινας αλλά και τα τρέχοντα 

θέματα της επικαιρότητας. Και θα υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων που 

μας απασχολούν. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ήσσονος σημασίας 

θέματα υλικού περιεχομένου, όπως είναι η επίπλωση, οι υπολογιστές, για τα οποία 

έχουμε διαθέσει σημαντικά κονδύλια. Βέβαια, με κάθε αλλαγή επίπλων τα παλαιότερα 

τα δίνουμε σε ένα σύλλογο, βοηθώντας στη δημιουργία υποδομής κάποιων συλλόγων 

όπως ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε δική μας μικροφωνική εγκατάσταση, δηλαδή 

μπορούμε να διοργανώσουμε μια δική μας εκδήλωση με τις δικές μας δυνάμεις, από 

μόνοι μας. Να αναφέρω ένα ακόμη σημαντικό, ένα θέμα το οποίο είχαμε θέση ως 

στόχο, ήτανε η απόκτηση ενός οικοπέδου ανταλλάξιμου από αυτά που υπάρχουν στη 

Φλώρινα. Κάναμε μια εκτεταμένη έρευνα, ήταν πολύ επίπονη η διαδικασία, βρήκαμε 

οικόπεδα εκ των οποίων ένα ήταν το καλύτερο. Βρισκόμαστε μετά από επτά χρόνια στο 

στάδιο της υπογραφής. Έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα σήμερα βρίσκονται στο Υπουργείο 

στην Αθήνα στο στάδιο της υπογραφής, απομένει μόνο να υπογράψει ο Υπουργός και 

αποκτάμε ένα οικόπεδο στο οποίο δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνουμε, θα δούμε. Θα 

κτιστεί κάποιο καινούριο κτίριο ενδεχομένως, κάποιο αθλητικό κέντρο, βιβλιοθήκες.  
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Είπαμε προηγουμένως για τα ανοίγματά μας στην κοινωνία της Φλώρινας τα 

οποία έχουμε κάνει, όπως ότι στη Λέσχη μας στεγάζονται 5 σύλλογοι. Είναι το Λύκειο 

Ελληνίδων, τα Λυκόπουλα, ο σύλλογος Μικρασιατών, η Παράδοση, η Λέσχη 

Πολιτισμού, εκ των οποίων δύο τρεις σύλλογοι λόγω της απόστασης, τα λυκόπουλα και 

το λύκειο Ελληνίδων, μεταφέρθηκαν στο κέντρο, αλλά πάντοτε η Λέσχη μας είναι 

ανοιχτή και δίνει γραφεία σε όποιον σύλλογο δεν έχει. 

 

Ένας σύλλογος που στεγάζεται στο κτίριό μας είναι ο σύλλογος των 

Μικρασιατών. Η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή, είναι μόνιμα εγκαταστημένοι σε 

εμάς, και να αναφέρω ότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι μένανε και μένουν σε εμάς, 

όλα τα λειτουργικά τους έξοδα τα πληρώνει η Λέσχη. Όχι μόνο το θέμα του ενοικίου, 

αλλά ήταν και το θέμα όλων των υπολοίπων, η θέρμανση, το φως, το νερό. Λοιπόν με 

το σύλλογο Μικρασιατών ο οποίος στεγάζεται στο σύλλογό μας, έχουμε πάρα πολύ καλή 

σχέση, δυστυχώς δεν έχει τύχει ως τώρα να κάνουμε κάποια εκδήλωση, μια 

συνδιοργάνωση, γιατί είναι γεγονός ότι ο σύλλογος των Μικρασιατών με την καλή 

έννοια το λέω υπολειτουργεί. Δηλαδή στα 4-5 χρόνια που είμαστε εδώ έχει διοργανώσει 

μια ή δυο εκδηλώσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή μου».  

 

Για το ίδιο ζήτημα, το άνοιγμα της Λέσχης προς την κοινωνία και τις σχέσεις 

με τα άλλα σωματεία της πόλης, ο κ. Νικήτας Παπαδόπουλος ανέφερε: «Βάλαμε και 

άλλους συλλόγους μέσα στο κτίριο, παρέχουμε τους χώρους μας να κάνουν τις 

εκδηλώσεις τους, να κάνουν τις πρόβες τους. Νιώθουμε ότι πλέον μας αγγίζει η 

κοινωνία, την αγγίζουμε και εμείς, συνεργαζόμαστε σήμερα με όλα τα σωματεία του 

Νομού, έχουμε συναντήσεις, κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι ένας 

οργανισμός σήμερα και η επιθυμία μου θα ήταν να υπάρξουν και στο μέλλον τέτοιοι 

νέοι και να συνεχίσουν αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να πω ότι το σημερινό 

συμβούλιο έκανε πράξη αυτό που λέει το καταστατικό, δηλαδή όλα επιτρέπονται, 

πολιτισμό παράγουμε, πολιτική παράγουμε, μόνο απαγορεύεται η κομματική 

σκοπιμότητα. Αυτή είναι έξω από το σύλλογο. Το πρώτο μας μέλημα είναι ο σύλλογος 

και οι δραστηριότητές του, οι σχέσεις του με την κοινωνία και τα μέλη του. Κάποτε 

στρεφόμασταν εμείς προς τους πολιτικούς, τώρα στρέφονται αυτοί προς εμάς. Δεν 

χάνουμε όμως την ευκαιρία να τους καλούμε στον σύλλογο. Ο Σύλλογος έχει μόνο 

ωφέλεια από τέτοιες επισκέψεις.» 
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9. Κεφάλαιο 9ο Η Εύξεινος Λέσχη κατά το διάστημα 2002-2017 

 

9.1.Εκλογή και διάρθρωση Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης 

 

Στις εκλογές του Μαΐου του 2001 αναδείχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 

πρόεδρο τον Αλέκο Αλεξανδρίδη, με θητεία 3 χρόνων έως τον Ιούνιο του 2004. 

 

Στις 7 Ιουνίου 2004 μετά την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία 

της Λέσχης, έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο είχε την παρακάτω σύνθεση:473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
473 Β.Π.-  Δ.Σ. 4/7-6-2004 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Μωυσιάδης Στυλιανός Πρόεδρος 

Αντωνιάδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Ταμίας 

Σελεμίδης Κων/νος Έφορος 

Παπαδόπουλος Νικήτας Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 

Σελεμίδης Χρήστος Μέλος 

Μισαηλίδης Μιχάλης Μέλος 

Κεβρεκίδης Φώτης Μέλος 

Ναθαναηλίδου Άννα Μέλος 

Ηλιάδης Ηλίας Μέλος 
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Στις 8 Ιουνίου 2007 συγκεντρώθηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. που αναδείχθηκαν 

από την εκλογική διαδικασία στις 3 Ιουνίου με θέμα την συγκρότηση του νέου 

συμβουλίου. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας το νέο συμβούλιο είχε την 

παρακάτω σύνθεση:474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 7 Ιουνίου 2010 συγκεντρώθηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. από τις  

αρχαιρεσίες που έγιναν στις 6 Ιουνίου με σκοπό τη συγκρότηση του νέου διοικητικού 

συμβουλίου. Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας το νέο συμβούλιο συγκροτήθηκε 

σε σώμα με την πράξη 5/7-6-2010 και με την εξής σύνθεση:475 

 

                                                           
474Β.Π.- Δ.Σ.6/8-6-2007 
475 Β.Π.- Δ.Σ. 5/7-6-2010 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Μωυσιάδης Στυλιανός Πρόεδρος 

Παπαδόπουλος Νικήτας Αντιπρόεδρος 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Ναθαναηλίδου Άννα Ταμίας 

Κεσίδης Γεώργιος  Έφορος 

Κεβρεκίδης Φώτης Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 

Κατικαρίδου Βάσω Ειδικός γραμματέας 

Αντωνιάδης Ιωάννης Μέλος 

Ηλιάδης Ηλίας Μέλος 

Ξανθόπουλος Χαράλαμπος Μέλος 

Σελεμίδης Κων/νος Μέλος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Μωυσιάδης Στυλιανός Πρόεδρος 

Κατικαρίδου Βασιλική Αντιπρόεδρος 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Κοκοβίδης Κων/νος Ταμίας 
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Στις 4 Ιουνίου 2013 το Δ.Σ. της Ευξείνου λέσχης συνεδρίασε στα γραφεία του 

συλλόγου με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Κατόπιν συζήτησης και ψηφοφορίας το νέο συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με 

την πράξη 6/4-6-2013 και με την εξής σύνθεση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2015 μετά την παραίτηση του προέδρου κ. Αντωνιάδη και την αποχώρησή 

του υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από τα μέλη του Δ.Σ. για τη θέση του προέδρου. 

Με μοναδική υποψηφιότητα του Αντωνιάδη Αναστάσιου, ο τελευταίος εκλέχθηκε 

ομόφωνα από τα μέλη του συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. είχε την εξής μορφή: 476 

 

                                                           
476 Β.Π.- Δ.Σ. 3/20-2-2015 

Κεσίδης Γεώργιος  Έφορος 

Κεβρεκίδης Φώτης Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 

Ναθαναηλίδου Άννα Μέλος 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Μέλος 

Αντωνιάδης Ιωάννης Μέλος 

Σελεμίδης Κων/νος Μέλος 

Σιδηροπούλου Σοφία Μέλος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Κεσίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Παντελίδης Βασίλης Ταμίας 

Χρυσοχοΐδου Ιωάννα  Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 

Λαβασίδης Θεμιστοκλής Υπεύθυνος αθλητισμού 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 
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Το 2016, μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεντρώθηκαν τα εκλεγμένα μέλη κατόπιν πρόσκλησης 

του προέδρου καιμε την πράξη 8/13-6-2016ορίστηκε το νέο Δ.Σ. με την παρακάτω 

σύνθεση:477 

 

                                                           
477 Β.Π.- Δ.Σ. 8/13-6-2016 

Αντωνιάδης Αναστάσιος Πρόεδρος 

Κεσίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α΄ 

Κεβρεκίδης Φώτης Αντιπρόεδρος Β΄ 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Παντελίδης Βασίλης Ταμίας 

Λβασίδης Θέμης Έφορος αθλητισμού 

Μαυρόπουλος Χαράλαμπος Υπεύθυνος βιβλιοθήκης 

Ευθυμιάδης Χρήστος Υπεύθυνος Τύπου και Μ.Μ.Ε. 

Χρυσοχοΐδου Ιωάννα Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και 

εκδηλώσεων 

Αθανασιάδου Ελένη Υπεύθυνη τμήματος ρυθμικής 

Αλεξιάδου Χρύσα Υπεύθυνη Διαδικτύου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ονοματεπώνυμο Αξίωμα 

Αντωνιάδης Ιωάννης Πρόεδρος 

Κεσίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α΄ 

Κεβρεκίδης Φώτης Αντιπρόεδρος Β΄ 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη Γενικός Γραμματέας 

Παντελίδης Βασίλης Ταμίας 

Λβασίδης Θέμης Έφορος αθλητισμού 

Μαυρόπουλος Χαράλαμπος Υπεύθυνος βιβλιοθήκης 

Ευθυμιάδης Χρήστος Υπεύθυνος Τύπου και Μ.Μ.Ε. 

Χρυσοχοΐδου Ιωάννα Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και 

εκδηλώσεων 
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9.2.Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 19η Μαΐου 

 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται Δ.Σ. με θέμα τις εκδηλώσεις μνήμης για την 

γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που τιμάται στις 19 Μαΐου. Στις αποφάσεις ως 

επί το πλείστων αποφασίζεται να παρευρίσκονται όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου στο μνημόσυνο που τελείται για τα θύματα τη γενοκτονίας, 

αποστέλλονται προσκλήσεις στα μέλη, γίνεται παραγγελία για κόλλυβα που 

διανέμονται στον κόσμο μετά την επιμνημόσυνη δέηση και ολοκληρώνεται η ημέρα 

με την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Γενοκτονίας στην πλατεία Χρύσανθου 

Μητροπολίτου Τραπεζούντας με την πραγματοποίηση σχετικής ομιλίας. 478 Ως 

ομιλητές έχουν επιλεγεί η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

κυρία Ηλιάδου- Τάχου Σοφία το 2015479 , η φιλόλογος Ιωάννα Χρυσοχοϊδου για 

πολλές χρονιές, η εκπαιδευτικός Πουγαρίδου Σοφία, 480  η εκπαιδευτικός 

Σεβαστοπούλου Ειρήνη481, η εκπαιδευτικός Αμαραντίδου Κική 482, η εκπαιδευτικός 

Κατικαρίδου Βασιλική 483 , ο πολιτικός μηχανικός Κοσμίδης Κοσμάς 484 και ο 

οικονομολόγος Παντελίδης Βασίλης.485 

 

Οι εκδηλώσεις μνήμης για το 2002 περιλάμβαναν την καθιερωμένη λειτουργία 

και έπειτα την εκδήλωση στο μνημείο της Γενοκτονίας στην πλατεία Χρύσανθου 

Μητροπολίτου Τραπεζούντας. Παραμονή της επετείου πραγματοποιήθηκε εμφάνιση 

του χορευτικού συγκροτήματος στα χωριά Κολχική, Νέος Καύκασος και Άγιος 

Βαρθολομαίος. Παρόμοια, το 2003 έγιναν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις μνήμης 

                                                           
478Β.Π.- Δ.Σ.4/4-5-2011 
479 Β.Π.- Δ.Σ. 6/13-5-2015 
480 Β.Π.- Δ.Σ. 4/6-5-2003 
481 Β.Π.- Δ.Σ. 5/14-5-2013 
482 Β.Π.- Δ.Σ. 4/10-3-2016 
483Β.Π.- Δ.Σ. 5/27-4-2007 
484Β.Π.- Δ.Σ.4/5/5/2008 
485 Β.Π.- Δ.Σ.4/4-5-2011 

Αθανασιάδου Ελένη Υπεύθυνη τμήματος ρυθμικής 

Αλεξιάδου Χρύσα Υπεύθυνη Διαδικτύου 
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και μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Γενοκτονίας πραγματοποίησε 

ομιλία η εκπαιδευτικός Πουγαρίδου Σοφία.486 

 

Το 2005 τα μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στις κεντρικές εκδηλώσεις της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, 

στις οποίες κεντρικός ομιλητής ήταν ο Βάσος Λυσσαρίδης, πρώην πρόεδρος της 

κυπριακής βουλής. Μετά από εισήγηση του αντιπροέδρου της Ε.Λ.Φ και της Π.Ο.Ε 

κ. Αντωνιάδη Ιωάννη έγινε επίσης ενημέρωση του Δ.Σ. για τις μετακινήσεις μελών 

του Δ.Σ στις πόλεις Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κομοτηνή, Κοζάνη, Κατερίνη 

και Αθήνα, για το συντονισμό ενεργειών που αφορούν την κεντρική εκδήλωση της 

19-05-05 στη Θεσσαλονίκη, λεωφορείων για τη μετάβαση των ενδιαφερομένων στην 

εκδήλωση και την ανάρτηση σχετικού πανό με το κείμενο «φίλε Ερντογάν, 353.000 

θύματα ζητούν δικαίωση, κι εσύ ζητάς να μπεις στον ευρωπαϊκό πολιτισμό;».487 

 

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. οι εκδηλώσεις μνήμης για το έτος 2007 

πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου με παρακολούθηση, αρχικά, της δοξολογίας στον 

Μητροπολιτικό ναό Φλώρινας και έπειτα με την καθιερωμένη εκδήλωση και 

κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Γενοκτονίας στην πλατεία Χρύσανθου 

Μητροπολίτου Τραπεζούντας. Ομιλήτρια ήταν η εκπαιδευτικός Κατικαρίδου 

Βασιλική. Ακολούθησε η προβολή της ταινίας «ΤΑΜΑΜΑ»  και μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε δεξίωση στην Λέσχη Αξιωματικών. Όπως κάθε 

χρόνο, το Δ.Σ. και μέλη του συλλόγου είχαν παραστεί την προηγούμενη μέρα στις 

κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στην πλατεία Αγίας Σοφίας 

στη Θεσσαλονίκη.488 

 

Οι εκδηλώσεις μνήμης στις 25 Μαΐου 2008 περιλάμβαναν την καθιερωμένη 

δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό Φλώρινας, κι έπειτα την επιμνημόσυνη δέηση 

και εκδήλωση στο μνημείο της Γενοκτονίας στην πλατεία Χρύσανθου Μητροπολίτου 

Τραπεζούντας. Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Γενοκτονίας 

πραγματοποίησε ομιλία ο πολιτικός μηχανικός, Κοσμίδης Κοσμάς. Όπως κάθε χρόνο, 

το Δ.Σ. και μέλη του συλλόγου είχαν παραστεί την προηγούμενη μέρα στις κεντρικές 

                                                           
486 Β.Π.- Δ.Σ.4/6-5-2003 
487Β.Π.- Δ.Σ. 3/19-4-2005 
488Β.Π.- Δ.Σ. 5/27-4-2007 
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εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη 

Θεσσαλονίκη.489 

 

Το 2012 το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. συμμετείχε στις περιφερειακές εκδηλώσεις της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας για την 19η Μαΐου. Τα μέλη του συμβουλίου 

παρευρέθηκαν στο ΤΕΙ Κοζάνης, στην ημερίδα με τίτλο «Άρνηση γενοκτονίας- 

άρνηση μνήμης» με εισηγητές τον Χαραλαμπίδη Μιχάλη, τον Αντωνιάδη Χρήστο 

,τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και αντιπροσώπους της κοινότητας των Αρμενίων και των 

Ασσυρίων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Επιτροπή Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας 

της Π.Ο.Ε. Τα μέλη της λέσχης συμμετείχαν στις κεντρικές εκδηλώσεις της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και στις 20 Μαΐου 

πραγματοποίησαν το καθιερωμένο μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων παρουσία των 

τοπικών αρχών και των σημαιοφόρων των σχολείων της πόλης.490 

 

Στις εκδηλώσεις μνήμης το 2013 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο 

στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής κι έπειτα ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο 

μνημείο της γενοκτονία, όπου παρευρέθηκαν οι σημαιοφόροι των σχολείων της 

πόλης με τις σημαίες τους. Για άλλη μια χρονιά τα μέλη της λέσχης συμμετείχαν στις 

κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.491 

 

Το 2014 η Εύξεινος λέσχη συμμετείχε στην εκδήλωση που έγινε για την 

ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στο πέμπτο δημοτικό σχολείο Φλώρινας. 

Ενημερώθηκαν όλα τα μέλη και η συμμετοχή ήταν μεγάλη. 492 

 

Το 2015 με απόφαση του Δ.Σ. καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, συμβολικά, ως 

ημέρα αιμοδοσίας για την δημιουργία τράπεζας αίματος της λέσχης. Επίσης, την 

Κυριακή πριν την καθιερωμένη εκδήλωση τα μέλη της νεολαίας μοίρασαν στην 

κεντρική πλατεία φυλλάδια σχετικά με την γενοκτονία. 493 

 

                                                           
489Β.Π.- Δ.Σ. 4/5-5-2008 
490Β.Π.- Δ.Σ. 5/25-5-2012 
491Β.Π.- Δ.Σ.5/14-5-2013 
492Β.Π.- Δ.Σ. 5/26-5-2014 
493Β.Π.- Δ.Σ. 6/13-5-2015 
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Το 2016 έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις και η κατάθεση στεφάνων στο 

μνημείο γενοκτονίας και παράλληλα διοργανώθηκαν ομιλίες και κατάθεση στεφάνων 

στα χωριά Νέος Καύκασος, Άγιος Βαρθολομαίος και Κολχική σε συνεργασία με τους 

τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.494 Τα μέλη του συλλόγου συμμετείχαν όπως κάθε 

χρόνο στις κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στη 

Θεσσαλονίκη και δημιούργησαν δύο μεγάλα πανό στα οποία αναγράφονταν τα εξής 

κείμενα: «19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» και 

«1916-2016 εκατό χρόνια γενοκτονία. Δεν λησμονούμε- συνεχίζουμε- διεκδικούμε-

ζητούμε δικαίωση. Εύξεινος λέσχη Φλώρινας».495 

 

Για το 2017 η Εύξεινος Λέσχη τιμώντας τα θύματα της Γενοκτονίας των 

Ελλήνων του Πόντου,  καθώς και την ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου, διοργάνωσε 

σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που διήρκησαν όλη την εβδομάδα πριν την 19η 

Μαΐουκαι μάλιστα με την ενεργή συμμετοχή πολλών κατοίκων της περιοχής. 

 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων ξεκίνησε τηνΚυριακή στις 14 

Μαΐου στο δημοτικό διαμέρισμα του Νέου Καυκάσου όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη 

δέηση, έγινε σχετική ομιλία και κατάθεση στεφάνων. Την ίδια μέρα το απόγευμα 

έγινε κατάθεση στεφάνων στο δημοτικό διαμέρισμα Κολχικής και αργότερα, η ίδια 

διαδικασία επαναλήφθηκε και στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Βαρθολομαίου.Από 

την Δευτέρα 15 Μαΐου έως την Δευτέρα 22 Μαΐου διοργανώθηκε εβδομάδα 

εθελοντικής αιμοδοσίας στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φλώρινας υπέρ της 

τράπεζας αίματος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας.Την Παρασκευή στις 19 Μαΐου η 

λέσχη διέθεσε λεωφορείο ώστε να μεταφερθούν τα μέλη της στην Θεσσαλονίκη και 

να συμμετάσχουν στηνκεντρική εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος 

στην Πλατεία Αγίας.Τέλος, την Κυριακή 21 Μαΐου τελέστηκε η καθιερωμένη 

δοξολογία – μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των 353.000 θυμάτων της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και έγινε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 

θυμάτων της Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.496 

 

                                                           
494Β.Π.- Δ.Σ. 4/10-3-2016 
495Β.Π.- Δ.Σ.6/9-5-2016 
496 Αρχείο Ε.Λ.Φ., Δελτίο τύπου για τις εκδηλώσεις μνήμης 
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9.3.Η εκδήλωση «Ρατοπούλεια» 

 

Τα Ρατοπούλεια είναι μια εκδήλωση που πλέον έχει γίνει θεσμός και 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση γίνεται απονομή 

υποτροφιών στους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου. Οι υποτροφίες είναι 

δωρεά της οικογένειας Ρατοπούλου. Είναι αξιοσημείωτο ότι με την σύσταση κάθε 

νέου Δ.Σ. ορίζεται επιτροπή μελών υπεύθυνη για τη διανομή των υποτροφιών. 

 

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ευξείνου λέσχης η εκδήλωση «Ρατοπούλεια 

2002» πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνελεύσεων της Ε.Λ.Φ. με ομιλητή τον 

βουλευτή κ. Τσιτουρίδη Σάββα, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα με τίτλο «η προσφορά 

των προσφύγων στην ανάπτυξη της Μακεδονίας». Με το πέρας της εκδήλωσης 

παρατέθηκε γεύμα για την οικογένεια Ρατόπουλου, τον βουλευτή και τους επίσημους 

προσκεκλημένους με έξοδα του συλλόγου.497 

 

Στα «Ρατοπούλεια 2003» ως ομιλητής ήταν καλεσμένος ο πρώην δήμαρχος 

Αθηναίων, κ. Αβραμόπουλος. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ο κύριος 

Αβραμόπουλος δεν μπόρεσε να παραστεί στην διοργάνωση κι έτσι ανέλαβε να 

παρουσιάσει ο δημοσιογράφος κ. Τούλιος Νίκος το θέμα με τίτλο « Γερμανός- 

Καραββαγγέλης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στον 

πνευματικό κέντρο Φλώρινας κι έπειτα ακολούθησε ποντιακό γλέντι στο χωριό 

Αμμοχώρι.498 

 

Το 2004 στα «Ρατοπούλεια» ομιλητής ήταν ο Αθανασιάδης Δημήτριος, πρόεδρος 

του συνδέσμου Ποντίων καθηγητών β/θμιας εκπαίδευσης Θες/νίκης, που ασχολείτο 

ενεργά με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.499 

 

Το 2005 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα που επισκέφθηκε ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης την Εύξεινο Λέσχη. Έτσι, με το πέρας της εκδήλωσης 

προς τιμήν του, βραβεύτηκαν οι μαθητές της  Β΄ Λυκείου.500 

 

                                                           
497Β.Π.- Δ.Σ. 8/4-9-2002 
498Β.Π.- Δ.Σ. 9/31-7-2003 
499Β.Π. -Δ.Σ.  6/4-8-2004 
500 Β.Π.- Δ.Σ. 6/24-8-2005 
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Με ομιλητή τον Καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

πραγματοποιήθηκαν τα «Ρατοπούλεια 2006». Ο κ. Φωτιάδης ανέπτυξε το θέμα 

«Πόντος, δικαίωμα στη μνήμη». Το Δ.Σ. ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Φωτιάδη για 

την δωρεά του υλικού και των βιβλίων που έκανε στο νεοσύστατο κέντρο ιστορίας 

και πολιτισμού που διαμορφώθηκε στο κτίριο της λέσχης. Μετά την βράβευση των 

μαθητών τιμήθηκε ο πρώην πρόεδρος της λέσχης Θωίδης Δημήτριος, στον οποίο 

δόθηκε τιμητική πλακέτα.501 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2007 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

πολιτιστικού κέντρου Φλώρινας και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση 

κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, οικονομολόγος- κοινωνιολόγος,  

ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα «Βησσαρίων, ο Τραπεζούντιος». Παρουσιάστρια της 

εκδήλωσης ήταν η κυρία Βασιλική Κατικαρίδου και μετά την απονομή των βραβείων 

στους μαθητές παρατέθηκε γεύμα σε όλους τους επίσημους καλεσμένους. 502 

 

Τα «Ρατοπούλεια 2008» πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία με μεγάλη συμμετοχή 

κόσμου μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα. Αφού έγιναν οι επίσημοι χαιρετισμοί 

από τους επίσημους καλεσμένους, βουλευτές και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

πραγματοποιήθηκε η εισήγηση με θέμα «το ντόπινγκ» από την κυρία Ματρατζή 

Ελένη. Μετά την βράβευση των μαθητών ακολούθησε η απονομή τιμητικών 

πλακετών σε έξι συμπατριώτες, Πόντιους πρώτης γενιάς. Οι τιμώμενοι ήταν ο 

Ηλιάδης Κοσκάς, η Σουμελίδου Δέσποινα, η Παναγιωτίδου Στέλλα, η Σεχίδου 

Μαρία, η Παναγιωτίδου Σοφία και η Ματσκαλίδου Ελπίδα. Η εκδήλωση έκλεισε με 

την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων της Ε.Λ.Φ. προς τιμήν του πρώην 

προέδρου και ευεργέτη της λέσχης, του αείμνηστου Αλέκου Αλεξανδρίδη. Η αίθουσα 

πήρε το όνομα «Αλέκος Αλεξανδρίδης».503 

 

Το 2009 η εκδήλωση «Ρατοπούλεια» πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

συνελεύσεων της Ε.Λ.Φ«Αλέκος Αλεξανδρίδης»στις 27 Σεπτεμβρίου με ομιλητή τον 

                                                           
501 Β.Π.- Δ.Σ. 6/9-8-2006 
502Β.Π.- Δ.Σ. 9/10-10-2007 
503Β.Π.- Δ.Σ.8/25-9-2008 
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κ. Καστρινάκη Αλέξανδρο, υποψήφιο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.504 

 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2010 διοργανώθηκαν τα «Ρατοπούλεια» στην αίθουσα 

εκδηλώσεων «Αλέκος Αλεξανδρίδης» της Ε.Λ.Φ. με ομιλητές τον Καθηγητή ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Φωτιάδη Κων/νο και την Επίκουρη 

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ηλιάδου- Τάχου Σοφία, οι 

οποίοι εισηγήθηκαν το θέμα με τίτλο «Η ελληνική παιδεία στην Ρωσία και την πρώην 

Σοβιετική ένωση». Στην εκδήλωση δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Παπαδόπουλο 

Νικήτα και στον Μαυρόπουλο Γεώργιο για την προσφορά τους στον σύλλογο και 

γενικότερα στον ποντιακό ελληνισμό.505 

 

 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2011 έλαβε χώρα η εκδήλωση «Ρατοπούλεια» με 

ομιλήτρια την εκπαιδευτικό Βιβή Πουγαρίδου, που παρουσίασε το θέμα «η συμβολή 

του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου στο ποντιακό ζήτημα».506 

 

Το 2012 στην εκδήλωση «Ρατοπούλεια» που πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα συνελεύσεων της Ε.Λ.Φ.«Αλέκος Αλεξανδρίδης», τιμήθηκαν για την 

προσφορά τους στον σύλλογο παλαιότερα μέλη. Μετά την απονομή των βραβείων 

στους μαθητές πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Η συμβολή των προσφύγων στην 

ανάπτυξη της περιοχής της Φλώρινας» από τον καθηγητή ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ Πελαγίδη Ευστάθιου.507 

 

Τα «Ρατοπούλεια 2013» πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 

στο πολιτιστικό κέντρο Φλώρινας (Ωδείο) και μετά τον χαιρετισμό των επισήμων το 

πρόγραμμα συμπεριέλαβε την ημερίδα με θέμα: «Η καθ’ ημάς Ανατολή». Την Α’ 

Ενότητα του θέματος με τίτλο «Η κρίση στη Συρία ως σκηνικό 3ου Παγκοσμίου 

Πολέμου» εισηγήθηκε ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, Αξιωματικός Ε.Α., εκδότης και 

συγγραφέας και την Β’ Ενότητα με τίτλο «Η ανολοκλήρωτη επανάσταση και το νέο 

                                                           
504Β.Π.- Δ.Σ.8/ 7-9-2009 
505Β.Π.- Δ.Σ.8/25-8-2010 
506Β.Π.- Δ.Σ.8/19-8-2011 
507 Β.Π.- Δ.Σ.7/27-8-2012 
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ανατολικό ζήτημα» εισηγήθηκε ο κ. Σαββίδης Παντελής, δημοσιογράφος της 

ΕΡΤ3.508 

 

Η εκδήλωση «Ρατοπούλεια 2014» ήταν αφιερωμένη στον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, κατά την οποία ο κ. 

Φωτιάδης ανακηρύχτηκε και επίτιμος πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης λόγω της 

προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, καθώς και στην κοινωνία και στο 

Πανεπιστήμιο της Φλώρινας. Παράλληλα, ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της 

εκδήλωσης μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, Σοφία 

Ηλιάδου – Τάχου  με θέμα «Η ελληνική παιδεία και ο πολιτισμός στην Ρωσία».509 

 

Το 2015 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην 

αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και μετά τον χαιρετισμό των επισήμων 

ακολούθησε ομιλία με θέμα «Αντίδραση της εκκλησίας στις ρωμαιοκαθολικές 

αποστολές στον Πόντο» με εισηγητή τον κ. Κυριακίδη Θεοδόσιο, Θεολόγο, Δρ. 

Νεότερης Ιστορίας και επιστημονικό συνεργάτη στο τμήμα Θεολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 510 

 

Το 2016 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του Δήμου και τα έξοδα μετακίνησης των επίσημων προσκεκλημένων τα κάλυψε η 

Εύξεινος Λέσχη. Στο πρώτο Δ.Σ. για την διοργάνωση ο πρόεδρος του συλλόγου 

εισηγήθηκε η πραγματοποίηση της εκδήλωσης να γίνει στις 9-10-2016 και όχι τον 

Σεπτέμβριο για να μπορεί να παρευρεθεί ο κεντρικός ομιλητής ο στρατηγικός 

αναλυτής, κ.Νίκος Λυγερός. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πρόσωπο του Νίκου 

Λυγερού και τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία  του που 

αναβαθμίζει την εκδήλωση. Προτάθηκε να γίνει ανακοίνωση στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο της εκδήλωσης και η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

ορίστηκε από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου.511Είχε προγραμματιστεί ομιλία με θέμα «Η 

Στρατηγική ενάντια στη Βαρβαρότητα» από τον Δρ. Νίκο Λυγερό, όμως λόγω 

απεργιών στα μέσα μεταφοράς διοργανώθηκε εκ νέου η ομιλία στα πλαίσια άλλης 

                                                           
508Έγγραφο Ε.Λ.Φ.- Δελτίο τύπου «Ρατοπούλεια 2013» 
509Έγγραφο Ε.Λ.Φ.- Δελτίου τύπου «Ρατοπούλεια 2014» 
510 Έγγραφο συλλόγου- Δελτίο τύπου «Ρατοπούλεια 2015» 
511Β.Π.- Δ.Σ. 11/19-8-2016 
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εκδήλωσης. 512  Λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν περιορισμένος ο αριθμός των 

μαθητών που βραβεύτηκαν αλλά και το ποσό της υποτροφίας από τη δωρεά της 

Σοφίας Ρατοπούλου, στη μνήμη στης οποίας καθιερώθηκε η εκδήλωση αυτή. Την 

ιστορική αναφορά στην εκδήλωση έκανε η φιλόλογος Ιωάννα Χρυσοχοΐδου. Στην 

εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου παραβρέθηκαν και 

τα αδέλφια της Σοφίας Ρατοπούλου  Μαριάνθη και Χρήστος Ρατόπουλος.513 

 

9.4.Η εκδήλωση «Πατουλίδεια» 

 

Τα «Πατουλίδεια» είναι η ετήσια εκδήλωση – θεσμός της Ευξείνου Λέσχης προς 

τιμήν της Βούλας Πατουλίδου. Πρόκειται για τις επιδείξεις του τμήματος ρυθμικής 

γυμναστικής της Ευξείνου λέσχης Φλώρινας που κάθε χρόνο σημειώνουν μεγάλη 

επιτυχία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα από την παρουσίαση των αθλητριών.  

 

Το 2002 με αφορμή την διοργάνωση της εκδήλωσης στάλθηκε ευχαριστήρια 

επιστολή στην κυρία Πατουλίδου για την προσφορά της στον αθλητικό και ποντιακό 

χώρο.514 

 

Η εκδήλωση «Πατουλίδεια 2003», που πραγματοποιήθηκε με συνδιοργανωτή το 

Δήμο Φλώρινας, έγινε στις 5 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Φλώρινας και κατά 

την ολοκλήρωσή της δόθηκαν αναμνηστικά σε όλες τις αθλήτριες που 

συμμετείχαν.515 

 

Μετά από συνεννόηση με τη γυμνάστρια της Ε.Λ.Φ κ. Κουσιπέτκου Φανή 

αποφασίστηκε οι αθλητικές εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν στις 14-6-2005, στο 

Κλειστό Αθλητικό Γυμναστήριο. Το Δ.Σ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Ε.Λ.Φ να 

επισκεφθεί το Δήμο Φλώρινας για ενημέρωση μια, και είναι συνδιοργανωτής, και να 

σταλεί επιστολή για αίτημα οικονομικής  ενίσχυσης από τον Δήμο.516 

 

                                                           
512 Β.Π.- Δ.Σ. 13/3-10-2016 
513Έγγραφο Ε.Λ.Φ.- Δελτίο τύπου «Ρατοπούλεια 2016» 
514 Β.Π.- Δ.Σ. 5/6-6-2002 
515Β.Π.- Δ.Σ.4/6-5-2003 
516Β.Π.- Δ.Σ. 3/19-4-2005 
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Μετά από ενημέρωση του Δ.Σ. από την γυμνάστρια Κουσιπέτκου Φανή, 

αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η διοργάνωση της εκδήλωσης «Πατουλίδεια» στις 14 

Ιουνίου 2006 στο κλειστό γυμναστήριο Φλώρινας. Στάλθηκαν προσκλήσεις στους 

επίσημους προσκεκλημένους και στους γονείς των παιδιών.517 

 

 Το 2007 τα  «Πατουλίδεια» έγιναν στις 13 Ιουνίου στο Δ.Α.Κ.  

Φλώρινας. 518 Ομοίως, στις 11 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο 

Δ.Α.Κ.  Φλώρινας.519 

 

Το 2009 τα  «Πατουλίδεια» του τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Λ.Φ. 

έγιναν στις 10 Ιουνίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φλώρινας (Ε.Α.Κ.).520Ομοίως, τα  

«Πατουλίδεια 2010» του τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Λ.Φ. έγιναν την στο 

Κλειστό Γυμναστήριο Φλώρινας (Ε.Α.Κ.).521 

 

Τα  «Πατουλίδεια 2011» του τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Λ.Φ. 

έγιναν την Τετάρτη 8 Ιουνίουστο Κλειστό Γυμναστήριο Φλώρινας (Ε.Α.Κ.) και 

σημείωσαν μεγάλη προσέλευση κόσμου522 

 

Το 2012 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ε.Α.Κ. Φλώρινας με την μικρή 

οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ από τον Δήμο και με παρουσιάστρια την 

γραμματέα του συλλόγου, Ειρήνη Σεβαστοπούλου.523 

 

Το 2013 η εκδήλωση «Πατουλίδεια» πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 

γυμναστήριο στις 12 Ιουνίου. 524 Τα «Πατουλίδεια 2014» πραγματοποιήθηκαν σε 

συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φλώρινας την Τετάρτη  4 Ιουνίου στο Ε.Α.Κ Φλώρινας. 

 

Το 2015 η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας και τα έξοδα 

για την διοργάνωσή της καλύφθηκαν από τη λέσχη και την επιχορήγηση του Δήμου. 

                                                           
517Β.Π.- Δ.Σ.5/25-5-2006 
518 Β.Π.- Δ.Σ. 5/27-4-2007 
519Β.Π.- Δ.Σ.4/5-5-2008 
520Β.Π.- Δ.Σ. 5/29-5-2009 
521Β.Π.- Δ.Σ. 4/5-5-2010 
522Β.Π.- Δ.Σ.5/1-6-2011 
523Β.Π.- Δ.Σ. 5/25-5-2012 
524Β.Π.- Δ.Σ. 5/14-5-2013 



210 
 

Εκεί δόθηκαν ανθοδέσμες στις γυμνάστριες της ρυθμικής. 525  Παρουσιάστηκε ένα 

μοναδικό πρόγραμμα με χορογραφίες ρυθμικής γυμναστικής, μπαλέτου, μοντέρνου 

χορού και χιπ χοπ. 

 

Το 2016 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας και με την 

ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας των τμημάτων ρυθμικής γυμναστικής της 

Ε.Λ.Φ. αποφασίστηκε να τιμηθούν οι γυμνάστριες Κασκαμανίδου Κική και 

Σουμπάση Αγγελική για την προσφορά τους στην ρυθμική γυμναστική.526 Η Εύξεινος 

Λέσχη εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου στο οποία έδωσε συγχαρητήρια στις μικρές 

και μεγάλες αθλήτριες της Λέσχης  για την εκπληκτική παρουσίαση των 

προγραμμάτων τους. Ακόμη, ευχαρίστησε τις οικογένειες των παιδιών για την 

αγαστή συνεργασία όλη την χρονιά και όλο τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία 

του την εκδήλωση.527 

 

Το 2017 ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά η χρονιά για το τμήμα ρυθμικής 

γυμναστικής της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας με την καθιερωμένη εκδήλωση 

«Πατουλίδεια», καθώς δεκάδες μικρά και μεγάλα κορίτσια καταχειροκροτήθηκαν 

από τους θεατές που γέμισαν το κλειστό γυμναστήριο Φλώρινας. Tο Δ.Σ. της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας απέστειλε και σχετικό δελτίο τύπου στο οποίο 

ευχαρίστησε τις γυμνάστριες ρυθμικής της Ευξείνου Λέσχης Φανή Κουσιπέτκου, 

Τσαπαρή Μαριαλένα, Βράντση Ελένη, Τσαρσιταλίδου Ειρήνη, Τασούλη Ρίτσα και 

Μπαγιώτα Φρόσω για την εξαιρετική παρουσίαση των τμημάτων ρυθμικής στα 

«Πατουλίδεια 2017» που δείχνει την μεθοδική δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς.528 

 

9.5.Βραβεύσεις προσώπων- τιμητικές εκδηλώσεις 

 

Μετά από εισήγηση της γενικής γραμματέως σχετικά με την επίσκεψη του 

Οικονομικού Πατριάρχη στην πόλη της Φλώρινας τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν 

ομόφωνα να ορίσουν επιτροπή που θα επισκεφθεί την Μητρόπολη προκειμένου να 

ζητήσει την επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη στη Λέσχη.  Επιπλέον, έστειλαν fax- 

                                                           
525Β.Π.- Δ.Σ. 7/8-6-2015 
526Β.Π.- Δ.Σ. 6/9-5-2016 
527Έγγραφο Ε.Λ.Φ.- Δελτίο τύπου «Πατουλίδεια 2016» 
528Έγγραφο Ε.Λ.Φ- Δελτίο Τύπου «Πατουλίδεια 2017» 
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πρόσκληση στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προς ενημέρωση του 

Πατριάρχη.529 

 

Κατόπιν αποδοχής του παραπάνω αιτήματος η Ε.Λ.Φ. υποδέχτηκε τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη και σε συνεργασία με την επιτροπή υποδοχής της ιεράς 

Μητρόπολης διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν του. Στην εκδήλωση τραγούδησαν τα 

παιδιά της παιδικής χορωδίας, έγιναν οι χαιρετισμοί των επισήμων και ακολούθησε 

ομιλία από τον Αρχιεπίσκοπο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στο τέλος δόθηκε 

αναμνηστική πλακέτα στον Πατριάρχη με τα λόγια «η Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί 

και φέρει κι άλλο» και μία ποντιακή λύρα. Στον Αρχιεπίσκοπο δόθηκε το τρίτομο 

έργο για την γενοκτονία του κ. Φωτιάδη. Η Π.Ο.Ε προσέφερε στον Οικουμενικό 

Πατριάρχη τα βιβλία «η εκκλησία της Τραπεζούντος»  και «ο Άγιος Ευγένιος: 

Πολιούχος της Τραπεζούντος» και μια αναμνηστική πλακέτα . Στον Αρχιεπίσκοπο 

δόθηκε μια σειρά από τα ίδια βιβλία. Τέλος, το Δ.Σ. είχε στείλει προσκλήσεις σε 

μέλη, είχε κάνει ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, είχε σημαιοστολίσει την είσοδο και 

είχε τοποθετήσει τον ανάλογο τάπητα – διάδρομο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

του Πατριάρχη με την Π.Ο.Ε. και το Δ.Σ. της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, 

προσφέρθηκαν κεράσματα στους υπόλοιπους καλεσμένους στην αίθουσα τελετών της 

Λέσχης.530 

 

Το 2004 μετά από πρόσκληση του Δ.Σ στον Υπουργό Τουρισμού κ. 

Αβραμόπουλο, ο υπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία του συλλόγου κι αφού 

ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και στη φοιτητική εστία όπου είχε συνάντηση με 

φοιτητές, στη συνέχεια έγινε σύσκεψη στη Γραμματεία του συλλόγου με το Δ.Σ, 

όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του συλλόγου συνολικά για την 

υποδομή και τις δραστηριότητές του. Ο Υπουργός αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ για την 

υποδοχή και ενημέρωση και εκφράστηκε με θαυμασμό και θετικά σχόλια για την 

προσφορά του συλλόγου στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην κοινωνίας της 

Φλώρινας γενικότερα. Επίσης ενημέρωσε το Δ.Σ για την επίσκεψή του στην 

Τραπεζούντα στο 1ο δεκαήμερο του Γενάρη του 2005. Για την επίσκεψή του αυτή ο 

αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε Αντωνιάδης Ιωάννης ανέλαβε την υποχρέωση να στείλει 

                                                           
529Β.Π.- Δ.Σ.5/14-7-2005 
530Β.Π.- Δ.Σ.6/24-8-2005 
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υπόμνημα στον Υπουργό για θέματα που αφορούν το ποντιακό ζήτημα. Ο Υπουργός 

αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. 

 

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Υπουργός υποσχέθηκε να ξαναεπισκεφθεί το 

σύλλογο ως ομιλητής σε προσεχή εκδήλωση. Τέλος, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ ζήτησε 

από τον υπουργό οικ. ενίσχυση για την έκδοση του βιβλίου που αφορά την ιστορία 

του συλλόγου. Ο Υπουργός ζήτησε να σταλεί σχετικό υπόμνημα. Το Δ.Σ δώρισε στον 

υπουργό καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα της Φλώρινας και μια ποντιακή λύρα στον 

ίδιο και στον γραμματέα του.531 

 

Το 2012 με απόφαση του Δ.Σ. ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας, κ. Παρχαρίδης Γεώργιος, ανακηρύχτηκε επίτιμος πρόεδρος της Ε.Λ.Φ. για 

την προσφορά του ποντιακό ελληνισμό. 532 

 

Στα «Ρατοπούλεια 2012» τιμήθηκαν έξι παλαιότερα μέλη του συλλόγου για την 

προσφορά τους στον σύλλογο και παρέλαβαν τιμητική πλακέτα. Τα μέλη ήταν ο 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, ο Αντωνιάδης Δημήτριος, ο Κοσκοσίδης Παντελής, ο 

Πετίδης Θεόδωρος, ο Συμεωνίδης Βασίλειος και ο Μιχαηλίδης Θεόφιλος.533 

 

Το 2013, στην εκδήλωση «Ρατοπούλεια 2013» έγινε η ανακήρυξη του πρώην 

προέδρου της Ε.Λ.Φ. κ. Μωυσιάδη Στυλιανού σε Επίτιμο Πρόεδρο της Λέσχης. 

 

Το 2014, στην εκδήλωση «Ρατοπούλεια» με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου αποφασίστηκε η ανακήρυξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ως επίτιμου Προέδρου της Ευξείνου Λέσχης 

για την προσφορά του στον σύλλογο και τον ποντιακό ελληνισμό. Αποφασίστηκε, 

ακόμη, να του δοθεί σχετική τιμητική περγαμηνή και χρυσός σταυρός ως δώρο.534 

 

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. το 2016 αποφασίστηκε τα μέλη του συλλόγου να 

παραστούν σύσσωμα στην τελετή αναγόρευσης του Κωνσταντίνου Φωτιάδη σε 

Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση που 

                                                           
531Β.Π.- Δ.Σ. 9/1-12-2004 
532Β.Π.- Δ.Σ. 10/10-12-2012 
533Β.Π.- Δ.Σ.7/27-8-2012 
534Β.Π.- Δ.Σ 6/278-2014 
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πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, αφού έγινε 

η ανάγνωση της Απόφασης Ομοτιμοποίησης από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χαράλαμπο Λεμονίδη, έγινε αναφορά στο έργο 

του κ. Φωτιάδη και τα μέλη του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης χόρεψαν 

τον πυρρίχιο χορό σε ένδειξη τιμής προς το πρόσωπο του κ. Φωτιάδη.535 

 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας, 

πραγματοποίησε την ετήσια τακτική συνέλευση του συλλόγου, ενώ στα πλαίσια 

αυτής, πραγματοποιήθηκε  και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Τα μέλη 

της Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώθηκαν και ενέκριναν τα οικονομικά 

πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και συζήτησαν τον προϋπολογισμό και τις 

δράσεις της Λέσχης, βράβευσε για την πολυετή προσφορά τους στον σύλλογο, τις 

κυρίες Γυμνοπούλου Παρθένα και Καϊσίδου Ελισάβετ και τον κύριο Μισαηλίδη  

Κώστα. 536 

 

 

9.6.Χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις 

 

Το χορευτικό συγκρότημα της λέσχης σημείωσε πλήθος συμμετοχών σε 

εκδηλώσεις τοπικές που διοργάνωσαν άλλοι φορείς, ο δήμος και τοπικοί πολιτιστικοί 

σύλλογοι. Ακόμη, έχει δώσει παραστάσεις κι εκτός του νομού σε εκδηλώσεις άλλων 

ποντιακών συλλόγων στην Ελλάδα ενώ πραγματοποίησε και ταξίδι σε σύλλογο στην 

Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, χορευτικές παραστάσεις δόθηκαν στην Πρέσπα 

(27/7/2004), για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας, στις εκδηλώσεις Απόδημου 

Ελληνισμού, στις εκδηλώσεις Λαχανά537  και φυσικά στην Παναγία Σουμελά στο 

Βέρμιο.538Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου είχε την τιμή να κάνει την έναρξη των 

χορευτικών εκδηλώσεων που διοργανώνονταν στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. 

Το χορευτικό τμήμα επίσης συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία και στην τηλεοπτική 

εκπομπή «Κυριακή στο χωριό» (Βίγλα). 539 

 

                                                           
535Β.Π.- Δ.Σ. 14/21-10-2016 
536 Αρχείο ΕΛ.Φ., Δελτίο τύπου 
537 Β.Π.-Δ.Σ. 6/4-8-2004 
538 Β.Π.-Δ.Σ.7/24-7-2009 
539 Β.Π.-Δ.Σ. 1/11-1-2006 
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Το 2005 το εφηβικό χορευτικό συγκρότημα συμμετείχε στο παμποντιακό 

φεστιβάλ χορού, στις 29/10/2005, στη Θεσσαλονίκη. Επίσης το χορευτικό συμμετείχε 

στην διοργάνωση της Νομαρχίας Φλώρινας, με θέμα «Ο δρόμος τους πολιτισμού».540  

 

Το 2006 το χορευτικό συμμετείχε στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, 

το οποίο διεξήχθη στην Κομοτηνή στις 11/11/2006541 ενώ το 2007 αποφασίστηκε η 

συμμετοχή στο 3ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, στην Λάρισα, στις 

22/9/2007. 542  

 

Το 2008 το χορευτικό συμμετείχε σε αγώνες ξιφασκίας των Ενόπλων Δυνάμεων 

στο ΕΑΚ Φλώρινας. 543  Το ΔΣ αποφάσισε την συμμετοχή του χορευτικού στο 

Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Αθήνα, στις 18/10/2008, στο κλειστό στάδιο του 

Φαλήρου. 544  

 

Το παιδικό χορευτικό συμμετείχε στις 9/5/2009 στους Βαλκανικούς αγώνες 

σκάκι, που διοργανώθηκαν από τη Λέσχη Πολιτισμού, στη Φλώρινα. 545  Το 

χορευτικό έλαβε ακόμη μέρος στο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της ΠΟΕ, στις 

19/9/2009, στη Θεσσαλονίκη. 546  

 

Το χορευτικό συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λευκάδος 

στις 25-27/6/2010. 547 Με 9 χορευτές το χορευτικό συμμετείχε στο 8ο Πανελλήνιο 

Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, το οποίο έγινε υπό την σκηνοθετική ματιά του 

τιμώμενου Κώστα Γαβρά, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γ. Νταλάρας, 

Σ. Παπάζογλου και πολλοί Πόντιοι καλλιτέχνες. 548  

 

                                                           
540 Β.Π.-Δ.Σ. 8/4-10-2005 
541 Β.Π.-Δ.Σ.6/9-8-2006 
542 Β.Π.-Δ.Σ. 7/27-6-2007 
543 Β.Π.-Δ.Σ. 4/5-5-2008 
544 Β.Π.-Δ.Σ. 8/25-9-2008 
545 Β.Π.-Δ.Σ. 4/29-4-2009 
546 Β.Π.-Δ.Σ. 8/7-9-2009 
547 Β.Π.-Δ.Σ. 2/30-3-2010 
548 Β.Π.-Δ.Σ.8/5-10-2012 
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Αποφασίστηκε η συμμετοχή του χορευτικού στο 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Ποντιακών Χορών, στην Ξάνθη τον Οκτώβριο του 2016, με την συμμετοχή 12 

χορευτών. 549 

 

Το 2014 η Εύξεινος Λέσχη κάλεσε την θεατρική ομάδα με υπεύθυνο τον Γιώργο 

Γεωργιάδη και δόθηκε η παράσταση «ο Αχιλλέας και το μνημόνιο» με 

πρωταγωνιστές τον Αλέξη Παρχαρίδη και τον Αχιλλέα Βασιλειάδη.550 Το 2015 με 

αφορμή την παρουσίαση θεατρικής παράστασης το Δ.Σ. αποφάσισε τη συνέχιση των 

παραστάσεων, καθώς αποτελούν σημαντικό μέσο για την διατήρηση της ποντιακής 

γλώσσας και του πολιτισμού γενικότερα. 551  Το 2016 στο Πολιτιστικό κέντρο 

Φλώρινας παρουσιάστηκε η παράσταση «ο τελευταίος να κλείσει την κάσα» του 

Δημήτρη Πιπερίδη.552 

 

9.6.1. Αναβίωση του εθίμου των Μωμόγερων 

 

Στο πλαίσιο των διαφόρων εκδηλώσεων που παρουσιάζονται από την Εύξεινο 

Λέσχη Φλώρινας σε συνεργασία με τον Δήμο Φλώρινας, την περίοδο του 

δωδεκαημέρου Χριστουγέννων-Φώτων του 2014, παρουσιάστηκε το έθιμο των 

«Μωμογέρων» στο νέο πάρκο Φλώρινας. Το πρωτοχρονιάτικο αυτό έθιμο, «τα 

Μωμογέρεια», είναι ένα σατυρικό έθιμο το οποίο ξορκίζει το κακό και καλωσορίζει 

το καλό, την καλή τύχη για όλο το χρόνο. Πρόκειται για μια παράσταση 

μεταμφιεσμένων που στον Πόντο γύριζαν από σπίτι σε σπίτι προσφέροντας 

διασκέδαση και γέλιο. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και είναι 

κατάλοιπο των Διονυσιακών γιορτών.553 

 

Το 2015 κλήθηκε το χορευτικό τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου Αγίου 

Δημητρίου Κοζάνης και έγινε αναβίωση του εθίμου «μωμογέρεια» στην πλατεία της 

Φλώρινας και στην συνέχεια στα χωριά του νομού, τον Τροπαιούχο, την Κολχική, 

τον Καύκασο, τον Άγιο Βαρθολομαίο και το Αμμοχώρι ανήμερα των Φώτων.554 

 
                                                           
549 Β.Π.-Δ.Σ. 12/19-9-2016  
550Β.Π.- Δ.Σ.1/8-1-2014 
551Β.Π.- Δ.Σ. 6/13-5-2015 
552Β.Π.- Δ.Σ. 3/3-2-2016 
553 Αρχείο ΕΛ.Φ., Δελτίο τύπου για τις εκδηλώσεις του δωδεκαήμερου 
554Β.Π.- Δ.Σ. 14/28-12-2015 
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9.7. Παρουσιάσεις βιβλίων- ημερίδες 

 

Το 2003 η Εύξεινος Λέσχη διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή ένωση- 

Ελλάδα- Τουρκία- Κύπρος- τετράγωνο ή φαύλος κύκλος»  με ομιλητές ανθρώπους 

της πολιτικής. Συγκεκριμένα, εισηγήσεις έκαναν η κυρία Λιάνα Κανέλλη, ο Χάρης 

Καστανίδης, ο Παπαδόπουλος Μιχάλης και ο Χρήστος Κηπουρός. Η λέσχη κάλυψε 

πλήρως τα έξοδα των βουλευτών. 

 

Το 2008 το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να οργανώσει την παρουσίαση του βιβλίου 

«η παιδεία στον Πόντο» σε συνεργασία με τον κ. Φωτιάδη Κων/νο και την κ. 

Ηλιάδου – Τάχου Σοφία, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.555 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2010, με απόφαση του Δ.Σ., διοργανώθηκε η παρουσίαση του 

βιβλίου «γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας» των συγγραφέων Αθανασιάδη Ανδρέα και 

Μιχαηλίδη Χρήστου. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο σύλλογος Ποντίων 

Κολχικής και ο σύλλογος Νέου Καυκάσου «ποντιακή ιδέα». Ομιλητές ήταν ο 

δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης και οι δύο συγγραφείς του βιβλίου ενώ στην 

εκδήλωση συμμετείχε και η Επίκουρη Καθηγήτρια του πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, κ. Ηλιάδου- Τάχου Σοφία. Τον συντονισμό του προγράμματος ανέλαβε 

ο εκδότης Σάββας Καλεντερίδης.556 

 

Το 2016 αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση με τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο 

Φλώρινας της παρουσίασης του βιβλίου «Τραπεζούντα, το διαμάντι της 

Ανατολής».557 

 

 

9.8.Συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του οργανωμένου ποντιακού 

ελληνισμού 

 

Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας εντάχθηκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.) λίγο μετά την ίδρυση της.  Είχε συμμετοχή σε 

                                                           
555Β.Π.- Δ.Σ.2/29-2-2008 
556Β.Π.- Δ.Σ. 9/11-10-2010 
557Β.Π.- Δ.Σ.5/10-4-2016 
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όλες τις διοργανώσεις της ομοσπονδίας, τις εκδηλώσεις και τις γενικές 

συνελεύσεις558. Χαρακτηριστικά, είχε αποστείλει μέλη της με κάλυψη των εξόδων 

τους για να συμμετάσχουν στο συνέδριο ποντιακών συλλόγων για την εθνική 

αυτογνωσία που είχε πραγματοποιήσει η Π.Ο.Π.Σ.559 

 

Το 2003 η Εύξεινος λέσχη με απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη της 

σε γενική συνέλευση αποχώρησε από την ΠΟΠΣ και προσχώρησε  ως ιδρυτικό μέλος 

στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ). Η γενική συνέλευση ορίστηκε μετά 

τη συμμετοχή μελών του συλλόγου στην σύσκεψη των ποντιακών σωματείων 

Δυτικής Μακεδονίας στην οποία εισηγήθηκε την ίδρυση της ΠΟΕ ο Γεώργιος 

Παρχαρίδης, ιδρυτής της ΠΟΕ. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Δ.Σ. η αποχώρηση από 

την ΠΟΠΣ και η συμμετοχή του συλλόγου στην ΠΟΕ είχε ως μοναδικό σκοπό να 

δημιουργηθεί μία ενιαία ομοσπονδία ώστε ο οργανωμένος ποντιακός χώρος να 

εκφραζόταν ενιαία ώστε να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματά του καλύτερα. 560 

 

Έκτοτε ο σύλλογος παραμένει έως σήμερα ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας με 

συμμετοχή μελών του ως υποψήφιων τόσο στις εκλογικές διαδικασίες του κεντρικού 

οργάνου όσο και του περιφερειακού οργάνου της Δυτικής Μακεδονίας (συνδέσμου 

ποντιακών σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου).  Μέλη της λέσχης 

συμμετέχουν στις τακτικές γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας και στις 

συνελεύσεις του συνδέσμου ποντιακών σωματείων Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τις 

αρχαιρεσίες για το Δ.Σ της Π.Ο.Ε και των περιφερειακών της συμβουλίων η Ε.Λ.Φ 

πάντα εκπροσωπείται από μέλη του Δ.Σ.   

 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται Δ.Σ. και αποφασίζεται η συμμετοχή μελών του 

χορευτικού τμήματος της Ε.Λ.Φ. και του συλλόγου φοιτητών στο παμποντιακό 

φεστιβάλ που διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία σε διαφορετική πόλη της 

Ελλάδας. Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται πάντα από τον σύλλογο.561 

 

                                                           
558Β.Π.- Δ.Σ. 3/3-3-2003 
559Β.Π.- Δ.Σ.3/13-4-2002 
560Β.Π.- Δ.Σ. 10/6-10-2003 
561 Β.Π.- Δ.Σ. 13/3-10-2016 
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Παράλληλα, η Εύξεινος Λέσχη είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας 

Ποντίων Ελλήνων, στην οποία διετέλεσε μάλιστα πρόεδρος ο Αντωνιάδης Ιωάννης 

κατά την παράλληλη θητεία του ως πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης.  

 

Το 2007 με απόφαση του Δ.Σ. μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στο πρώτο 

πανελλαδικό συνέδριο ποντιακού πολιτισμού (θέατρο- μουσική- χορός) στην 

Θεσσαλονίκη.562 Στις 12 και 13 Απριλίου 2008 μέλη του Δ.Σ. έλαβαν μέρος στο 3ο 

πολιτιστικό συνέδριο που  διοργάνωση η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην 

Καστοριά με θεματολογία που αφορούσε τα μνημεία, τον χορό και το θέατρο.563 

 

Η Εύξεινος Λέσχη είναι ένας σύλλογος αρκετά γνωστός για την δράση του στον 

οργανωμένο ποντιακό χώρο. Τα μέλη του συλλόγου συμμετέχουν συχνά σε 

διοργανώσεις άλλων ποντιακών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Το 

2005 το Δ.Σ. μετέβη στην Δράμα και παρακολούθησε την ενθρόνιση του 

Μητροπολίτη  Δράμας κ.κ. Παύλου, ενός ανθρώπου με πλούσια προσφορά στον 

ποντιακό πολιτισμό. Ακόμη, μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν στην εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο σύλλογος Ποντίων Πολίχνης προς τιμήν του κ. Φωτιάδη Κων/νου.564 

 

9.9.Πάγιες ετήσιες εκδηλώσεις 

 

Στα πρακτικά από το 2002 έως σήμερα συναντάται μια επανάληψη 

συγκεκριμένων πρακτικών και εκδηλώσεων σε κάθε χρονιά. Κάθε χρόνο, τον μήνα 

Ιανουάριο, πραγματοποιείται ετήσια τακτική γενική συνέλευση, κατά την οποία τα 

μέλη προσκομίζουν την συνδρομή τους και έπειτα ακολουθεί κοπή βασιλόπιτας. 

Παράλληλα, έχει καθιερωθεί η έκδοση ημερολογίων με ποικιλία θεματολογίας που 

αντλείται από την ποντιακή ιστορία και παράδοση.  

 

Με απόφαση του Δ.Σ. ξεκίνησε η αναβίωση των καλάντων στην πόλη της 

Φλώρινας και στα χωριά. 565 Κάθε χρόνο το μήνα Ιανουάριο μέλη του συλλόγου 

ψάλλουν τα κάλαντα σε διάφορους φορείς και σημεία της πόλης αλλά και σε χωριά 

                                                           
562Β.Π.- Δ.Σ.2/12-2-2007 
563Β.Π.- Δ.Σ. 2/29-2-2008 
564Β.Π.- Δ.Σ. 10/21-11-2005 
565 Β.Π.-Δ.Σ. 15/19-12-2013 
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του νομού. Το 2015 τα παιδιά του χορευτικού έψαλλαν τα κάλαντα στα χωριά 

Τροπαιούχο, Κολχική, Άγιο Βαρθολομαίο και Νέο Καύκασο.566 

 

Πραγματοποιείται οικονομικός απολογισμός πολύ συχνά, ως επί το πλείστων 

κάθε μήνα όπου στο εκάστοτε Δ.Σ. εγκρίνονται τα μηνιαία έσοδα και έξοδα. 

Αξιοσημείωτη είναι η συνέπεια και η λεπτομέρεια με την οποία καταγράφονται οι 

οικονομικές συναλλαγές, καθώς γίνεται αναφορά σε κάθε ανάληψη από τον 

λογαριασμό τραπέζης που διατηρεί ο σύλλογος με αναλυτική περιγραφή της χρήσης 

των χρημάτων. 

 

Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας διοργανώνει κάθε χρόνο τον πρωτοχρονιάτικο χορό 

της, στην αίθουσα δεξιώσεων «Ι.&Ν. Χρυσοχοΐδης» γιορτάζοντας την αρχή του νέου 

έτους. Είναι μία σημαντική συνάντηση των Ποντίων της ευρύτερης περιοχής, οι 

οποίοι διασκεδάζουν με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κι αποτελεί μια ακόμη 

πηγή εσόδων για το ταμείο του συλλόγου.  

 

Παράλληλα, για αρκετές χρονιές διοργανώθηκε παιδικός αποκριάτικος χορός. Το 

2005 είχε πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση σε συνεργασία με την 

κατασκήνωση «Μια φορά κι έναν καιρό» στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Λ.Φ.567 

Το Δ.Σ. για κάποια χρόνια είχε αναλάβει και την διοργάνωση χορού για την ημέρα 

της γυναίκας. 

 

Πολύ σημαντική δράση του συλλόγου, ακόμη, είναι και η διοργάνωση 

σεμιναρίων με ποικιλία θεματολογίας.  Χαρακτηριστικά, το 2005 με πρόταση της 

υπηρεσίας επιμόρφωσης ενηλίκων η Εύξεινος Λέσχης διοργάνωσε σεμινάριο σχετικό 

με την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού με υπεύθυνη την κ. Κατικαρίδου Βάσω.568 

 

Η Εύξεινος λέσχη κάθε χρόνο συμμετάσχει στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

του Δήμου Φλώρινας, «Φωτιές», με δικό της περίπτερο, από το οποίο διανέμονται  

                                                           
566 Β.Π.- Δ.Σ. 13/9-12-2015 
567 Β.Π.- Δ.Σ. 1/21-2-2005 
568Β.Π.- Δ.Σ.9/24-10-2005 
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ποντιακά εδέσματα.  569 Το 2008, μάλιστα, η ΕΛΦ συμμετείχε ως συνδιοργανωτής με 

τον Δήμο Φλώρινας στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 570 

 

 

9.10. Συμμετοχές- εκδρομές της Ευξείνου λέσχης 

 

Η Ε.Λ.Φ. συμμετείχε στο παγκόσμιο Ποντιακό συνέδριο, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το διάστημα 6 έως 9 Ιουλίου 2006.  571 Το 2007 

αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ε.Λ.Φ. στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακού 

Πολιτισμού (θέατρο, μουσική, χορός), στη Θεσσαλονίκη. 572Την επόμενη χρονιά, 

αποφασίστηκε  η συμμετοχή της ΕΛΦ στο 3ο Πολιτιστικό Συνέδριο της ΠΟΕ, στην 

Καστοριά, στις 12-13/4/2008. 573 

 

Η ΕΛΦ συμμετείχε στην εκδρομή που διοργάνωσε το γραφείο τουρισμού ΚΤΕΛ 

Φλώρινας, 19-27/8/2006, στον Πόντο. Η διαδρομή της εκδρομής ήταν στις πόλεις 

Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Παναγία Σουμελά, Αμάσεια και 

Κωνσταντινούπολη. 574  Το 2007 αποφασίστηκε η ανακοίνωση της εκδρομής στις 

αλησμόνητες πατρίδες για τον Αύγουστο 2007575  αλλά δεν πραγματοποιήθηκε όπως 

επίσης και το καλοκαίρι του 2012 όπου η εκδρομή δεν έγινε λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της πολιτικής ρευστότητας. Αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου διερεύνηση 

σχετικά με το πόσα άτομα ενδιαφέρονται. 576  Στο ΔΣ του Μαρτίου 2013 

αποφασίστηκε η εκδρομή στον Πόντο να μην γίνει εξαιτίας των επικρατούντων εκεί 

άσχημων πολιτικών συνθηκών και της οικονομικής κρίσης. 577 

 

Το 2008 πραγματοποιήθηκε η εκδρομή στη Μικρά Ασία (Τσανάκολε, 

Δαρδανέλια, Τροία, Αϊβαλί, Πέργαμος, Σμύρνη, Έφεσος, Κουσάντασι, Προύσα, 

                                                           
569 Β.Π.-Δ.Σ. 11/5-12-2007 
570 Β.Π.-Δ.Σ. 10/26-11-2008 
571 Β.Π.-Δ.Σ. 1/3-5-2006 
572 Β.Π.-Δ.Σ. 2/12-2-2007 
573 Β.Π.-Δ.Σ. 2/29-2-2008 
574 Β.Π.-Δ.Σ. 5/25-5-2006 
575 Β.Π.-Δ.Σ. 1/5-2-2007 
576 Β.Π.-Δ.Σ. 3/29-2-2012 
577 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-3-2015 
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Κωνσταντινούπολη), με μεγάλη επιτυχία. 578 Το 2009 αποφασίστηκε εκδρομή στην 

Πράγα-Βουδαπέστη-Βιέννη, στις 11/7/2009. 579 

 

 

9.11. Κτιριακό 

 

Υπό της προεδρίας του κ. Α. Αλεξανδρίδη, το Δ.Σ. αποφάσισε να κατασκευαστεί 

ένα βάθρο στην είσοδο του κτιρίου, όπου τοποθετήθηκαν σημαίες και 

επισκευάστηκαν όλες του οι ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν στο κτίριο από τον βαρύ 

χειμώνα. Επίσης αποφασίστηκε η επιγραφή στην είσοδο να γίνει από πέτρα, όπως και 

η επιγραφή της φοιτητικής εστίας.  Επίσης τότε ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε 

από το Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης οικονομική ενίσχυση 200.000 δρχ, για τον 

εξοπλισμό της φοιτητικής εστίας. 580 Τα εγκαίνια της φοιτητικής εστίας έγιναν στις 

25/5/2002. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από την περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας, κυρία Σκραφνάκη, και ακολούθησε χορός στο κέντρο «Ξενητέας». 581 

 

Στο Δ.Σ. στις 11-6-2002, αποφασίστηκε η αποδοχή πρότασης του Υπουργείου 

οικονομίας, για την αγορά του οικοπέδου (απόφαση 1068161/7340/00105). Η 

πληρωμή ορίστηκε «μετρητοίς» (ΑΚ 1298/13976?Α – ανταλλάξιμο οικόπεδο). 582 

Όμως στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 5-7 ανακοινώθηκε η απόσυρση της 

οικονομικής προσφοράς ενός εκ των εργολάβων. Μετά την αρνητική εξέλιξη και 

επειδή η προθεσμία για την πληρωμή του οικοπέδου είχε παρέλθει, ο σύλλογος ήρθε 

σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας για παράταση της 

ημερομηνίας. Ακολούθησαν επαφές με άλλους εργολάβους, για να καταλήξουν στην 

πρόταση του εργολάβου Γ. Παύλου, ο οποίος έδινε 20.000.000 δρχ και ένα 

διαμέρισμα, για να αγοραστεί το οικόπεδο.  583 

 

Γενικά, οι επισκευές και οι φθορές στις εγκαταστάσεις του συλλόγου είναι ένα 

συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα λόγω του βαρύ χειμώνα στην περιοχή. Το 2005 με κόστος 

                                                           
578 Β.Π.-Δ.Σ.  6/3-07-08 
579 Β.Π.-Δ.Σ. 3/23-3-2009 
580 Β.Π.-Δ.Σ. 2/14-2002 
581 Β.Π.-Δ.Σ. 4/15-5-2002 
582 Β.Π.-Δ.Σ. 6/11-6-2002 
583 Β.Π.-Δ.Σ. 7/5-7-2002 



222 
 

1.100 ευρώ επισκευάστηκε η περίφραξη του κτιρίου και η καγκελόπορτα, 

συντηρήθηκε ο κήπος και βάφτηκε ο εσωτερικός χώρος.584 Εξαιτίας του χειμώνα 

έγινε επισκευή της σκεπής και τοποθέτηση λαμαρίνας στην βόρεια πλευρά της. 585 

Και πάλι εξαιτίας της βαρυχειμωνιάς η στέγη παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα 

να μπούνε νερά στα δωμάτια του ξενώνα. Το καλοκαίρι του 2012 έγινε η συντήρηση 

της. 586 

 

Τέλος, πρόσφατα μέσα το 2016, υπήρξε ενδιαφέρον από μέλος της Ε.Λ.Φ. να 

νοικιάσει το υπόγειο του κτιρίου με σκοπό να το μετατρέψει σε χώρο ψυχαγωγίας – 

escape room. 587 

 

 

9.12. Η Εύξεινος λέσχη ως ένας σύγχρονος κοινωνικός και πολιτικός 

φορέας 

 

Η Εύξεινος λέσχη ανέκαθεν διατηρούσε επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Όπως αναφέρεται και στις συνεντεύξεις είναι σημαντικό πως συχνά σε εκδηλώσεις 

της παρευρίσκεται ο δήμαρχος, μέλη της τοπικής ηγεσίας και βουλευτές. Είναι ένας 

σύλλογος που μπορεί να χαρακτηριστεί ανοιχτός στην κοινωνία της Φλώρινας,  με 

την έννοια ότι στα τμήματα του, όπως παραδείγματος χάρη στο χορευτικό, στο 

θεατρικό, στο αθλητικό κ. α. , γίνονται δεκτά άτομα ανεξαρτήτως καταγωγής και 

είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετέχουν ως μέλη πολλοί μη Πόντιοι. Η Εύξεινος λέσχη 

δέχεται ως μέλη τους φιλοπόντιους, αλλά οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως ένα ποσοστό που ορίζεται από το 

καταστατικό. Συχνά παρατηρείται ότι μετέχουν ως ενεργά μέλη και οι σύζυγοι 

Ποντίων.  

 

Το γεγονός ότι ο η Εύξεινος λέσχη είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία 

επιβεβαιώνεται και από  την καλή συνεργασία με τοπικούς φορείς. Διαθέτει δωρεάν 

τις αίθουσες του κτιρίου της για τις ανάγκες εφτά πολιτιστικών σωματείων της πόλης. 

Έτσι στις εγκαταστάσεις της φιλοξενεί τον σύλλογο Μικρασιατών και 

                                                           
584 Β.Π.-Δ.Σ. 5/14-7-2005 
585 Β.Π.-Δ.Σ. 5/25-5-2006 
586 Β.Π.-Δ.Σ. 3/29-2-2012 
587 Β.Π.-Δ.Σ. 14/21-10-2016 
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Κιουταχειωτών Φλώρινας  με το όνομα «Άγιος Μηνάς», τον σύλλογο Θεσσαλών και 

Φίλων Φλώρινας, τον σύλλογο Κρητών και φίλων Κρήτης νομού Φλώρινας  

«Ετεοκρήτες», τον σύλλογο Ποντίων φοιτητών «Η Παράδοση», την Μ.Κ.Ο.  

«Πελαγονία» - Χορευτικός Όμιλος Κεσίδη και Τον σύλλογο Σαρακατσαναίων 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Το 2005 στα πλαίσια της καλής συνεργασίας του συλλόγου με τα σωματεία του 

νομού, αντιπροσωπεία του Δ.Σ (Μωυσιάδης-Αντωνιάδης- Σελεμίδης) συμμετείχε στις 

εκδηλώσεις των σωματείων Μανιακίου-Βεγόρας- Λεβαίας και Φιλώτα. 

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση των  

παρακάτω υλικών στους διαφόρους συλλόγους του νομού: καρέκλες από την 

ανακαίνιση του Πνευματικού κέντρου παραχωρήθηκαν στους συλλόγους Λακκιά, 

Λεβαίας και Ε.Λ. Αμυνταίου, υπολογιστές στο σύλλογο ¨Αργοναύτες¨ Κολχικής και 

γραφείο με καρέκλα στο σύλλογο Βεγόρας. Μετά από εισήγηση του προέδρου, το 

Δ.Σ ενέκρινε επίσης την δαπάνη των 150 ευρώ για την αγορά τηλεόρασης και δωρεάς 

στο Σύλλογο «Αργοναύτες» της Κοινότητας Κολχικής. 588  Επιπλέον, με ομόφωνη 

απόφαση του Δ.Σ. έχει ενισχύσει και οικονομικά πολιτιστικούς συλλόγους της 

περιοχής, όπως τον ποντιακό σύλλογο Μανιακίου.589 

 

Η Εύξεινος λέσχη, διατηρώντας καλές επαφές και με την Εκκλησία, συμμετείχε, 

στις εκδηλώσεις της Ιεράς Μητρόπολης για την επέτειο των 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της Φλώρινας στις 29-7-2012 στον αύλειο χώρο της Μητρόπολης.590 

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2004, μετά από πρόταση του αντιπροέδρου, το Δ.Σ αποφάσισε 

ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο Δήμαρχο Φλώρινας με θέμα την ονομασία οδών με 

τα ονόματα Νίκου Καπετανίδη- Φίλωνα Κτενίδη και Ματσουκάντων.591 Στην ίδια 

συνεδρίαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Γραμματέως αποφασίστηκε να 

αποσταλεί φάκελος που θα εμπεριέχει α) την ιστορία του συλλόγου, β) τη 

                                                           
588Β.Π.- Δ.Σ. 5/14-7-2005 
589Β.Π.- Δ.Σ.6/11-6-2002 
590 Β.Π.- Δ.Σ.6/25-7-2012 
591 Β.Π.- Δ.Σ. 8/3-11-04 
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δραστηριότητα, γ) την υποδομή ώστε να τεθεί σε υποψηφιότητα για βραβείο ο 

σύλλογος από την Ακαδημία Αθηνών.592 

 

Αξίζει επιπλέον να επισημανθεί και η ευαισθητοποίηση του συλλόγου απέναντι 

σε κοινωνικά ζητήματα. Η λέσχη ασχολήθηκε με το θέμα της ΔΕΗ που προέκυψε 

στην περιοχή, πήρε θέση και εξέδωσε μάλιστα και σχετικό δελτίο τύπου. 593 Το 2005 

μετά από τη γενική συνέλευση των Σωματείων – μελών του Σ.Π.Ο.Σ. Δυτικής 

Μακεδονίας και Ηπείρου της Π.Ο.Ε. το Δ.Σ. της Ευξείνου λέσχης αποφάσισε την 

οικονομική ενίσχυση Πόντιου πατριώτη με διάθεση λαχείων αξίας 10 ευρώ έκαστον 

λόγω του ότι είναι παραπληγικός από τροχαίο. Ο Σύλλογος ανέλαβε την ενίσχυση με 

25 λαχεία, ήτοι 250 ευρώ. Τα μέλη προσέφεραν από 10 ευρώ έκαστος και τα 

υπόλοιπα καταβλήθηκαν από το ταμείο του Δ.Σ.594 

 

Η Εύξεινος λέσχη είναι ένας σύλλογος πολιτικός καθώς έχει άποψη και την 

καταθέτει για τα θέματα του ποντιακού χώρου, παρεμβαίνει σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής, κυρίως όσον αφορά την Τουρκία και ασχολείται ενδελεχώς με το ζήτημα 

της αναγνώρισης της γενοκτονίας.  

 

Στις 29 Αυγούστου 2007 το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή ψηφίσματος 

συμπαράστασης στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας για την δικαίωση του 

αγώνα που κάνει ώστε να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του ιερού 

ιδρύματος «Παναγία Σουμελά». Στο ψήφισμα καταδικάζεται η οικογενειοκρατία στην 

διοίκηση του ιδρύματος και απαιτείται η δημοκρατική λειτουργία του.595 

 

Ακόμη, με ανακοίνωσή της η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας εξέφρασε την 

συμπαράστασή της στα ποντιακά σωματεία που βρέθηκαν στο πλευρό της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος την ημέρα του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα 

κατά του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε 

αναφερόταν τα εξής: «Αποτελεί προσβολή στη μνήμη των νεκρών μας η εμμονή του 

κυρίου Φίλη στις ανιστόρητες απόψεις του περί άρνησης της Γενοκτονίας του 

ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού». Μάλιστα, το ΔΣ του συλλόγου 

                                                           
592Β.Π.- Δ.Σ. 8/3-11-04 
593Αρχείο Ε.Λ.Φ., Δελτίου τύπου ΔΕΗ 
594Β.Π.- Δ.Σ. 9/24-1-2005 
595Β.Π.- Δ.Σ.8/29-8-2007 
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απηύθυναν αίτημα προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να απαιτήσει την 

παραίτηση του Ν. Φίλη από υπουργό Παιδείας, με αφορμή τις απόψεις του. 596 

 

Με αφορμή την καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 9ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας 

Ημέρας Μνήμης και Αξιοπρέπειας των Θυμάτων του Εγκλήματος της Γενοκτονίας 

και Πρόληψης του Εγκλήματος αυτού, η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας πραγματοποίησε 

ειρηνική διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία της πόλης. Όσοι συμμετείχαν, 

κρατώντας ένα αναμμένο κερί, μέσα από την συμβολική αυτή πράξη έστειλαν 

μήνυμα σ’ όσους πραγματοποίησαν ή σχεδιάζουν νέες γενοκτονίες, αλλά και σε κάθε 

αρνητή των Γενοκτονιών, ότι οι λαοί είναι εδώ, όχι μόνο απαιτώντας να 

λογοδοτήσουν οι δράστες στην ανθρωπότητα για τα εγκλήματά τους, αλλά και να 

αποτρέψουν ανάλογα εγκλήματα στο μέλλον.597 

 

Το 2004, η Εύξεινος λέσχη έστειλε επιστολή στη νεοσύστατη, τότε, Παμποντιακή 

Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε) για να προτείνει την πραγματοποίηση παρέμβασης με 

αίτημα την επίσκεψη του κ. Καρμανλή στον Πόντο. Αφορμή για την επιστολή αυτή 

στάθηκε η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα και στην επιστολή χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι πρέπει να ανοίξει η οδός συνεργασίας και φιλίας με τις πατρογονικές 

εστίες, κάτι που αποτελεί εθνικό χρέος για τους Έλληνες.598 Ακόμη, στις 15/8/2009 η 

Ε.Λ.Φ. συμμετείχε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της ΠΟΕ στο χώρο της Παναγίας 

Σουμελά, με σκοπό τον εκδημοκρατισμό λειτουργίας του ΔΣ του Ιδρύματος της 

Παναγίας Σουμελά. 

 

Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά οικονομικής ενίσχυσης από την Εύξεινο Λέσχη 

για την έκδοση των βιβλίων για την ποντιακή γενοκτονία. Με το ποσό που 

προσέφερε αναγράφηκε ως ένας από τους χορηγούς της έκδοσης.599 

 

Το 2014 η Εύξεινος Λέσχη έλαβε έγγραφο από την Κτηματική υπηρεσία σχετικά 

με τον τρόπο χρήσης του ανταλλάξιμου οικοπέδου που βρίσκεται στην κατοχή της. 

Εκτιμώντας ότι τα υπολείμματα της ανταλλάξιμης περιουσίας που λεηλατήθηκε από 

ιδιώτες, συλλόγους και άλλους άσχετους με την προσφυγιά, ανήκουν στους 

                                                           
596Β.Π.- Δ.Σ. 12/6-11-2015 
597Β.Π.-Δ.Σ.17/ 14-12-2016 
598 Β.Π.- Δ.Σ. 5/14-6-2004 

Β.Π.- Δ.Σ.6/11-6-2002 
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προσφυγικούς συλλόγους αυτής της εποχής ενημέρωσαν την Κτηματική υπηρεσία ότι 

το περιουσιακό στοιχείο το οποίο παραχωρήθηκε χρησιμοποιήθηκε όντως για τους 

σκοπούς της Λέσχης με την εξής επιστολή: 

 

Προς Προϊσταμένη Κτηματικής Υπηρεσίας Φλώρινας 

Κυρία Προϊσταμένη   

Σας γνωρίζουμε ότι ο πάγιος στόχος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων 

Ελλήνων και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος αλλά και όλων των 

προσφυγικών οργανώσεων (Μικρασιάτες, Θρακιώτες κτλ) είναι η προστασία της 

ανταλλάξιμης περιουσίας και η απόδοση της στους φυσικούς δικαιούχους, που είναι οι 

νέο-πρόσφυγες και τα προσφυγικά σωματεία. Θεωρούμε ότι η ίδια κίνηση έχει ήδη γίνει 

από την υπηρεσία σας και το αρμόδιο υπουργείο προς όλους αυτούς που καταπάτησαν 

την ανταλλάξιμη περιουσία και με κάποιο τρόπο την προσεταιρίστηκαν. Σε βάθος 

50ετίας υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά. Σχετικές παραστάσεις διαμαρτυρίας έγιναν και 

θα γίνουν στο Υπουργείο Οικονομίας γιατί παρανόμως αποφάσισε, τα υπολείμματα της 

ανταλλάξιμης περιουσίας να τα εντάξει στην γενικότερη δημόσια περιουσία, πράξη για 

την οποία θα προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Για το εν λόγω περιουσιακό 

στοιχείο (οικόπεδο) το οποίο κακώς πληρώσαμε στο 50% της αξίας του, (έπρεπε να μας 

χορηγηθεί δωρεάν) σας πληροφορούμε ότι όντως χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς 

που ζητήθηκε από την Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας. Σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο που 

ανεγέρθηκε στεγάζονται έξι σύλλογοι αμισθί (ούτε λειτουργικά έξοδα δεν συνεισφέρουν 

τα οποία επιβαρύνεται η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας).  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

1) Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας 

2) Σύλλογος Κιουταχειωτών Φλώρινας ΄΄Αγ. Μηνάς΄΄ 

3) Σύλλογος Θεσσαλών Φλώρινας 

4) Σύλλογος Κρητών Φλώρινας (Ετεοκρήτες) 

5) Σύλλογος ΄΄Παράδοση΄΄ Φλώρινας 

6) Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας 

 

Υπάρχουν χώροι για γραφεία, εκμάθηση χορού, συνελεύσεις, μουσεία, βιβλιοθήκες, 

αίθουσες διδασκαλίες και από το 2001 έως το 2011 για 11 χρόνια στεγάζονταν δωρεάν 

38 φοιτητές ετησίως (πολύτεκνοι, άποροι, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ). Η εστία έχει 
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παραχωρηθεί για χρήση στο Πανεπιστήμιο Φλώρινας. Μετά το 2012 δίδουν ένα 

συμβολικό ποσό για φθορές. Είμαστε στη διάθεση σας για ξενάγηση στους χώρους της 

Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας για να δείτε από κοντά και δια ζώσης το μεγάλο 

πολιτισμικό έργο που παράγεται. 

 

 Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι λήφθηκε έγγραφο από την Κτηματική υπηρεσία 

σχετικά με την τύχη του ανταλλάξιμου οικοπέδου. Ως προς την ιστορία του 

συγκεκριμένου οικοπέδου δήλωσε ότι ήταν ένας στόχος ο οποίος ξεκίνησε από το 

1995 όταν ανέλαβαν τα ηνία τα λέσχης και τα κατάφεραν μόλις το 2000. Εκτιμούσαν 

ότι τα υπολείμματα της ανταλλάξιμης περιουσίας που λεηλατήθηκε από ιδιώτες, 

συλλόγους και άλλους άσχετους με την προσφυγιά, ανήκουν στους προσφυγικούς 

συλλόγους αυτής της εποχής και στους νεοπρόσφυγες από Τουρκία και Ανατολικές 

χώρες. Αντί αυτού η Κυβέρνηση επέλεξε να τη συμπεριλάβει στα ταμεία του 

Κράτους. Ως ΔΙΣΥΠΕ και ως Π.Ο.Ε.  δεν δέχτηκαν την πράξη αυτή και σε 

συνεννόηση με άλλες Μικρασιατικές και Θρακικές ομοσπονδίες δήλωσαν πως θα 

καταφύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ως εκ τούτου έστειλαν την ανωτέρω 

απάντηση στην προϊσταμένη της κτηματικής αφού όντως το περιουσιακό στοιχείο το 

οποίο παραχωρήθηκε χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της Λέσχης.600 

 

Το 2013 ο κ. Αντωνιάδης Ιωάννης, ως γενικός γραμματέας της Διεθνούς 

Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.), συμμετείχε με τον πρόεδρο της 

ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. κ. Παρχαρίδη Γεώργιο σε συναντήσαμε το Πρωθυπουργό κ. Αντώνη 

Σαμαρά. Στις 2-9-2013 πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου  όπου είχαν 

συνάντηση για 25 λεπτά με τον πρωθυπουργό, θέτοντας τα παρακάτω θέματα. 

α) Διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας 

β) Απόδημος Ελληνισμός  

γ) Συντάξεις νεοπροσφύγων 

δ) Παναγία Σουμελά και διοικητικό καθεστώς αυτής 

 

Ο πρωθυπουργός  ευχαρίστησε για την διάθεση όλων των ποντιακών 

οργανώσεων εσωτερικού και εξωτερικού στην υπηρεσία της Ελλάδας και του 

Ελληνισμού, τηλεφώνησε στον υπουργό Παιδείας  κ. Αβραμόπουλο και του ζήτησε 

                                                           
600Β.Π.- 3/19-2-2014 
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να προχωρήσει στη λύση του προβλήματος της Παναγίας Σουμελά (διοίκηση- 

δημοκρατική εκλογή πλειοψηφίας Δ.Σ.). Δεσμεύτηκε ότι από το πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού θα διαθέσει ένα μέρος για τις κομμένες συντάξεις των 

νεοπροσφύγων και έντονα βεβαίωσε τη σταθερή στήριξη στο θέμα της προώθησης 

της Διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.601 

 

Μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Π. Βακάλη, για επίσκεψη 

στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίστηκε η συμμετοχή του Αντιπροέδρου κ. Ι. 

Αντωνιάδη. 602 Το 2006 η λέσχη εκπροσωπούμενη από τριμελή επιτροπή και τον κ. Ι. 

Αντωνιάδη ενημέρωσε τους αρχηγούς των παρατάξεων και τους ευρωβουλευτές στις 

Βρυξέλλες σχετικά με την γενοκτονία των Ποντίων. 603 Ακόμη, η λέσχη συμμετείχε 

στην τιμητική εκδήλωση της ΠΟΕ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Ελλήνων Ευρωβουλευτών, για την προώθηση της γενοκτονίας, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 604 Πρόσφατα, κατά την επίσκεψη του Ευρωβουλευτή κ. Ανδρουλάκη 

Νίκου και μέλους της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Εύξεινο λέσχη Φλώρινας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

συζήτησαν μαζί του για την προσπάθεια αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 

του Πόντου και το προσκόμισαν σχετικό λεπτομερές ενημερωτικό υλικό προκειμένου 

να το προωθήσει στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Ευρωκοινοβουλίου.   

 

 

9.13. Η Εύξεινος λέσχη ως μη κυβερνητικός φορέας 

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2014 μετά από εισήγηση του προέδρου το Δ.Σ αποφάσισε 

ομόφωνα την προσθήκη τεσσάρων (4) άρθρων στους σκοπούς του Καταστατικού και 

ένα (1) άρθρο στα μέσα για να χαρακτηριστεί ο σύλλογος από το αρμόδιο υπουργείο 

(Εξωτερικών) ως μη Κυβερνητική οργάνωση. Η πρόταση κατατέθηκε στη Γενική 

συνέλευση του Ιανουαρίου 2005.605 Την ίδια χρονιά, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

έγινε αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Αθήνα για την ένταξη του 

συλλόγου στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα δικαιολογητικά εστάλησαν αρχικά 

                                                           
601Β.Π.- Δ.Σ. 10/11-9-2013 
602 Β.Π.-Δ.Σ. 8/3-11-2004 
603 Β.Π.-Δ.Σ. 6/9-8-2006 
604 Β.Π.-Δ.Σ. 1/5-2-2007 
605Β.Π.- Δ.Σ.8/3-11-04 
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στη δικηγόρο Ελένη Ματρατζή για να προωθηθεί η διαδικασία ένταξης του 

συλλόγου.606 

 

Στις 24 Οκτωβρίου  του έτους 2005 ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη ότι 

το Υπουργείο Εξωτερικών (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υ.Δ.Α.Σ) 

έστειλε τη βεβαίωση εγγραφής του συλλόγου στο μητρώο των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, με αύξοντα αριθμό 402 στον τηρούμενο από την Υ.Δ.Α.Σ διεύθυνση 

μητρώου Μ.Κ.Ο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Νόμου 2731 / 99. Ο Σύλλογος 

μας είχε την επωνυμία « ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»- «EFXINOS LESHI 

FLORINAS».607 

 

9.14. Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου 

 

Η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας παλιότερα, ως πολιτιστικός φορέας που κάλυπτε 

συγκεκριμένα κριτήρια, δεχόταν οικονομικές επιχορηγήσεις από οργανισμούς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη κάποιων δαπανών. Έτσι ο σύλλογος έχει 

λάβει σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις από τα αρμόδια υπουργεία του πολιτισμού 

και του αθλητισμού, από τον δήμο Φλώρινας, την ομοσπονδία χειροσφαίρισης, τη 

νομαρχία κι έπειτα την περιφέρεια. Το 2013 μετά την αλληλογραφία με την 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ι. Αντωνιάδη, η 

ΕΛΦ δέχτηκε χορηγία από την Αρχιεπισκοπή για πετρέλαιο για την χειμερινή 

περίοδο εκείνου του έτους.608 Άλλες πηγές εσόδων για την Εύξεινο λέσχη είναι οι 

δωρεές και ενισχύσεις ιδιωτών, οι συνδρομές των μελών, τα ενοίκια (διαμερισμάτων, 

κεκ), άλλες ενισχύσεις από τον απόδημο ελληνισμό, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις 

και, τέλος, έσοδα από τους τόκους των καταθέσεων στο λογαριασμό που διατηρεί.  

 

Πιο αναλυτικά, μέσα από τα πρακτικά φαίνεται να έχει δεχτεί αξιόλογο ποσά 

επιχορήγησης από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ως ενίσχυση για την κάλυψη 

δαπανών 609  και από το υπουργείο πολιτισμού για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών.610 Το 2002 το Δ.Σ. αποδέχτηκε οικονομική ενίσχυση 6.045,49 ευρώ από 

                                                           
606 Β.Π.- Δ.Σ. 5/14-7-2005 
607 Β.Π.- Δ.Σ.9/24-10-2005 
608 Β.Π.-Δ.Σ.3/2-3-2013 
609Β.Π.- Δ.Σ. 2/14-2-2012 
610 Β.Π.-Δ.Σ. 9/ 22-10-2002  
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την Γ.Γ. Αθλητισμού, 2.050 ευρώ από την εταιρία ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ και 1.467,35 

ευρώ από τον Δήμο Φλώρινας. 611 

 

Το 2003 το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της οικονομικής ενίσχυσης 

από το Υπουργείο πολιτισμού612, ενώ ήταν σημαντικές και οι ενισχύσεις από τον 

Δήμο Φλώρινας. Μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ., το οποίο έγινε αποδεκτό, 

δόθηκε το ποσό των 30.000 ευρώ από το υπουργείο πολιτισμού για την επισκευή του 

αθλητικού κέντρου της Ε.Λ.Φ. 613 Ακόμη, για την ενίσχυση των αθλητικών 

εκδηλώσεων και της ομάδας χειροσφαίρισης λήφθηκαν ως επιχορήγηση τα ποσά των 

7000 και 3000 ευρώ αντίστοιχα από το υπουργείο Πολιτισμού. 

 

Από το 2003, όταν ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 9 ετών η Εύξεινος λέσχη 

απέκτησε επιπλέον περιουσία, δύο στούντιο νοικιασμένα, τα οποία αποφέρουν  έως 

σήμερα μηνιαία έσοδα. Από τα έσοδα αυτά καλύπτεται μέρος των λειτουργικών της 

εξόδων. 614   

 

Το 2004 έγινε αποδεκτή η δωρεά των 500 ευρώ, για την ενίσχυση της 

βιβλιοθήκης, από τον κ. Ι. Μιχαηλίδη. 615 Η Ε.Λ.Φ. ακόμη αποδέχτηκε το ποσό των 

2.500 ευρώ από την Γ.Γ. Αθλητισμού, ως τακτική επιχορήγηση του 2005, για την 

ομάδα χάντμπολ. 616 Την ίδια χρονιά ο ταμίας εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την επιχορήγηση 

των 2.000 ευρώ από το Υ.Μ.Α.Θ. , η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 617 

 

Το 2005 αντιπροσωπεία του Δ.Σ αποτελούμενο από τους Μωυσιάδη 

Στυλιανό, Αντωνιάδη Ιωάννη και Σελεμίδη Κων/νο επισκέφθηκε το Υπουργείο 

Μακεδονίας-Θράκης. Στην διάσκεψη με τον Υπουργό κ. Τσαρτσώνη έγινε η σχετική 

ενημέρωση σε ότι αφορά τη δράση και τη λειτουργία του συλλόγου και αφού 

ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις κατετέθη υπόμνημα σχετικά με την κάλυψη 

δαπανών για τη συντήρηση της σκεπής του κτιρίου με κόστος 10.000 ευρώ.618 

                                                           
611 Β.Π.-Δ.Σ. 1/6-2-2002 
612 Β.Π.- Δ.Σ. 2/18-2-2003 
613 Β.Π.- Δ.Σ. 5/21-5-2003 
614 Β.Π.-Δ.Σ. 11/20-10-2003 
615 Β.Π.-Δ.Σ. 9/1-12-2004 
616 Β.Π.-Δ.Σ. 7/20-9-2005 
617 Β.Π.-Δ.Σ. 10/21-11-2005 
618Β.Π.- Δ.Σ. 1/21-2-2005 
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Το 2006 έγινε αποδεκτή η οικονομική ενίσχυση 1.300 ευρώ, από τον Δήμο 

Φλώρινας 619  και η δωρεά του ταμιευτηρίου ΑΤΕ, ύψους 3.000 ευρώ. 620  Ακόμη, 

στάλθηκαν στη Γ.Γ. Αθλητισμού και στο Υ.Μ.Α.Θ. τα απαραίτητα έγγραφα για την 

αποδοχή της οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 5.000 ευρώ. 621 

 

Το 2008 ο πρόεδρος κ. Ι. Αντωνιάδης, συναντήθηκε με τον Υπουργό 

Μακεδονίας – Θράκης, κ. Τζίμα και τον ενημέρωσε για την δράση της ΕΛΦ, ενώ 

ζητήθηκε και οικονομική ενίσχυση. 622 Τον επόμενο χρόνο ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 

επισκέφθηκαν το ΥΠ.ΜΑ.Θ. και ενημέρωσαν τον Υπουργό κ. Καλαφάτη για την 

δράση της ΕΛΦ και αιτήθηκαν οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ευρώ για τις ανάγκες 

του συλλόγου. 623 

 

Κάθε χρόνο από τον ετήσιο πρωτοχρονιάτικο χορό της η λέσχη λαμβάνει 

έσοδα από τις προσκλήσεις και τα λαχεία και καλύπτει έτσι τα έξοδα της οργάνωσης 

του χορού και της ορχήστρας 624 625  Για παράδειγμα, το 2009 τα έσοδα από τον 

Πρωτοχρονιάτικο χορό ανέρχονταν στα 7.565 ευρώ από προσκλήσεις και λαχεία, ενώ 

τα έξοδα στα 5.050 ευρώ από έξοδα ορχήστρας, δώρων κλπ. 626  Το 2011 στον 

απολογισμό του Πρωτοχρονιάτικου χορού, τα έσοδα ανήλθαν στα 9.435 ευρώ και τα 

έξοδα στα 8.458 ευρώ. 627. Ο Πρωτοχρονιάτικος χορός του 2013 είχε έσοδα 6.950 

ευρώ και έξοδα 6.415 ευρώ. 628 

 

Το 2013 ο αρμόδιος της οικονομικής επιτροπής του Δ.Σ. προτείνει την μείωση 

όλων των εξόδων της ΕΛΦ, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μη απόδοσης 

των ενοικίων. 629Εκείνη τη χρονιά η Ε.Λ.Φ. αποδέχτηκε μόνο μια επιχορήγηση του 

Δήμου Φλώρινας, ύψους 1.000 ευρώ. 630 

                                                           
619 Β.Π.-Δ.Σ. 5/25-5-2006 
620 Β.Π.-Δ.Σ. 6/9-8-2006 
621 Β.Π.-Δ.Σ.10/31-12-2006 
622 Β.Π.-Δ.Σ.3/2-4-2008 
623 Β.Π.-Δ.Σ. 3/23-3-2009 
624 Β.Π.-Δ.Σ. 5/6-6-2002 
625 Β.Π.-Δ.Σ. 1/4 -2-2003 
626 Β.Π.-Δ.Σ. 1/12-1-2009 
627 Β.Π.-Δ.Σ. 1/10-1-2011 
628 Β.Π.-Δ.Σ. 1/8-1-2013 
629 Β.Π.-Δ.Σ. 15/19-12-2013 
630 Β.Π.-Δ.Σ.7/11-6-2013 
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Το 2014 μετά την κατάθεση των σχετικών εγγράφων εγκρίθηκε από την 

εφορία η απαλλαγή του ΦΠΑ. 631 

 

Το 2015 με στόχο την αύξηση των εσόδων της ΕΛΦ, έγινε πρόταση για 

μελέτη τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην στέγη της και για την εξεύρεση νέων 

ευεργετών. 632  Την ίδια χρονιά η ΕΛΦ αποδέχτηκε την επιχορήγηση του Δήμου 

Φλώρινας, ύψους 3.000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης 

«Πατουλίδεια 2015». 633 

 

Το 2016 εξαιτίας της πληρωμής των δόσεων στη ΔΥΟ αποφασίστηκε να 

σταματήσει προσωρινά η πετυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή «Πόντος από γενιά σε 

γενιά»  και η αποπληρωμή του ραδιοφωνικού παραγωγού θα γίνει σταδιακά, μέχρι το 

Πάσχα. 634  Την ίδια χρονιά η ΕΛΦ αποδέχτηκε το ποσό των 1.000 ευρώ ως 

επιχορήγηση, για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης «Πατρίδων Γεύσεις». 635 

 

Τα τελευταία τρία χρόνια οι επιχορηγήσεις προς μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

σωματεία και συλλόγους, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και φορέα του Δημοσίου 

από όπου προέρχονται, είτε καταργήθηκαν είτε επιτρέπονται μόνο υπό την τήρηση 

πολύ αυστηρών προϋποθέσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι οικονομικές ενισχύσεις 

να είναι πλέον ελάχιστες. Όπως αναφέρει μέλος του συλλόγου «λόγω της ευρύτερης 

οικονομικής κρίσης στην χώρα μας, πέραν όλων των άλλων, πλήττεται σημαντικά και ο 

πολιτισμός». Μέσα στις επιχορηγήσεις που λαμβάνει πλέον ο σύλλογος είναι η 

χρηματική ενίσχυση της εκδήλωσης «Πατουλίδεια» 636  καθώς και η πρόσφατη 

χορηγία για την εκδήλωση «Πατρίδων γεύσεις» από τον Δήμο Φλώρινας. 637 

 

Επιπλέον, πριν από τρία χρόνια το ταμείο του συλλόγου υπέστη μεγάλο 

πλήγμα λόγω προστίμου που επιβλήθηκε από την εφορία. Σύμφωνα με την τρέχουσα 

νομοθεσία τα τιμολόγια που αφορούν σωματεία και είναι άνω των 300 ευρώ πρέπει 

να κατατίθενται στην εφορία. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στην Εύξεινο λέσχη 

                                                           
631 Β.Π.-Δ.Σ. 2/29-1-2014 
632 Β.Π.-Δ.Σ. 4/26-3-2015 
633 Β.Π.-Δ.Σ.7/8-6-2015 
634 Β.Π.-Δ.Σ. 13/3-10-2016 
635 Β.Π.-Δ.Σ. 9/30-6-2016 
636 Β.Π.- Δ.Σ. 6/9-5-2016 
637 Β.Π.- Δ.Σ. 9/30-6-2016 



233 
 

αφορούσε την χρονική περίοδο 2000- 2010, κατά την οποία διαμορφωνόταν οι 

φοιτητικές εστίες στο κτίριο και τα έξοδα ήταν επομένως πολλά. Τα οικονομικά του 

συλλόγου τα διαχειριζόταν το Δ.Σ. χωρίς την συμβολή κάποιου λογιστή κι έτσι 

επειδή δεν γνώριζαν την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου υπέπεσαν σε σφάλμα. 

Μετά από τον έλεγχο της ΔΥΟ, για τις χρονιές 2000-2010, η έφορος ανακοίνωσε 

στην ΕΛΦ πρόστιμο 19.000 ευρώ. Το ΔΣ αποφάσισε την πληρωμή του προστίμου 

κατόπιν διακανονισμού και εν τέλει, χάρη στην άμεση αποπληρωμή του, κόστισε 

6.000 ευρώ. Το ποσό αυτό για έναν πολιτιστικό σύλλογο είναι μεγάλη έλλειψη.638 

 

Ωστόσο, η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας, σήμερα, χάρη στην χρηστή διαχείριση 

και την προσπάθεια των διοικητικών συμβουλίων όλων των προηγούμενων χρόνων 

είναι ένας εύρωστος πολιτιστικός σύλλογος με καλή οικονομική δυνατότητα, έχοντας 

το δικό της ιδιόκτητο κτίριο και κυρίως, χωρίς οικονομικές οφειλές.  

 

9.15. Τα τμήματα του συλλόγου 

 

Λόγω της πολυποίκιλης δραστηριοποίησης της λέσχης και των απαιτήσεων που 

διαμορφώθηκαν, από το 2002 καθιερώθηκε η λειτουργία γραμματείας με υπάλληλο 

που εργαζόταν από τις 9.30 μέχρι τις 13.30 καθημερινά. Τα τελευταία χρόνια, λόγω 

αδυναμίας κάλυψης του ποσού για την πληρωμή υπαλλήλου, η γραμματειακή 

υποστήριξη γίνεται από μέλη του συλλόγου αφιλοκερδώς. 639  Στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του γραμματέα ήταν και η εκκαθάριση του Αρχείου του συλλόγου, 

ώστε να διαγραφούν άτομα που απεβίωσαν ή έφυγαν εκτός Φλώρινας. 

 

Η βιβλιοθήκη της Ευξείνου λέσχης, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της και η 

λειτουργία της είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα βιβλία 

ιστορίας και λαογραφίας, ενώ έγινε και αγορά τμήματος από το Αρχείο Πόντου για 

την ενίσχυσή της.640 Το 2004 με απόφαση του Δ.Σ. έγινε αγορά βιβλίων με θέμα τον 

ποντιακό ελληνισμό από τον εκδοτικό οίκο Κυριακίδη σε συνεργασία με τον 

καθηγητή κ. Φωτιάδη Κων/νο.641 Επιπλέον, μετά από εισήγηση του προέδρου, το Δ.Σ 

                                                           
638 Β.Π.-Δ.Σ. 10/18-9-2015 
639Β.Π.- Δ.Σ. 10/14-11-2002 
640Β.Π.- Δ.Σ. 7/18-8-2004 
641 Β.Π.- Δ.Σ. 2/1-4-2004 
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αποφάσισε ομόφωνα την αγορά 13 τόμων/ Αρχαίοι Φιλόσοφοι.642Ακόμη, δόθηκαν ως 

δωρεά από το προσωπικό αρχείο του κ. Γιάννη Κασκαμανίδη βιβλία που αφορούν 

τον Ποντιακό Ελληνισμό και μια σειρά ποντιακών εφημερίδων. Το μέλος της Λέσχης 

Φρειδερίκη Πουγαρίδου- Σαββίδου δώρισε στη Λέσχη δυο εγκυκλοπαίδειες. Μετά τις 

παραπάνω δωρεές ο χώρος της βιβλιοθήκης ήταν ανεπαρκής για τον αριθμό των 

βιβλίων για το λόγο αυτό ο πρόεδρος πρότεινε και το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχτηκε τη 

μεταφορά της βιβλιοθήκης στις δυο αίθουσες που βρίσκονται στον πρώτο όροφο της 

Λέσχης οι οποίες και θα διαμορφωθούν κατάλληλα μόλις το επιτρέψουν οι 

οικονομικές δυνατότητες της Λέσχης.643 

 

Πολύ σημαντική απόφαση του Δ.Σ. υπήρξε η έκδοση Λευκώματος, για τα 50 

χρόνια λειτουργίας της λέσχης, στο οποίο περιγράφεται η ιστορία της, ο σκοπός της 

ΕΛΦ, όλες της οι δραστηριότητες και οι δράσεις της. 644 

 

Στο κτίριο της Ε.Λ.Φ. στεγάζεται, ακόμη, μουσείο ιστορίας και πολιτισμού, το 

οποίο κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης.645 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κέντρο ιστορίας και πολιτισμού με πλούσιο ιστορικό 

περιεχόμενο. Το αρχειακό υλικό είναι δωρεά του Ομότιμου Καθηγητή ιστορίας του 

πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Φωτιάδη Κωνσταντίνου. Τα εγκαίνια του 

μουσείου πραγματοποιήθηκαν την πρώτη Οκτωβρίου 2006.646 

 

Η μεγάλη προσφορά της λέσχης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι η 

παραχώρηση των φοιτητικών εστιών που στεγάζονται στο κτίριο του συλλόγου. Τα 

εγκαίνια των εστιών πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 2002 από την 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Σκραφνάκη Μαρία και έκτοτε έχουν 

φιλοξενήσει δεκάδες φοιτητές.647 

 

Το τμήμα γυναικών είναι ένα ακόμη από τα τμήματα της λέσχης που διατηρεί 

ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο και έχει διοργανώσει πολλές δράσεις από την 

                                                           
642Β.Π.- Δ.Σ. 9/1-12-2004 
643Β.Π. -Δ.Σ. 11/19-8-2016 
644 Β.Π.-Δ.Σ. 6/4-8-2004 
645Β.Π.- Δ.Σ.4/29-4-2009 
646 Β.Π.- Δ.Σ.5/25/5/2006 
647Β.Π.- Δ.Σ. 4/15-5-2002 
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θεσμοθέτησή του. Είχε περάσει σε αδράνεια για πολλά χρόνια και επαναλειτούργησε 

το 2010 με υπεύθυνη την κυρία Ιωάννα Χρυσοχοΐδου.648 Μέσα στις εκδηλώσεις που 

έχει πραγματοποιήσει είναι και η διοργάνωση αποκριάτικων χορών και αποκριάτικων 

παιδικών χορών για τα μικρά μέλη του συλλόγου.  

 

Το αθλητικό τμήμα της Ευξείνου λέσχης περιλαμβάνει το τμήμα ρυθμικής 

εφήβων και νηπίων από το 2008, το τμήμα χιπ- χοπ και το τμήμα «γυμναστική και 

περιπέτεια». 649 Για την ενίσχυση του τμήματος αυτού, το 2004, μετά από πρόταση 

του προέδρου το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή στον Υπουργό 

Πολιτισμού κ. Ορφανό Γεώργιο με θέμα την παραχώρηση αθλητικού υλικού από τον 

Ολυμπιακό Αθλητισμό. 650  Το 2016, με την έναρξη της καινούργιας χρονιάς 

αποφασίστηκε να γίνει διαφήμιση στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για τις 

δραστηριότητες της λέσχης και τα νέα τμήματα (Ρυθμική- Γιόγκα).651 Παράλληλα με 

την δημιουργία του τμήματος γιόγκα αποφασίστηκε και η παραχώρηση της αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων, κάθε Πέμπτη βράδυ με στόχο την σύσφιξη σχέσεων και της 

ψυχαγωγίας των μελών. 652 

 

Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου περιλαμβάνει την διδασκαλία χορών λάτιν 

μία φορά την εβδομάδα και τέσσερα τμήματα διδασκαλίας ποντιακών χορών. 

Λειτουργεί το παιδικό τμήμα, το εφηβικό τμήμα, το τμήμα ενηλίκων και το τμήμα 

εκμάθησης χορών με χοροδιδάσκαλο τον κ. Κεσίδη Γεώργιο.  

 

Από το 2004 ξεκίνησε το τμήμα ζωγραφικής653, το οποίο σταμάτησε για λίγα 

χρόνια και επαναλειτούργησε το 2014.654 Πλέον έχει διευρυνθεί και στον τομέα της 

δημιουργικής γραφής. Επίσης έχει θεσμοθετηθεί ξανά και το τμήμα θεάτρου.  

 

To 2005 είχε γίνει πρόταση από τον έφορο Σελεμίδη Κων/νο σχετικά με την 

εκμάθηση ποντιακής λύρας, το Δ.Σ τον εξουσιοδότησε να έλθει σε επαφή με τον 

λυράρη Παναγιωτίδη Κώστα ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση με το Δ.Σ και να 

                                                           
648Β.Π.- Δ.Σ.7/12-7-2010 
649 Β.Π.- Δ.Σ. 8/25-9-2008 
650Β.Π.- Δ.Σ. 8/3-11-04 
651Β.Π.- Δ.Σ. 11/19-8-2016 
652 Β.Π.-Δ.Σ.11/5-10-2015 
653Β.Π.- Δ.Σ.7/18-8-2004 
654 Β.Π.- Δ.Σ. 7/ 18-8-2014 
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ξεκινήσει η λειτουργία του τμήματος αλλά δυστυχώς η συμμετοχή ήταν μικρή και η 

λειτουργία του τμήματος δεν προχώρησε.655 

 

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια για ανασύσταση του τμήματος χορωδίας καθώς τα 

μέλη του Δ.Σ. ανέθεσαν στην κυρία Σεβαστοπούλου Ειρήνη να μεριμνήσει για την 

αναδιοργάνωσή της.656 

 

9.16. Η 4η  Γενιά  Ποντίων 

 

9.16.1. Η Νεολαία της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας 

 

Αξιοσημείωτη επιτυχία της δεύτερης γενιάς των Ποντίων είναι η μετάδοση 

της ταυτότητας με τρόπο θετικό στην τρίτη γενιά. Τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτό 

διαδραμάτισε βέβαια η οικογένεια, ακόμη και στην περίπτωση μικτών γάμων, που 

μεταβίβασε στα παιδιά της το αίσθημα της αγάπης και της προσήλωσης σε έθιμα και 

συλλογικές εκδηλώσεις ή ακόμη και τον ποντιακό τρόπο ζωής.  

 

Η ταυτότητα, μάλιστα, μεταδόθηκε μαζί μ’ ένα συναίσθημα υπερηφάνειας για 

την καταγωγή και στα παιδιά της τέταρτης γενιάς που πλαισιώνουν τη σημερινή 

ποντιακή νεολαία της λέσχης. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της Ευξείνου 

λέσχης στην διαμόρφωση της σχέσης των νέων με την ποντιακή παράδοση. Αρκετά 

μέλη μετά την ένταξή τους στην ποντιακή κοινότητα της λέσχης άρχισαν να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποντιακή παράδοση. Χαρακτηριστικά, ο Βασίλης 

Παντελίδης μας αναφέρει στην συνέντευξή του «Το βίωμα για την δική μας γενιά 

χάθηκε, οπότε μέσα από την δραστηριοποίησή μας μπορούμε να διατηρήσουμε την 

ποντιακής μας ταυτότητα. Εγώ προσωπικά νιώθω πως έγινα Πόντιος μέσα από την 

Εύξεινο λέσχη. Ξεκινώντας στο χορευτικό ήρθα σε επαφή με άλλους Πόντιους και μου 

δόθηκε η δυνατότητα και τα μέσα για περεταίρω διερεύνηση της ποντιακής μου 

καταγωγής». 

 

Το τμήμα νεολαίας της Ευξείνου λέσχης είχε θεσμοθετηθεί το 1993 αλλά μετά 

από λίγα χρόνια δραστηριοποίησης πέρασε σε μια περίοδο αδράνειας. Είναι πολύ 

                                                           
655Β.Π.- Δ.Σ. 1/21-2-2005 
656Β.Π.- Δ.Σ. 7/11-6-2013 
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θετικό και εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι από το 2013 ξεκίνησε να 

επαναλειτουργεί προσελκύοντας περισσότερους νέους και νέες στη λέσχη.657 

 

Μέσα από τις συζητήσεις με νεολαίους Ποντίους της λέσχης, διαφαίνεται η 

ανάγκη για προβολή της ποντιακής τους καταγωγής και του δικαιώματος στην 

ιδιαιτερότητα. Οι νέοι αντιμετωπίζουν το ιστορικό παρελθόν ως σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της σημερινής τους υπόστασης. Διαπιστώνουμε μέσα από 

τις συνεντεύξεις πως αισθάνονται την ανάγκη κάλυψης του κενού που υπάρχει σε 

σχέση με την ιστορική μνήμη. Μάλιστα το τμήμα νεολαίας του συλλόγου οργανώνει 

δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή με πρώτη σημαντική πρωτοβουλία την 

καταγραφή λαογραφικού και ιστορικού υλικού μέσα από συνεντεύξεις με Ποντίους 

δεύτερης γενιάς στα χωριά και στην πόλη της Φλώρινας. Έτσι, κάθε εβδομάδα 

επισκέπτονται διαφορετική γειτονιά ή χωριό, συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία Πόντιους κατοίκους και τους καταγράφουν ερασιτεχνικά χρησιμοποιώντας μια 

κάμερα και ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο. Πραγματοποιούν ατομικές και ομαδικές 

συνεντεύξεις και δημιουργούν σιγά σιγά ένα λαογραφικό και ιστορικό αρχείο το 

οποίο μελλοντικά σκέφτονται να αξιοποιήσουν.658 

 

Στις 8 Ιανουαρίου 2014 στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο 

πρόεδρος της λέσχης τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής τράπεζας 

δεδομένων στην οποία θα διασωθούν όλες οι συνεντεύξεις των γερόντων, Ποντίων 

δεύτερης γενιάς, οι αφηγήσεις και τα στοιχεία που προκύπτουν για την περίοδο της 

γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.659 

 

Επιπλέον, πρωτοβουλία των νέων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο 

«Πατρίδων γεύσεις».  Τα μέλη της νεολαίας ήρθαν σε επαφή με 8 άλλους τοπικούς 

συλλόγους και διοργάνωσαν από κοινού το επιτυχημένο εγχείρημα που είχε ως στόχο 

την ανάδειξη της παραδοσιακής διατροφής πολλών περιοχών. Την εκδήλωση 

συνδιοργάνωσαν η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας, ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων της 

Θεσσαλίας νομού Φλώρινας, ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ Εν 

Φλωρίνη «Η Ελπίς», ο Σύλλογος Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο 

                                                           
657 Β.Π.- Δ.Σ. 14/27-11-2013 
658Β.Π.- Δ.Σ. 2/20-1-2016,και Β.Π. Δ.Σ.10/10-7-2016 
659Β.Π.- Δ.Σ. 1/8-1-2014 
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Άγιος Μηνάς», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φλώρινας «Η Παράδοση», ο Σύλλογος 

Κρητών και Φίλων Κρήτης νομού Φλώρινας «Οι Ετεοκρήτες» και ο ΠΜΑΣ Σκοπιάς 

«Αμύντας», με την υποστήριξη της Π.Ε. Φλώρινας και του δήμου Φλώρινας. Η 

εκδήλωση ξεκίνησε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, με την ομιλία του 

καθηγητή Θωμά Σαββίδη, ο οποίος μίλησε σχετικά με τα οφέλη της παραδοσιακής 

διατροφής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έπειτα, έξω από το κτίριο της 

Ευξείνου λέσχης ο κόσμος που παρευρέθηκε απόλαυσε  παραδοσιακά εδέσματα που 

ετοίμασαν τα μέλη των συλλόγων και παρακολούθησε παραδοσιακούς χορούς από τα 

χορευτικά συγκροτήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως, παράλληλα, έγινε και 

συγκέντρωση ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής και τρόφιμα που 

διατέθηκαν, μέσω της Μητρόπολης, σε άπορους κατοίκους.660 

 

9.16.2. Ο Σύλλογος Ποντίων φοιτητών Φλώρινας 

 

Η γενική συνέλευση για την ίδρυση του συλλόγου Ποντίων φοιτητών Φλώρινας 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2007. 661  Με βασικό σκοπό την διάσωση και 

μετάδοση της πλούσιας πολιτιστικής ποντιακής παράδοσης και ιστορίας οι Πόντιοι 

φοιτητές της Φλώρινας έχουν αναπτύξει αξιόλογη δραστηριοποίηση. Είναι ένας 

σύλλογος με δικό του καταστατικό και διοικητικό συμβούλιο. Είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την Εύξεινο λέσχη καθώς στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της και 

υπάρχει άρτια συνεργασία μεταξύ των μελών των δύο συλλόγων. Έχουν 

πραγματοποιηθεί από κοινού πολλές δράσεις και η λέσχη πάντα στηρίζει τις 

εκδηλώσεις του συλλόγου φοιτητών έμπρακτα και πολλές φορές με οικονομικό 

τρόπο.  

 

Τα μέλη του συλλόγου ασχολούνται με τη λύρα και τους ποντιακούς χορούς, 

τηρούν τα ποντιακά έθιμα, διαβάζουν ποντιακά βιβλία, υλοποιούν δράσεις με θέμα 

την γενοκτονία και συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση της νεολαίας της 

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Όπως αναφέρουν σε συζητήσεις τα μέλη, ο 

σύλλογος τους έδωσε την ευκαιρία να γίνουν όλοι μία παρέα με κοινά ενδιαφέροντα 

και να αποδείξουν ότι φοιτητική ζωή και παράδοση μπορούν να συνυπάρξουν 

                                                           
660Β.Π.- Δ.Σ.- 10/10-7-2016 
661 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ.1/8-6-2007 
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δημιουργικά. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι τα μέλη 

συγκεντρώνονται στους χώρους του συλλόγου κάθε εβδομάδα. 

 

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του συλλόγου, που έχει καθιερωθεί πλέον 

ως θεσμός, είναι η ετήσια χοροεσπερίδα με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπως 

και η διοργάνωση αποκριάτικου χορού. 662 Ακόμη, πολύ συχνά οι φοιτητές 

διασκεδάζουν πραγματοποιώντας το παραδοσιακό ποντιακό μουχαμπέτι.663 

 

Ως ένας από τους φορείς της πόλης, ο σύλλογος συμμετέχει κάθε χρόνο ενεργά 

στην κεντρική εκδήλωση για την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών στην Φλώρινα που 

έχει ως βασικό στόχο την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη ένταξη των νέων 

σπουδαστών στην τοπική κοινωνία. Εκεί ο σύλλογος διανέμει δωρεάν ενημερωτικό 

υλικό για την δράση του και την ποντιακή παράδοση και παραθέτει ποντιακά 

εδέσματα. 664   Παράλληλα, κάθε χρόνο διοργανώνεται ξεχωριστή εκδήλωση με 

παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα, τραγούδι και χορό για την υποδοχή και εγγραφή 

των πρωτοετών φοιτητών που επιθυμούν να ενταχθούν στον σύλλογο. 665 

 

Ο σύλλογος Ποντίων φοιτητών δίνει το παρόν στις εκδηλώσεις της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας και στις πανελλαδικές ετήσιες συναντήσεις της ποντιακής 

νεολαίας.666 Στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική 

πόλη συμμετέχουν νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα. Στις τετραήμερες εκδηλώσεις 

οι νέοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν εισηγήσεις σχετικές με το εκάστοτε 

θέμα της διοργάνωσης, ανταλλάζουν απόψεις, εργάζονται σε ομάδες εργασίας, 

διασκεδάζουν με ποντιακό γλέντι και γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους. Στην 

ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται συζήτηση, αξιολόγηση συμπερασμάτων και 

έκδοση ψηφισμάτων. 

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονίας των Ελλήνων του 

Πόντου για 3 συνεχόμενες χρονιές (2010-2013) κατά τον μήνα Μάιο ο σύλλογος 

έστησε ενημερωτικό περίπτερο στην κεντρική πλατεία στην πόλη της Φλώρινας. Το 

                                                           
662 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ. 4/18-4-2010, 10/21-1-2011, 17/19-11-2012,20/4-3-2013,23/16-10-2013, 27/28-10-

2015 
663 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 21/1-6-2013 
664 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 21/13-11-2013 
665Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ.  8/11-11-2010 
666 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 6/12-11-2010 
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εκθεσιακό αυτό περίπτερο για την γενοκτονία περιείχε φωτογραφικό υλικό και άλλα 

ντοκουμέντα. Τα μέλη του συλλόγου με την συνεχή παρουσία τους καθημερινά, την 

διαλεκτική επικοινωνία με τον διερχόμενο κόσμο και την διανομή του ενημερωτικού 

υλικού συνέβαλαν όσο μπορούσαν στον αγώνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

της κοινής γνώμης αναφορικά με το έγκλημα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 

Πόντου. 

 

Το 2013 μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στην εκδρομή με προορισμό την 

Κωνσταντινούπολη και παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και 

χορωδιών στην Μεγάλη του Γένους Σχολή. 667 

 

Στην συνέντευξή της η Νικολέτα Μαυρίδου, αντιπρόεδρος του συλλόγου σήμερα, 

μας είπε σχετικά με τη λειτουργία του: « Κυριότερος στόχος μας είναι η διατήρηση και 

η μετάδοση της ποντιακής παράδοσης, της ποντιακής μουσικής, του χορού αλλά και της 

διαλέκτου, και μιλάω για  μετάδοση γιατί δεν είναι λίγοι οι φοιτητές οι οποίοι, αν και 

δεν είναι ποντιακής καταγωγής, είναι εγγεγραμμένοι και στηρίζουν τον σύλλογο μας. 

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε, στα γλέντια αλλά και στην καθιερωμένη μας 

συνάντηση στον χώρο του συλλόγου φροντίζουμε να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Δεν 

ξεχνάμε να μιλάμε τα ποντιακά, χορεύουμε και τραγουδάμε με τη συνοδεία της 

ποντιακής λύρας μιας και είναι πολλά τα μέλη που είναι ερασιτέχνες οργανοπαίκτες. Ως 

σύλλογος με τις διάφορες ενέργειες μας αλλά και με τις συμμετοχές μας σε εκδηλώσεις 

που αφορούν την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 

δείχνουμε πως είμαστε νεολαία με μνήμες, με στόχους και θέληση. Θέλουμε να είμαστε 

παρόντες στην προσπάθεια αναγνώρισης της γενοκτονίας. Θέλουμε να 

γνωστοποιήσουμε σε όλους το γεγονός και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ώστε να 

μην ξεχνάει και να τιμήσουμε έτσι τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν. Θέλουμε ακόμα να 

μαθευτεί η ύπαρξη του συλλόγου μας και να προσελκύσουμε φοιτητές που ήρθαν σε 

αυτήν την πόλη από διαφορετικές περιοχές αλλά έχουμε κοινά βιώματα, ίδια 

ενδιαφέροντα και οράματα. Γι’ αυτό και εμείς ως μέλη του Δ.Σ. προσπαθούμε να 

κρατήσουμε τον σύλλογο μας όσο πιο ενεργό μπορούμε και στοχεύουμε στην 

συνεχόμενη εισροή νέων μελών που θα δώσουν την δική τους ιδέα και σκέψη με σκοπό 

                                                           
667 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 19/20-2-2013 
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την καλή λειτουργία, την βελτίωση και την διατήρηση του συλλόγου για τα επόμενα 

χρόνια». 

 

9.16.2.1. Διάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων του Σ.Π.Φ.Φ.: 

 

Πρακτικό 1/8-6-2007668 

Πρόεδρος : Στανόγιας Τραϊανός 

Αντιπρόεδρος: Μπογτζή Αικατερίνη 

Γραμματέας: Κοχλιαρίδης Παύλος 

Ταμίας: Τσαγγαλίδου Δήμητρα 

Μέλος: Κεμερίδης Αθανάσιος 

 

Πρακτικό 2/25-5-2009669 

Πρόεδρος : Στανόγιας Τραϊανός 

Αντιπρόεδρος: Σιδηρόπουλος Ευστάθιος 

Γραμματέας: Κεβρεκίδης Κων/νος 

Ταμίας: Κολυβάκη Μαρία 

Μέλος: Καραφυλλίδου Σωτηρία 

 

Πρακτικό 3/17-3-2010670 

Πρόεδρος: Κυριλλίδου Παναγιώτα-Χαρίκλεια 

Αντιπρόεδρος: Ταξίδου Βασιλική 

Γραμματέας: Καρασσαβίδου Σοφία  

Ταμίας: Τσεντεκίδου Μελπομένη 

Μέλος: Συμεωνίδου Κατερίνα 

 

Πρακτικό 26/ 27-11-2013671 

Πρόεδρος : Μαυρίδου Βασιλεία 

Αντιπρόεδρος: Διαμαντίδης Κυριάκος 

Γραμματέας: Αλγιουβανόγλου Μιράντα 

Ταμίας: Σελεμίδου Αρχοντούλα 

                                                           
668Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 1/8-6-2007 
669 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 2/25-5-2009 
670 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 3/17-3-2010 
671 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 26/27-11-2013 
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Μέλος: Φωτιάδου Ευγενία 

 

Πρακτικό 29/11-2-2016672 

Πρόεδρος : Τσοτουρίδης Μιχαήλ 

Αντιπρόεδρος: Μαυρίδου Νικολέτα 

Γραμματέας: Σελεμίδου Κυριακή 

Ταμίας: Μαυρίδου Βασιλεία 

Μέλος: Σπανούδη Ελένη- Χριστίνα 

Μέλος: Διαμαντίδης Κυριάκος 

 

 

9.17. Οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου 

 

Η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας αποσκοπεί μελλοντικά στην διατήρηση των 

τμημάτων της και στην περεταίρω διεύρυνσή τους με τη δημιουργία νέων, όπως για 

παράδειγμα με την εισαγωγή εκμάθησης της τέχνης ταε κβο ντο. Μέσα στους 

μελλοντικούς στόχους του Δ.Σ. είναι και η επέκταση των υπαρχουσών εκδηλώσεων. 

Χαρακτηριστικά, υπάρχει πρόθεση για την αναβίωση του ποντιακού εθίμου 

«παρχάρια». Πρόκειται για ένα μεγάλο πανηγύρι που λάμβανε χώρα στα οροπέδια 

του Πόντου. Με αυτό το έθιμο ο σύλλογος θέλει να αναδείξει την ποντιακή 

ταυτότητα, να αναβιώσει το παρελθόν και να το αποτυπώσει στο παρόν. Είχε γίνει 

μια πρώτη προσπάθεια το 2011 όπου το έθιμο αναβίωσε στην περιοχή «Ανάληψη» 

στο χωριού του Αγίου Βαρθολομαίου και έτσι τα μέλη σκοπεύουν να το 

επαναλάβουν. Το πρόγραμμα τότε είχε ξεκινήσει με εκκλησιασμό το πρωί στην 

τοπική εκκλησία κι έπειτα μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το έθιμο από τον Γ. 

Παπαδόπουλο και την Β. Κατικαρίδου. Στην συνέχεια έγινε επίδειξη της παρασκευής 

ποντιακών εδεσμάτων σε πέντε οργανωμένες ομάδες, εμφανίστηκαν τα χορευτικά 

τμήματα της Ε.Λ.Φ. και ακολούθησε λαϊκό ποντιακό γλέντι.673Μέσα από το έθιμο θα 

προβληθεί η μουσικοχορευτική παράδοση και η ποντιακή γαστρονομία και θα 

δημιουργηθεί η προοπτική για ανάπτυξη του δασοτουρισμού σε συνδυασμό με τον 

πολιτιστικό τουρισμό.  

                                                           
672 Β.Π. Σ.Π.Φ.Φ.-Δ.Σ. 29/11-1-2016 
673Β.Π.- Δ.Σ.5/1-6-2011 
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Σημαντική θέση στους στόχους που θέτει η Εύξεινος λέσχη Φλώρινας κατέχει 

βέβαια η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Είναι άλλωστε 

πρωταρχικός σκοπός κάθε ποντιακού σωματείου. Η Εύξεινος λέσχη διοργανώνει 

σειρά δράσεων στην πόλη της Φλώρινας για την 19η Μαΐου κάθε χρόνο και 

συμμετέχει στις κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στη 

Θεσσαλονίκη.  

 

Ο Αναστάσιος Αντωνιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει πως στους 

μελλοντικούς στόχους ανήκει και η ανάδειξη του ποντιακού θεάτρου και του 

τραγουδιού ως φορέων διατήρησης της ποντιακής γλώσσας. Επιπλέον, μεγάλη 

επιθυμία υπάρχει για τη επανέναρξη της ραδιοφωνικής εκπομπής, η οποία είχε 

ξεκινήσει το 1993, διακόπηκε για αρκετά χρόνια και επανήλθε το 2015 με τον Στέλιο 

Ιωαννίδη, με πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό περιεχόμενο. Ωστόσο, λόγω 

οικονομικών δυσκολιών δεν ήταν δυνατή η κάλυψη της λειτουργίας της και το Δ.Σ. 

αποφάσισε ομόφωνα την διακοπή της. 674  Τέλος, αυτό που όλοι τονίζουν είναι η 

ανάγκη για εισροή νέων μελών και την ένταξη νέων ατόμων στο δυναμικό της 

λέσχης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
674 Β.Π.- Δ.Σ. 12/19-9-2016 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Οι Πόντιοι για πολλούς αιώνες έζησαν στην γεωγραφική περιοχή του 

Εύξεινου Πόντου και ανέπτυξαν έναν αξιόλογο πολιτισμό που ήκμασε στα γράμματα, 

στο εμπόριο, στην τέχνη και τη γεωργία. Παρ’ όλο όμως που ο ελληνισμός του 

Πόντου ήταν ενωμένος, έζησε ιστορικά γεγονότα που τον διαφοροποίησαν. Έτσι, οι 

Έλληνες Πόντιοι βίωσαν τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες, που 

διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία τους.  

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, εξαιτίας των ιστορικών γεγονότων, οι Πόντιοι 

εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν την δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα, 

η οποία αποτελεί μοναδική περίπτωση συλλογικής ταυτότητας. Μια από τις μορφές 

που ανέπτυξαν για την προώθηση της συλλογικής τους ταυτότητας είναι οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι.  Οι πολιτιστικοί σύλλογοι με την οργανωμένη δράση τους και 

τις πολλαπλές δραστηριότητες που εκπονούν επιδιώκουν να καλλιεργήσουν τη 

ποντιακή συλλογική συνείδηση, να προβάλλουν την ποντιακή παράδοση και να 

διεθνοποιήσουν τα ιστορικά αιτήματα των Ποντίων. Οι σύλλογοι εργάζονται ώστε να 

διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις και να μεταβιβάσουν την πλούσια 

μουσική και χορευτική παράδοση στους νεότερους.  

 

Ο αριθμός των ποντιακών πολιτιστικών συλλόγων στην Ελλάδα είναι μεγάλος 

και αρκετοί από αυτούς τους συλλόγους αποτελούν μέλη των ποντιακών 

Ομοσπονδιών και ενώσεων. Σε αυτούς τους συλλόγους ανήκει και η Εύξεινος Λέσχη 

Φλώρινας, η οποία αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 

Ελλάδας.  

 

 Ο σκοπός της Ευξείνου λέσχης είναι πολυδιάστατος. Η Εύξεινος λέσχη 

ιδρύθηκε το 1951, σε μια περίοδο που η βασική επιδίωξη των Ποντίων ήταν μέσω 

του συλλόγου να συνάψουν φιλικούς δεσμούς και να αναλάβουν δράση για τη 

διατήρηση της ποντιακής παράδοσης, την προβολή και αποδοχή της από την τοπική 

κοινωνία. Στα χρόνια που ακολούθησαν πρωταρχική σημασία είχε η διοργάνωση 

ποιοτικών εκδηλώσεων. Τέτοιες είναι οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των 

Ποντίων, εκδηλώσεις επετειακές, αναβιώσεις ποντιακών εθίμων, γιορτές, 

μουσικοχορευτικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες κ.α. Παράλληλα, έχει διοργανωθεί 
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πλήθος θεατρικών παραστάσεων και ημερίδων, βιβλιοπαρουσιάσεων, βραβεύσεων 

μαθητών, φεστιβάλ και ομιλιών πάνω σε κοινωνικά, εθνικά και ιατρικά θέματα. 

Ακόμη, σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η έκδοση εφημερίδας και η λειτουργία 

ραδιοφωνικής εκπομπής.  

 

Η Εύξεινος λέσχη διατηρεί πολυμελές χορευτικό και θεατρικό τμήμα με 

τακτικά μαθήματα διδασκαλίας, τμήματα δημιουργικής γραφής, γυμναστικής και 

μοντέρνου χορού. Η δραστηριοποίηση της Ευξείνου λέσχης σε βάθος χρόνου 

καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν κερδίσει στο σύνολο 

τους την πλήρη αναγνώριση και ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας. Από τη 

δεκαετία του 1990 γίνεται ένα μεγάλο άνοιγμα της λέσχης προς την τοπική κοινωνία 

με την θεσμοθέτηση ακόμα περισσότερων δράσεων. Εκδηλώνεται, τότε, μεγάλη 

επιθυμία Φλωρινιωτών, Ποντίων και μη, να μετάσχουν στον σύλλογο. Παράλληλα, ο 

σύλλογος κατάφερε να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας και συμπαράστασης με 

άλλους πολιτιστικούς φορείς.  

 

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την περισυλλογή, την 

διατήρηση και αξιοποίηση του ιστορικού και λαογραφικού υλικού του ελληνισμού 

του Πόντου. Διατηρείται, ακόμη, δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία ιστορικού και 

λαογραφικού περιεχομένου. Ο σύλλογος έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις 

που διεξάγονται σε συλλογικό επίπεδο, όπως τα παγκόσμια συνέδρια Ποντίων, τις 

πανελλαδικές εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία κι ακόμη όλες τις  πανελλήνιες 

συναντήσεις ποντιακής νεολαίας.  

 

Τα νέα παιδιά που δραστηριοποιούνται στη λέσχη, στο τμήμα νεολαίας αλλά 

και στον σύλλογο Ποντίων φοιτητών, έρχονται σε επαφή με αξίες και με πολιτιστικά 

αγαθά, γνωρίζουν την ιστορία, την παράδοση και τα πολιτιστικά πρότυπα της 

ποντιακής καταγωγής. Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι, η ενασχόληση τους με τον 

σύλλογο είναι ένα είδος έκφρασης, εκδήλωσης της δημιουργικότητάς τους και ένας 

τρόπος για να ισχυροποιούν την ταυτότητα τους και την κάνουν γνωστή στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με την συμβολή των νέων η λέσχη γίνεται ένα είδος 

φορέα παιδείας καθώς έχει αυξηθεί το πλήθος των πολιτιστικών και μορφωτικών 

εκδηλώσεων με επίκαιρα θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος. Έως σήμερα, λοιπόν, η 
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Εύξεινος λέσχη Φλώρινας πραγματοποιεί πάγιες εκδηλώσεις που φέρνουν σε επαφή 

τα μέλη της και προβάλλουν την ποντιακή παράδοση στην τοπική κοινωνία. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής πολύ σημαντικές ήταν οι 

συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν από τον κ. Θωίδη Δημήτριο, τον αείμνηστο 

Λαβασίδη Γεώργιο, την κ. Ιφιγένεια, χήρα του Σταύρου Ηλιάδη, τον κ. Μωυσιάδη 

Στυλιανό, τον κ. Κεσίδη Γεώργιο, τον κ. Παπαδόπουλο Νικήτα, τον κ. Αντωνιάδη 

Ιωάννη, τον κ. Αντωνιάδη Αναστάσιο, τον κ. Παντελίδη Βασίλη και την κ. Μαυρίδου 

Νικολέτα, μέλη της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ 1:Πρόεδροι της Ευξείνου λέσχης Φλώρινας 

 

Μιχαηλίδης Μιχαήλ: Γεννήθηκε στην Κερασούντα το 1895. Ήταν παντρεμένος με 

την Ολυμπία Κεσκεσιάδου και απέκτησαν πέντε παιδιά, τον Δημήτρη, το Σίμο, το 

Γιώργο, την Ελένη και το Στέφανο. Διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στη Στοά 

Σπυράκη, στο οποίο έγιναν οι πρώτες συναντήσεις για την ίδρυση της Λέσχης. 

Υπήρξε πρόεδρος της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Ε.Λ.Φ. και πρώτος πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Απεβίωσε στη Φλώρινα το 1970. 

Βασιλειάδης Χαράλαμπος: Γεννήθηκε στο χωριό Τσατάχ του Κυβερνείου Καρς το 

1898. Αποφοίτησε από το Σχολαρχείο της πόλης του Καρς και τη Στρατιωτική Σχολή 

της Τιφλίδας. Υπηρέτησε ως ανθυπολοχαγός στο ρωσικό στρατό. Εγκαταστάθηκε 

στην πόλη της Φλώρινας το 1921. Εργάστηκε ως εργοδηγός στην Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων. Διαδέχθηκε στην προεδρία της Ε.Λ.Φ. τον Μ. 

Μιχαηλίδη. Απεβίωσε στη Φλώρινα το 1983. 

Ρατόπουλος Μενέλαος: Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1905, όπου και αποφοίτησε 

από το Φροντιστήριο Τραπεζούντας. Στην Ελλάδα ήρθε το 1920 και εγκαταστάθηκε 

στη Φλώρινα. Παντρεύτηκε τη νηπιαγωγό Καλαρρύτου Μαριάνθη και έκαναν 4 

παιδιά, το Χρήστο, τη Μαργαρίτα, τη Σοφία και την Αθηνά. Εκλεγόταν δημοτικός 

σύμβουλος επί τρεις τετραετίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, του οποίου 

υπήρξε και πρόεδρος. Διετέλεσε πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας την 

περίοδο 1957-1963. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1975. 

Σαχινίδης Λεωνίδας: Γεννήθηκε στο χωριό Σαλούτ της περιοχής Κιόλιας του Καρς το 

1907. Παντρεύτηκε τη Ζωή Πιπερίδου και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Αριστοτέλη, το 

Δημήτρη, τη Χρυσή και το Γεώργιο. Ήταν δάσκαλος στο επάγγελμα. Τιμήθηκε με 2 

πολεμικά βραβεία ανδρείας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης την περίοδο 

1963-1968 και 1970-1971. Απεβίωσε το 1985. 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος: Γεννήθηκε στην Πύλη Πρεσπών της Φλώρινας το 1934 

από γονείς αγρότες, καταγόμενους από τον Πόντο. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 

στην Πύλη και το οκτατάξιο Γυμνάσιο Φλώρινας απ’ όπου αποφοίτησε το 1952 και 

σπούδασε νομική στην Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος με την Ελένη το γένος 

Νικολάου Λούκαρη και έχει 3 κόρες. Διετέλεσε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Φλώρινας, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Αριστοτέλης», του 
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Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Φλώρινας. Διετέλεσε 

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας από το 1993 μέχρι το 1999. Από το 1965 

εκλεγόταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, της 

οποίας διετέλεσε και πρόεδρος από το 1968-1970 και 1971-1972.  

Αμοιρίδης Γεώργιος: Γεννήθηκε το 1932 στο Αρμενοχώρι της Φλώρινας. Είναι 

παντρεμένος με την Ελένη Μίχτη και έχουν δύο παιδιά, τον Χαράλαμπο και τη 

Φλώρα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο της Φλώρινας με την ειδικότητα του 

Ραδιοηλεκτρολόγου. Το 1958 εισήλθε στον Ο.Τ.Ε. ως Τεχνικός Εγκαταστάσεων 

Κέντρων. Το 1961 ήρθε από την Αθήνα και ανέλαβε το Αστικό Τηλεφωνικό Κέντρο 

της Φλώρινας, καθώς και τα Μ/Α κέντρα του Νομού. Το 1986 συνταξιοδοτήθηκε και 

από τότε διαμένει στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Πρόεδρος της 

Ευξείνου Λέσχης την περίοδο 1972-1973. 

Θωίδης Δημήτριος: Γεννήθηκε το 1925 στο Αρμενοχώρι Φλώρινας. Είναι 

παντρεμένος με την Αικατερίνη Βασιλειάδου και απέκτησαν τρία παιδιά, την 

Ελισάβετ, το Γιάννη και τη Μαρία. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της 

Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως δάσκαλος σε δημοτικά σχολεία της Φλώρινας και του 

Αμυνταίου. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γερμανία και αναγορεύθηκε 

διδάκτορας της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Το 1965 διορίστηκε ως 

καθηγητής των παιδαγωγικών μαθημάτων στην Παιδαγωγική Ακαδημία της 

Φλώρινας. Το 1976 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην Παιδαγωγική Ακαδημία 

Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης την περίοδο 1973-1977. 

Λαβασίδης Γεώργιος: Γεννήθηκε το 1931 στη Φλώρινα. Ήταν παντρεμένος με την 

Ελένη Χατζαντώνη και έχουν δύο παιδιά, το Λάζαρο και την Ανατολή. Σπούδασε 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και υπηρέτησε ως δάσκαλος τα περισσότερα 

χρόνια στο Νομό Φλώρινας. Ήταν επί 35 χρόνια γραμματέας στο παράρτημα του 

Ερυθρού Σταυρού της Φλώρινας. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης την 

περίοδο 1979-1994. Απεβίωσε πριν το 2010. 

Αντωνιάδης Ιωάννης: Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1962. Είναι παντρεμένος με την 

Κατερίνα Ρομοσιού και έχουν δύο παιδιά, τη Θεοδώρα και την Αλεξάνδρα. Σπούδασε 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και υπηρετεί ως δάσκαλος. Ασχολήθηκε με 

το συνδικαλισμό στον εκπαιδευτικό χώρο. Διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος την 

περίοδο 1994-2002, Πληρεξούσιος Νομάρχης την περίοδο 1999-2000 και Πρόεδρος 

του Νομαρχιακού Συμβουλίου την περίοδο 2001-2003. Ασχολείται με ζητήματα του 
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οργανωμένου ποντιακού χώρου εδώ και 20 χρόνια. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ευξείνου 

Λέσχης την περίοδο 1994-2001,  2010-2013 και 2013- 2016. 

Αλεξανδρίδης Αλέκος: Γεννήθηκε το 1937 στη Ροδώνα Φλώρινας. Αποφοίτησε από 

το Γυμνάσιο Αμυνταίου, ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Πολυτεχνείο 

του Γκρατς της Αυστρίας και πήρε το πτυχίο του από τη σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με 

την Άρτεμις Σαμαρτζή και απέκτησαν μία κόρη τη Φωτεινή. Προσέφερε στην 

ολοκλήρωση του κτιρίου του Οίκου Σπουδαστού με την εκπόνηση των στατικών 

μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής του κτιρίου κατά το διάστημα 1977-2002. 

Την άνοιξη του 2001 εκλέχτηκε πρόεδρος της Ε.Λ.Φ. για την τριετία 2001-2004. 

Απεβίωσε το 2010. 

Μωυσιάδης Στυλιανός: Γεννήθηκε στους Πύργος Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης 

το 1949. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Κίζου και έχουν δύο παιδιά, τον Νικόλαο 

και τη Ζωή. Σπούδασε ηλεκτρονικός και εργάζεται ως τεχνολόγος μηχανικός στον 

Ο.Τ.Ε. Ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό στο χώρο του Ο.Τ.Ε. από το 1980 μέχρι το 

1995. Από το 2000 είναι προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος του Ο.Τ.Ε. Φλώρινας. 

Ασχολείται με ζητήματα του οργανωμένου ποντιακού χώρου εδώ και 15 χρόνια. 

Εκλέχθηκε πρόεδρος της Ε.Λ.Φ. για την τριετία 2004-2007 και 2007- 2010. 

Αντωνιάδης Αναστάσιος: Γεννήθηκε στην πόλη της Φλώρινας το 1967. Είναι 

παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας 

και σήμερα υπηρετεί ως δάσκαλος. Με μια διακοπή λίγων χρόνων που απουσίαζε από 

την Φλώρινα, ήταν ανέκαθεν ενεργό μέλος της λέσχης συμμετέχοντας στις 

εκδηλώσεις της ενώ τα τελευταία 7 χρόνια ασχολείται με τα κοινά της λέσχης. 

Ασχολήθηκε με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο και κατά τη διαμονή του στην 

Γερμανία, και συγκεκριμένα στο Βούπερταλ όπου ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 

ποντιακού συλλόγου εκεί. Εκλέχθηκε πρόεδρος στις 12 Ιουνίου 2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ2: Ευεργέτες της Ευξείνου Λέσχης 

 

Γυμνοπούλου Παρθένα: Γεννήθηκε το 1936 στην Φλώρινα , είναι ενεργό μέλος του 

Συλλόγου, συνταξιούχος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και επί σειρά ετών 

προϊστάμενη του V Τμήματος Συγκοινωνιών Φλώρινας . 

Αντωνιάδης Δημήτριος: Γεννήθηκε στις 11-11-1932 στον Πολυπλάτανο Φλώρινας. 

Αυτοκινητιστής στο επάγγελμα. Παντρεύτηκε την Βενετία Πεσιρίδου και έκανε 

τέσσερα παιδιά. Την Λίζα, τον Γιάννη, τον Τάσο, και τον Θοδωρή. Πρόεδρος επί 22 

χρόνια του Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Φλώρινας. Επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του συλλόγου 

Πολυτέκνων και γραμματέας του συνδέσμου λεωφορειούχων Αυτοκινητιστών. 

Διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. Εις μνήμη του γιου του Θοδωρή προσέφερε 

σημαντικό ποσό στην Ε.Λ.Φ. To Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. ομόφωνο με την υπ’ αριθμό 

4/01.06.2000 απόφαση τον ανακήρυξε ευεργέτη της Ε.Λ.Φ. 

Μιχαηλίδης Κυριάκος: Γεννήθηκε στις 24-04-1979 στην Φλώρινα. Γιος του Ιωάννη 

και της Βασιλικής. Τελείωσε το Α’ Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας το 1991 και το 

Αθλητικό Γυμνάσιο Φλώρινας το 1994. Πήρε απολυτήριο Λυκείου το 1997 από το Α’ 

Λύκειο Φλώρινας. Ήταν εξαιρετικός αθλητής. Ήταν στα αθλητικά ταλέντα. Έπαιζε 

πολύ καλά Μπάσκετ και Ποδόσφαιρο. Μιλούσε Αγγλικά (πτυχίο Cambridge First 

Certificate) και Γερμανικά (πτυχίο Zertificat από το Ινστιτούτο Γκαίτε ). Χάθηκε σε 

ένα τραγικό ατύχημα στις 28-12-1998. Την περίοδο εκείνη προετοιμάζονταν για 

σπουδές στη Μ. Βρετανία στο τομέα «Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών». Το Α. Σ. της 

Ε.Λ.Φ. ομόφωνα με την υπ’ αριθμό 4/ 01.Θ6.2000 έδωσε το όνομά του στην 

Βιβλιοθήκη της Ε.Λ.Φ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Μιχαηλίδης Ιωάννης: Γεννήθηκε το 1945 στην Φλώρινα. Παντρεμένος με την 

Βασιλική έκανε δύο παιδιά, τον Κυριάκο και τον Γιώργο. Το 1968 πήρε το πτυχίο 

Γεωπονίας Α.Π.Θ. Το 1979 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Ζωοτεχνία – Διατροφή των 

Αγροτικών Ζώων Α.Π.Θ. Δόκτωρ Φιλοσοφίας στη Ζωική Παραγωγή, Α.Π.Θ. το 

1986. Η Επαγγελματική του εμπειρία ήταν στο Υπ. Γεωργίας ως Γεωπόνος το 1972-

1987, καθηγητής εφαρμογών το 1987 – 1988 ΤΕΙ Φλώρινας και καθηγητής από το 

1988 μέχρι σήμερα. Προϊστάμενος στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής το 1989-1991 και 

1995-1997 και Διευθυντής της Σχολής Τεχν. Γεωπονίας από το 1997. Εις μνήμη του 

γιου του Κυριάκου προσέφερε σημαντικό ποσό στην Ε.Α.Φ. Το Δ. Σ. της Ε.Λ.Φ. 

ομόφωνα με την υπ’ αριθμό 4/ 01.06.2000 απόφαση τον ανακήρυξε ευεργέτη της 

Ε.Λ.Φ. 
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Ρατόπουλος Μενέλαος: Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1905 όπου και αποφοίτησε 

από το εκεί φημισμένο Γυμνάσιο. Παντρεύτηκε την Νηπιαγωγό Καλαρίτου 

Μαριάνθη και έκαναν τέσσερα παιδιά, τον Χρίστο, την Μαργαρίτα, την Σοφία και 

την Αθηνά. Στην Ελλάδα ήρθε οικογενειακά το 1920 και εγκαταστάθηκε στην 

Φλώρινα. Κατ’ επανάληψη εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος. Εις μνήμη της κόρης 

του Σοφίας προσέφερε σημαντικό ποσό στην Ε.Λ.Φ. Το Α.Σ. της Ε.Λ.Φ. ομόφωνα με 

την υπ’ αριθμό 4/ 01.06.2000 απόφαση τον ανακήρυξε ευεργέτη της Ε.Λ.Φ. 

Εμφετζίογλου Πρόδρομος: Γεννήθηκε το 1937 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά. Οι 

γονείς του Συμεών και Σοφία κατάγονται από την Καππαδοκία της Μικρός Ασίας. 

Είναι παντρεμένος με τη Λένα Καψάλη από την Κωνσταντινούπολη και έχουν μια 

κόρη τη Μελίνα. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη πολυτεχνική Σχολή του 

πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε το 1962. Το 1974 ίδρυσε τη 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μέχρι τώρα, η Μηχανική έχει υπό την προστασία της 23 

παραμεθόρια χωριά στο Νομό Φλώρινας. Το 1997 η ακαδημία Αθηνών του απένειμε 

το Χρυσό Μετάλλιο για την εθνική, κοινωφελή και πολιτιστική του προσφορά. 

Προσέφερε σημαντικό ποσό στην Ε.Λ.Φ. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. ομόφωνα με την υπ’ 

αριθμό 4/ 01.06.2000 απόφαση τον ανακήρυξε  ευεργέτη της Ε.Λ.Φ. 

Ηλιάδης Φαίδων: Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1951. Γιος του Κοσμά και της 

Πηνελόπης. Παντρεμένος με την Ελισάβετ Μοριχοβίτου και πατέρας τριών παιδιών 

της Πηνελόπης, της Μαρίας και του Κοσμά. Αποφοίτησε από την Ανώτατη 

Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων το 1976. Επί 

σειρά ετών ήταν πρόεδρος των Αθλητικών Σωματείων Α.Σ. Μ. Αλέξανδρος 

Φλώρινας και ΠΑΣ Φλώρινας. Επίσης υπήρξε μέλος της Διοίκησης του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Φλώρινας. Εκλέχθηκε ως Δημοτικός Σύμβουλος 

τρεις φορές 1981-1994-1998. Στην τελευταία θητεία του ήταν Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Φλώρινας. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ. ομόφωνα με την υπ’ αριθμό 4/ 01.06.2000 

απόφαση τον ανακήρυξε ευεργέτη της Ε.Λ.Φ. 

Κοσκοσά Μαρία (σύζυγος Αδάμ Κεσίδη): Γεννήθηκε στην Γέιτσα-Κάρς το 1912. Το 

1919 ακολούθησε με την οικογένεια της τους συμπατριώτες της στο μεγάλο και 

περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα, με κατάληξη την Κολχική 

Φλώρινας. Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό της και στη συνέχεια το διδασκαλείο 

(τμήμα Νηπιαγωγών) Φλώρινας. Διορίστηκε το 1936 και υπηρέτησε σε διάφορα 

χωριά και από το 1951 σε νηπιαγωγεία της πόλης Φλώρινας. Συνταξιοδοτήθηκε το 

1971. Το 1940 στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο σκοτώθηκε ο σύζυγος της Αδάμ. 
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Συνέχισε να ζει με τα δυο παιδιά της τα πέντε εγγόνια και οκτώ δισέγγονα. Απεβίωσε 

στις 4 Απριλίου 2014 σε ηλικία 102 ετών. 

Αντωνιάδης Θεόδωρος: Γεννήθηκε στις 21-06-1970 στην Φλώρινα. Γιος του 

Δημητρίου και της Βενετίας. Αποφοίτησε από το πρώτο γενικό Λύκειο Φαρίνας το 

1988. Εισήλθε στη σχολή Ευελπίδων το 1988. Στο δεύτερο έτος της Σχολής 

σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31-10-1991. Οι γονείς του 

πρόσφεραν στην μνήμη τον σημαντικό ποσό στην Ε.Λ.Φ. Το Α.Σ. της Ε.Λ.Φ. 

ομόφωνα με την υπ’ αριθμό 4/ 01.06.2000 έδωσε προς τιμή του, το όνομά του στο 

μουσείο της Ε.Λ.Φ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟ 3:Εικόνες675 

 

 

Εικόνα 1: Πρόεδρος Ε.Λ. Μιχαηλίδης Μιχαήλ 

 

 

Εικόνα 2: Πρόεδρος Ε.Λ. Βασιλειάδης Χαράλαμπος 

 

 

Εικόνα 3:  Πρόεδρος Ε.Λ. Ρατόπουλος Μενέλαος 

 

                                                           
675Τμήμα του  φωτογραφικού υλικού είναι από την έρευνα της κ. Ηλιάδου- Τάχου Σοφίας σε 
συνεργασία με τον  κ. Κασκαμανίδη  
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Εικόνα 4: Πρόεδρος Ε.Λ. Σαχινίδης Λεωνίδας 

 

Εικόνα 5: Πρόεδρος Ε.Λ. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος 

 

 

Εικόνα 6: Πρόεδρος Ε.Λ. Αμοιρίδης Γεώργιος 

 

 

Εικόνα 7: Πρόεδρος Ε.Λ. Θωίδης Δημήτριος 
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Εικόνα 8: Πρόεδρος Ε.Λ. Λαβασίδης Γεώργιος 

 

Εικόνα 9: Πρόεδρος Ε.Λ. Αντωνιάδης Ιωάννης 

 

 

Εικόνα 10: Πρόεδρος Ε.Λ. Αλεξανδρίδης Αλέκος 

 

 

Εικόνα 11: Πρόεδρος Ε.Λ. Μωυσιάδης Στυλιανός 
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Εικόνα 12: Πρόεδρος Ε.Λ. Αντωνιάδης Αναστάσιος 

 

 

Εικόνα 13: Χωρίς λεζάντα 

 

 

Εικόνα 14: Χωρίς λεζάντα 
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Εικόνα 15: Χωρίς λεζάντα 

 

 

Εικόνα 16: Χωρίς λεζάντα 

 

Εικόνα 17: Χωρίς λεζάντα 

  

 

Εικόνα 18: Έντυπο για το θεατρικό «η προξενεία» 
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Εικόνα 19: Εκδηλώσεις Φεστιβάλ 1977 

 

 

Εικόνα 20: Εκδηλώσεις Φεστιβάλ 1977 

 

 

 

Εικόνα 21: Το μεγάλο χορευτικό της Λέσχης στο Γ΄ Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών Χορών στο γήπεδο της Φλώρινας, 21-8-1977 
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Εικόνα 22: Έντυπο 1966 

 

 

Εικόνα 23: Το  πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Ελεύθερος Πόντος» που εξέδωσε η 

Λέσχη 
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Εικόνα 24: Έντυπο θεατρικού 

 

 

Εικόνα 25:Έντυπο θεατρικού 

 

 

Εικόνα 26: Το χορευτικό συγκρότημα της ΕΛΦ στο φεστιβάλ Φλώρινας το 1962 

 

 

Εικόνα 27: Το χορευτικό συγκρότημα με τον Νέστορα Μάτσα στην Κολχική, 14-8-1969 
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Εικόνα 28: Το χορευτικό και το θεατρικό τμήμα της Λέσχης το 1977 

 

 

Εικόνα 29: Από το θεατρικό έργο «Σουμέλα», 1974 

 

 

Εικόνα 30: Έντυπο για δωρητές 
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Εικόνα 31: Η θεμελίωση του κτιρίου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας στις 23 

Νοεμβρίου 1966 

 

Εικόνα 32: Οικοδομικές εργασίες  και μεταφορά πρώτων υλών στο υπό θεμελίωση 

κτίριο της Ε.Λ.Φ. 8 Μαΐου 1966 

 

 

Εικόνα 33: Από τα εγκαίνια της ολοκλήρωσης και λειτουργίας τμήματος του κτιρίου της 

Ε.Λ.Φ. το 1975 
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Εικόνα 34: Το βόρειο μέρος του κτιρίου της Ε.Λ.Φ. την άνοιξη του 1994 

 

 

Εικόνα 35: Βορειοδυτική άποψη του κτιρίου 

 

 

Εικόνα 36: Η νότια πλευρά του κτιρίου 

 

 

Εικόνα 37: Εγκαίνια των φοιτητικών εστιών της Ε.Λ.Φ. το Μάιο του 2002 
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Εικόνα 38: Η βιβλιοθήκη της Ε.Λ.Φ. 

 

Εικόνα 39: Γραφείο Προέδρου Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 40: Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 41: 1996, από την τοποθέτηση του μνημείου για την Γενοκτονία στην Πλατεία 

Χρύσανθου Μητροπολίτου Τραπεζούντας 
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Εικόνα 42: Το μνημείο της Γενοκτονίας στην πλατειά Χρύσανθου Μητροπολίτου 

Τραπεζούντας  

 

Εικόνα 43: Έντυπο Ημερίδα 
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Εικόνα 44: Έντυπο Ημερίδα 

 

 

Εικόνα 45: Οι προσκεκλημένοι ομιλητές της ημερίδας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Ελλάδα – Κύπρος – Τουρκία: Τετράγωνο ή φαύλος κύκλος;», 23-2-2003 στο 

αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 

 

 

Εικόνα 46: Έντυπο Εφημερίδα 
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Εικόνα 47: Έντυπο Συνέδριο Νεολαίας 

 

 

Εικόνα 48: Έντυπο  Συνέδριο Νεολαίας 

 

Εικόνα 49: Συμμετοχή του χορευτικού συγκροτήματος στη γιορτή του Νάρκισσου στις 

Καρυές Πρεσπών, 1-5-1978 
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Εικόνα 50: Μέλη του χορευτικού συγκροτήματος 

 

 

Εικόνα 51: Το μικρό και το μεγάλο χορευτικό συγκρότημα μαζί με τον Στύλο Κεσίδη, 

τον λυράρη της Λέσχης, στην Παναγία Σουμελά στις 15-8-1977 

 

 

Εικόνα 52: Οι Μωμόγεροι στην Κολχική τον Ιανουάριο του 1999 

 

 

Εικόνα 53: Χορωδία Ε.Λ.Φ. 
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Εικόνα 54: Αφίσα για την αναπαράσταση γάμου 

 

 

Εικόνα 55: Αναπαράσταση ποντιακού γάμου στις 29-8-1999 στον Άγιο Βαρθολομαίο 

 

 

Εικόνα 56: Η χορωδία του Φάρου Ποντίων Θεσσαλονίκης με τον Στάθη Ευσταθιάδη 

στα Ρατοπούλεια του 1995 
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Εικόνα 57: Βράβευση της ολυμπιονίκου Βούλας Πατουλίδου από τον πρόεδρο της 

Ε.Λ.Φ.. κ. Γεώργιο Λαβασίδη, 1992  

 

 

Εικόνα 58: Μέλη του Δ.Σ. με τους προσκεκλημένους ομιλητές Χρήστο Κηπουρό και 

Λιάνα Κανέλλη  

 

 

Εικόνα 59: Επίσκεψη στην Ε.Λ.Φ.. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Χριστόδουλου το Νοέμβριο του 1998 

 

 

Εικόνα 60: επίσκεψη  στην Ε.Λ.Φ.. του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα 

Καραμανλή, 2000 
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Εικόνα 61: Από την παρουσίαση του βιβλίου της Βούλας Πατουλίδου «Έκρηξη ψυχής» 

στις 10-10-1999 

 

Εικόνα 62: Ρατοπούλεια, Σεπτέμβριος 2002. Επίσκεψη του Σάββα Τσιτουρίδη, 

βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 63: Επίσκεψη στην Ε.Λ.Φ.. του προέδρου της Π.Ο.Π.Σ. κ. Στέφανου 

Τανιμανίδη.  

 

 

Εικόνα 64: Ρατοπούλεια 2001, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. 
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Εικόνα 65: Ρατοπούλεια 1995. Απονομή τιμητικών διπλωμάτων στα μέλη της Λέσχης 

που συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια της Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 66: Συνέδριο 1994, ομιλητής ο καθηγητής Κωνσταντίνος  Φωτιάδης 

 

 

Εικόνα 67: Η ομιλία του Γιώργου Ανδρεάδη στο κτήριο της Ε.Λ.Φ., 2000 

 

 

Εικόνα 68: Η γυναικεία ομάδα χαντ-μπολ της Ε.Λ.Φ. στη Β΄ εθνική, 2000 
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Εικόνα 69: Τμήμα της ρυθμικής γυμναστής της Ε.Λ.Φ. με τη γυμνάστρια Κική 

Κασκαμανίδου, 2000 

 

 

Εικόνα 70: Το χορευτικό τμήμα της Ε.Λ.Φ. στην Παναγία Σουμελά 

 

 

 

Εικόνα 71: Παράσταση χορευτικού τμήματος Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 72: Χορευτική ομάδα Ε.Λ.Φ. 
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Εικόνα 73: Πορεία  για την 9η Δεκεμβρίου 

 

 

Εικόνα 74: Εκδήλωση για την 19η Μαϊου στο μνημείο γενοκτονίας, 2010 

 

 

Εικόνα 75: Εκδήλωση για την 19η Μαϊου στο μνημείο γενοκτονίας, 2015 

 

 

 

Εικόνα 76: Αφίσα θεατρική ομάδα και μαθήματα δημιουργικής γραφής 
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Εικόνα 77: Αφίσα ημερίδα 

 

 

Εικόνα 78: Αφίσα πρωτοχρονιάτικου χορού Ε.Λ.Φ., 2016 

 

 

Εικόνα 79:Κάλαντα από την Ε.Λ.Φ., 2013 

 

 

Εικόνα 80:19η ΜαΪου 2017, εκδηλώσεις ΠΟΕ Θεσσαλονίκη 
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Εικόνα 81: Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Γενοκτονίας, 2016 

 

 

Εικόνα 82: Παρέλαση Ε.Λ.Φ., 2016 

 

 

Εικόνα 83:Τμήμα νεολαίας Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 84: Χορευτικό τμήμα Ε.Λ.Φ. 
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Εικόνα 85: Αφίσα «Ρατοπούλεια 2016» 

 

 

Εικόνα 86: Αφίσα πρωτοχρονιάτικου χορού Ε.Λ.Φ., 2017 

 

 

Εικόνα 87: Επίσκεψη του εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρηστίδη Παύλου στην 

Ε.Λ.Φ., 2016 

 

 

Εικόνα 88: Αφίσα για το εικαστικό εργαστήρι 
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Εικόνα 89: Αφίσα "Πατρίδων γεύσεις" 

 

 

Εικόνα 90: Εκδήλωση "Πατρίδων γεύσεις" 

 

 

Εικόνα 91: Παρουσίαση τμημάτων ρυθμικής γυμναστικής και μοντέρνου χορού της 

Ε.Λ.Φ. 

 

 

Εικόνα 92: Παρουσίαση τμημάτων ρυθμικής γυμναστικής και μοντέρνου χορού της 

Ε.Λ.Φ. 
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Εικόνα 93: Χορευτική ομάδα Ε.Λ.Φ. στην αναβίωση του εθίμου ¨μωμογέρια" 

 

 

Εικόνα 94: Ρατοπούλεια 2014  

 

 

Εικόνα 95: Συμμετοχή Σ.Π.Φ.Φ. στην πανελλήνια συνάντηση ποντιακής νεολαίας 

 

Εικόνα 96:Μέλη του συλλόγου Ποντίων φοιτητών Φλώρινας 

 

 

Εικόνα 97: Χοροεσπερίδα Σ.Π.Φ.Φ. 2012 
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Εικόνα 98: Εκδήλωση για την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών 

 

 

Εικόνα 99: Συμμετοχή Ε.Λ.Φ. στο Πανελλήνιο φεστιβάλ ποντιακών χορών 

 

 

Εικόνα 100: Συμμετοχή Ε.Λ.Φ. στο Πανελλήνιο φεστιβάλ ποντιακών χορών 

                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


