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Χαιρετισμός
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Φίλες και φίλοι,
Η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι ανεκτίμητος σύμβουλος
για να χαράξει την πορεία του στο μέλλον.
Ενενήντα έξι χρόνια πριν, ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές
τους εστίες στον Ιστορικό Πόντο, οι πρώτοι κάτοικοι της
πόλης μας παράλληλα με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
για επιβίωση, δεν λησμόνησαν ούτε στιγμή, ως ιερή
παρακαταθήκη, την τιμή στους νεκρούς τους, το «ΤΑΦΙΚΟ
ΕΘΙΜΟ». Έθιμο το οποίο διασώζεται από την αρχαιότητα
και συνεχίζεται μέσα στη χριστιανική πίστη.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ εξωφύλλου:
Οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από τα πρώτα
αντίσκηνα, στα Νέα Σούρμενα Αττικής

Έτσι κι εμείς, παρά τις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, οφείλουμε να
διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, ως βασικό
στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, με τα
μάτια της ψυχής μας πάντα ανοιχτά και με αίσθημα ευθύνης
για τη βαριά κληρονομιά που φέρουμε, σας προσκαλούμε
και σας καλωσορίζουμε στο ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ
2018 τη Θωμά ’ς σα Σούρμενα.
Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Γιώργoς Στυλ. Σαραφίδης
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Το έθιμο
Οι Πόντιοι της περιοχής των Σουρμένων Αττικής, οι
συγγενείς και οι φίλοι τους, την Κυριακή του Θωμά,
διατηρούν και αναβιώνουν, εδώ και 96 χρόνια,
το Ταφικό Έθιμο που έφεραν μαζί τους από τον
Ιστορικό Πόντο.
Εκεί το έθιμο γιορταζόταν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, γεγονός
που φανερώνει την πίστη του ποντιακού λαού στην χριστιανική
αντίληψη για την ανάσταση των νεκρών και το σεβασμό και την τιμή
προς εκείνους, αφού τους αφιέρωναν τη δεύτερη μέρα της μεγάλης
αυτής γιορτής της Χριστιανοσύνης.
Πλήθος Ποντίων απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό,
συγκεντρώνεται στα Σούρμενα για να τιμήσει και να βιώσει από
κοντά το Ποντιακό αυτό έθιμο.
Αφού παρακολουθήσουν το πρωί της Κυριακής του Θωμά την
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Σουρμένων, ιερείς και ποίμνιο κατευθύνονται στο Κοιμητήριο
της περιοχής.

Αρχικά οι ιερείς τελούν τρισάγιο
στην εκκλησία του Κοιμητηρίου των
Σουρμένων υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των απανταχού κεκοιμημένων
Ποντίων. Στην συνέχεια τελείται
τρισάγιο σε κάθε τάφο.
Οι συγγενείς συζητούν για τα κεκοιμημένα προσφιλή πρόσωπα,
θυμούνται τα προτερήματά τους, τις καλοσύνες τους και ό,τι προκαλεί
την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας των νεκρών ανάμεσά τους.
Γιατί η μέρα αυτή αφιερώνεται στην ανάσταση των νεκρών. Είναι
μέρα χαράς και όχι πονεμένης ανάμνησης.
Στο τέλος προσφέρουν στον ιερέα και τους παρευρισκόμενους
κόκκινα αυγά και τσουρέκια.
Και όλοι μαζί ψάλλουν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Εκεί ο καθένας πηγαίνει στον
οικογενειακό τάφο. Οι νοικοκυρές
στρώνουν τραπεζομάντηλα στα
οποία ακουμπούν τσουρέκια,
κόκκινα αυγά, μεζέδες, ούζο και
όλοι μαζί περιμένουν τον ιερέα να
τελέσει τρισάγιο.

>
Έγγραφο-ντοκουμέντο
του 1928 που αναφέρεται
στην οργάνωση ”κατά τα εν
πατρίδι έθιμα, πανήγυριν του
Συνοικισμού”
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Η κοτσίδα του Πρεσβύτερου Ηλία Παπαηλιάδη,
σφαγιασθέντος το 1919 στην περιφέρεια Χαλδίας, χωριό
Κελάντων του Πόντου.

Ιστορικό & Λαογραφικό

Ποντιακό Μουσείο
Σουρμένων

Στην Κεντρική Πλατεία των Σουρμένων του Δήμου Ελληνικού
- Αργυρούπολης, στον χώρο της φυσικής έδρας της Ένωσης
Ποντίων Σουρμένων, βρίσκεται και λειτουργεί το Ιστορικό και
Λαογραφικό Ποντιακό Μουσείο Σουρμένων.

Πρόκειται για ένα κτίριο σε νεοκλασικό στυλ, που ανεγέρθη το
1998 στην θέση παλαιότερου κτίσματος που είχε γίνει στις αρχές
της δεκαετίας του ‘50 με προσωπική εργασία των μελών του
συλλόγου για να καλύψει τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες
της τότε εποχής.

Βιβλιοθήκη
Σε άλλο χώρο του υπογείου λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Ένωσης
όπου, εκτός από την συλλογή των βιβλίων, υπάρχει το ιστορικό
αρχείο του συλλόγου καθώς και αρχείο με όλες σχεδόν τις εκδόσεις
ποντιακών περιοδικών και εφημερίδων των τελευταίων πενήντα
χρόνων.

Το δώμα του κτιρίου έχει διαμορφωθεί σε ποντιακό σπίτι με
αντικείμενα που έφεραν μαζί τους από τον Ιστορικό Πόντο οι
πρώτοι κάτοικοι - ιδρυτές του συνοικισμού των Νέων Σουρμένων
Αττικής, όταν ως πρόσφυγες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν
την περιοχή.
Στο ισόγειο φιλοξενείται πλούσια συλλογή αντικειμένων,
φωτογραφικό υλικό και έγγραφα, μέσα από τα οποία
παρουσιάζεται η πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα του
συλλόγου από την ίδρυσή του (1924) μέχρι σήμερα.
Στο υπόγειο σε ειδικό χώρο φυλάσσονται οι παραδοσιακές
στολές των χορευτικών τμημάτων, μερικές εκ των οποίων
χρονολογούνται στα μέσα της δεκαετίας του 1960.
6
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Σπουδαστήριο Σουρμένων

Αίθουσα Ποντιακού Λόγου & Τέχνης
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Πολιτιστικό Κέντρο

Ένωσης Ποντίων Σουρμένων
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Ιστορικό

Ένωσης Ποντίων Σουρμένων
Στην περιοχή των Νέων Σουρμένων Αττικής, έχει την έδρα της η Ένωση
Ποντίων Σουρμένων. Είναι ιστορικός πολιτιστικός Σύλλογος που ιδρύθηκε
το 1924 από πρόσφυγες του Ευξείνου Πόντου, όταν βίαια διωγμένοι
έφτασαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στους πρόποδες του Υμηττού.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάσωση, η μελέτη και η διατήρηση του
λαογραφικού πλούτου και των παραδόσεων των Ελλήνων του Ευξείνου
Πόντου, καθώς και η μετάδοσή τους στις νεότερες γενιές των Ποντίων και
των Ελλήνων γενικότερα.
Ο Σύλλογος στεγάζεται σήμερα σε νεοκλασικό κτίριο στην κεντρική πλατεία
των Σουρμένων, την είσοδο της οποίας κοσμεί μνημείο αφιερωμένο
στον Ποντιακό Ελληνισμό. Στον χώρο αυτό λειτουργεί το Ιστορικό και
Λαογραφικό Ποντιακό Μουσείο όπου φιλοξενείται μία μεγάλη συλλογή
από αυθεντικά αντικείμενα, έγγραφα και φωτογραφικό υλικό μέσω της
οποίας παρουσιάζονται διάφορες πτυχές της ζωής αλλά και της ιστορικής
πορείας των Ποντίων από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα.

Παμποντιακόν
Πανοΰρ 2018
Παρασκευή 13 έως Κυριακή 15 Απριλίου
Από 16:00 μέχρι 21:00
Κεντρική πλατεία Σουρμένων
Στο πλαίσιο των πενθήμερων πολιτιστικών
εκδηλώσεων η Ένωση Ποντίων Σουρμένων, η
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο
Εθελοντών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης,
οργανώνουν προσφορά αλληλεγγύης προς τους
συνανθρώπους μας.

Ο Σύλλογος διαθέτει Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως χώρος
διαλέξεων, προβολών, θεάτρου και άλλων εκδηλώσεων.
Επίσης ο Σύλλογος λειτουργεί από το 2009, το Σπουδαστήριο Σουρμένων.
Πρόκειται για ένα σπουδαστήριο ποντιακού λόγου και τέχνης στο οποίο
διδάσκονται η ποντιακή διάλεκτος και ιστορία, υποκριτική τέχνη, θέατρο
στην ποντιακή διάλεκτο, βυζαντινή μουσική, ποντιακοί χοροί, ποντιακό
τραγούδι καθώς και όλα τα παραδοσιακά όργανα του Πόντου.
Κορωνίδα των εκδηλώσεων που οργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος είναι η
τέλεση του «ταφικού εθίμου», την Κυριακή του Θωμά, στο κοιμητήριο των
Σουρμένων. Με άξονα το έθιμο αυτό, το οποίο έφεραν μαζί τους οι Πόντιοι
πρόσφυγες, διοργανώνεται ένα πολιτιστικό πενθήμερο, ορόσημο των
απανταχού της γης Ποντίων, που επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή
των Σουρμένων για να τιμήσουν και να βιώσουν τις ιδιαίτερες αυτές
στιγμές του πολιτισμού μας.

Συλλέγουμε

Τρόφιμα

για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο

Φάρμακα

για το Κοινωνικό
Φαρμακείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.04

Το πρόγραμμα των αγώνων

τοποθεσία
Γήπεδο Σουρμένων

έναρξη
16:00

5ο Ποδοσφαιρικό
Συναπάντεμα
Προσφυγικών Ομάδων
Μια αθλητική ποδοσφαιρική συνάντηση ομάδων
που ιδρύθηκαν από Έλληνες πρόσφυγες...
Συμμετέχουν οι ομάδες παλαιμάχων:

16:00
Σούρμενα - Φωστήρας
Φωστήρας - Νεα Ιωνία
Νεα Ιωνία - Παλαιά Φώκαια
Παλαιά Φώκαια - Πανιώνιος
Πανιώνιος - Α.Ο. Καλαμακίου
Α.Ο. Καλαμακίου - Σούρμενα
Θα ακολουθήσει απονομή αναμνηστικών
στους συμμετέχοντες.

Πανιώνιος

Φωστήρας

Νέα Ιωνία
Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» (1903-1921). Αθλητικός και
πολιτιστικός σύλλογος που λειτούργησε στις αρχές του 20ού αιώνα στην
πόλη Μερζιφούν.
▼

Παλαιά Φώκαια Α.Ο. Καλαμακίου Α.Σ. Σούρμενων

12

13

Παμποντιακόν Πανοΰρ 2018

96 Χρόνια Ταφικό Έθιμο στα Σούρμενα

ΠΕΜΠΤΗ 12.04
τοποθεσία
Πολιτιστικό Κέντρο
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων

έναρξη
20:00

Ελληνικό.
Ψυχή της πόλης μας
είναι οι μνήμες της.
Παρουσίαση Βιβλίου - Ιστορικού Λευκώματος

Ελληνικό: Μια πόλη που δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα, αλλά που η ιστορία των ανθρώπων της χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μια πόλη απότοκος μιας μεγάλης Καταστροφής αλλά και δημιούργημα μιας επικής Αναγέννησης.
Το Ελληνικό είναι μια ιστορία του όλου Ελληνισμού. Στον τόπο αυτόν
ενώθηκαν τα κομμάτια της προσφυγικής και της γηγενούς Ελλάδας, για
να ζήσουν, να εργαστούν, να ευτυχήσουν, να δημιουργήσουν πάνω στο
ίδιο χώμα, κάτω από τον ίδιο ήλιο, δίπλα στην ίδια θάλασσα, ανάμεσα
στους ίδιους αγέρηδες που χύνονται από τον Υμηττό και αυλακώνουν τον
Σαρωνικό.
Σαν τη Γή που όταν την πυρπολούν οι φλόγες, και αφού κλείσει τις πληγές της, γίνεται και πιο εύφορη και πιο αποδοτική, έτσι και οι πρόσφυγες
του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αφού είδαν τις ψυχές τους να πυρπολούνται από τις φλόγες της Γενοκτονίας και της Καταστροφής, αφού αποδεκατισμένοι, απελπισμένοι και ρακένδυτοι, επέστρεψαν στη μητέρα γη,
βρήκαν τη δύναμη, το κουράγιο, το σωματικό και πνευματικό σθένος να
ξαναχτίσουν από την αρχή μια καινούρια ζωή στα χώματα του Ελληνικού.
Ο Δήμος μας, ο Δήμος πλέον Ελληνικού - Αργυρούπολης, με την έκδοση
αυτού του λευκώματος θέλει να τιμήσει τη μνήμη των πρώτων σκαπανέων του Ελληνικού, και όλων εκείνων που στο διάβα της ιστορίας έσμιξαν
μαζί τους, και έκτισαν από τα θεμέλια μια καινούρια πόλη.

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας και του Δημάρχου Γιάννη Κωνστατάτου να εκδώσει ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ένα ιστορικό λεύκωμα με περιεχόμενο την καταγραφή της γενικότερης ιστορίας
των Ποντίων και των Μικρασιατών και της ειδικότερης των Σουρμένων
του Πόντου και της δημιουργίας της πόλης του Ελληνικού, με εξέπληξε
θετικά και ευχάριστα. Η πρόταση του εκδότη του λευκώματος, έπειτα από
την εκφρασθείσα βούληση του δημάρχου, να αναλάβω την συγγραφή και
την επιμέλεια της έκδοσης ήταν μια πρόκληση απέναντι στην ιστορική
καταγωγή μου αλλά ταυτόχρονα με έθεσε μπροστά σε μια μεγάλη ευθύνη.
Υποδέχτηκα και καλωσόρισα την ευθύνη, αισθανόμενος ότι αναλαμβάνοντας το εγχείρημα αυτό, επιτελώ ένα μέρος του χρεους μου απέναντι
στους προγόνους μου, που έζησαν και μαρτύρησαν στον Πόντο αλλά και
προς εκείνους που μετατρέποντας την οδύνη του ξεριζωμού σε ηδονή
δημιουργίας έχτισαν από την αρχή και από τα θεμέλια την πόλη του Ελληνικού.

Καθώς όμως συμπληρώνονται 100 χρόνια από το 1919, από τη δραματική εκείνη χρονιά που καθιερώθηκε ως ορόσημο της συγκλονιστικής
Ποντιακής Γενοκτονίας, δεν θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε στο
λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας και ορισμένα σημαντικά ιστορικά
στοιχεία της πορείας του Ποντιακού Ελληνισμού και του αιματοβαμμένου ξεριζωμού του από τις προγονικές του εστίες, αποτίοντας φόρο τιμής
στους 353.000 νεκρούς της Γενοκτονίας.

Έτσι γεννήθηκε αυτό το Λεύκωμα. Ταξιδεύουμε στον, μετά τη πρώτη
εγκατάσταση χρόνο, περιγράφοντας τα κρίσιμα γεγονότα που επηρέασαν
καθοριστικά τη ζωή των Ελληνικιωτών, όπως η κατασκευή του αεροδρομίου, και κλείνουμε με μια σύγχρονη αναφορά στο Δήμο μας που με την
πάροδο των χρόνων, έγινε πολύπλερα πλουσιότερος με την παρουσία Ελλήνων από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για το περιεχόμενο του Λευκώματος
χρησιμοποιήσαμε κάθε διαθεσιμη πηγή πληροφοριών. Ιστορικά επιστημονικά συγγράματα και αρχεία, βιβλία με αφηγήσεις αυτόπτων μαρτύρων
των διωγμών, εφημερίδες της εποχής, περιοδικά, και φυσικά τις μνήμες
των ανθρώπων που βίωσαν το Ελληνικό από τις πρώτες του μέρες.

Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Χάρης Πασβαντίδης
Επιμελητής έκδοσης

Είσοδος ελεύθερη.
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Παρασκευή 13.04
τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα
έναρξη
19:45

Μουσικοχορευτική
Παράσταση

Παραδοσιακοί χοροί από την Ελλάδα
Στα πλαίσια των πενθήµερων εορταστικών εκδηλώσεων η Ένωση
Ποντίων Σουρµένων αφιερώνει φέτος µια από τις ηµέρες στην
παρουσίαση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών από όλη την
Ελλάδα.

Ο χορός και το τραγούδι αποτελούν το
σηµαντικό κρίκο ανάµεσα στην ιστορική και
την λαϊκή παράδοση. Βασιζόµενος στην ιστορική
παράδοση παίρνει σάρκα και οστά µέσω της
λαϊκής έκφρασης.
Βασικός µας σκοπός είναι η ανάδειξη και η παραστατική
παρουσίαση της σχέσης των Ελληνικών παραδοσιακών χορών
και τραγουδιών µε παλαιότερες και σύγχρονες µορφές ζωής και
λαϊκές εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν διάφορες κοινωνικές
και ηθικές - θρησκευτικές αξίες, ιδέες, αντιλήψεις και συνήθειες
του λαού µας. Λαϊκή έκφραση που ζωντανεύει διαφορετικά από
περιοχή σε περιοχή ανάλογα µε τα τοπικά ήθη και έθιµα.

Ένωση Ποντίων Σουρμένων

Χοροί Πόντου
Καλλιτεχνική επιμέλεια - Διδασκαλία: Γιώργος Σαραφίδης

Σύλλογος Κρητών Ελληνικού “O Ψηλορείτης”
Χοροί Κρήτης
Καλλιτεχνική επιμέλεια - Διδασκαλία: Δημήτρης Φανουργάκης

Σχολή Παραδοσιακών Χορών, Ιεράς Μητρόπολης
Γλυφάδας Ελληνικού Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρης
Χοροί Θράκης
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Νίκος Λάμπας

Σύλλογος Ηπειρωτών Ελληνικού, “Το Ζάλογγο“
Χοροί Ηπείρου
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Ηλίας Ντίνος

Σύνδεσμος Λουτρακιωτών Περαχωριτών, “ΟΙΒΥΚΟΣ“
& Χορευτικός ‘Ομιλος “Ειρήνη“, Ηρακλείου Αττικής
Χοροί Θράκης - Βόρειας Θράκης
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Δημήτρης Μπάκος

Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΛΑΟ.ΠΟΛΙ.Σ.
Χοροί Μικράς Ασίας
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Γιάννης Γαντζίας

Λαογραφικός Χορευτικός ‘Ομιλος “ΧΟΡΟΠΑΙΔΕΙΑ“
Χοροί Κύθνου - Χοροί Μοναστηράκι Δράμας
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Βασίλης Καρφής - Μαρία Ζιάκα

Συνοδεύουν οι μουσικοί
Χάρης Χρήστος

Σαραφίδης Γιώργος

Κίκιλης Κώστας

Σαραφίδης Στέλιος

Μαυροειδή Μάρθα

Κεκρίδης Γρηγόρης

Κλαρίνο
Βιολί

Τραγούδι

Ποντιακή λύρα

Ποντιακό Τραγούδι
Νταούλι

Σεβαστόπουλος
Γιάννης
Λαούτο

Το Συγκρότημα του
Κεχαγιαδάκη Αντώνη
Κρητική λύρα
& Τραγούδι

Λαδουκάκης
Αδαμάντιος
Λαούτο

Φετοκάκης Μανώλης
Λαούτο

Δημούδης Βαγγέλης
Τραγούδι / Ούτι

Κλαπάκης Μανούσος
Κρουστά

Σαμπάνης Θάνος
Ακορντεόν

Χαριτωνίδης Χαρίτων
Γκάιντα

Μπάκος Δημήτρης
Γκάιντα

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο
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Σαββατο 14.04
τοποθεσία
Ιερός Ναός
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Σαββατο 14.04
έναρξη
18:00

τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

έναρξη
19:45

Πανηγυρικός
Εσπερινός

Ποντιακοί
Χοροί

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, κ.κ. Παύλου.

Χορεύουν τα Συγκροτήματα

Θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του
Αγίου Ευγενίου, Πολιούχου Τραπεζούντας και του
Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη.

Σύλλογος Ποντίων Μεταμόρφωσης
«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ»
Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου
«Ο ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ»
ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ: Ποντιακός Μορφωτικός
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου
Κοζάνης

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Νέα Σούρμενα, Αττικής, Αρχές της δεκαετίας του ‘30
▼

Παραδοσιακό Ποντιακό Γλέντι

μέχρι πρωίας, με κεμεντζέ, ταούλ’, τουλούμ’, γαβάλ...
κρασί και χαμψία!

Τραγούδι

Τουλούμ - Γαβάλ

Κεμεντζέ

Νταούλι

Ακριτίδης Χρήστος
Κουρτίδης Γιάννης
Ξενιτόπουλος
Δημήτρης

Αραματανίδης Γιάννης
Αραματάνς’
Κεκρίδης Γρηγόρης
Νικολαΐδης Παντελής
Οικονομάκος Γιάννης

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο
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ΚΥΡΙΑΚΗ 15.04
τοποθεσία
Ιερός Ναός
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.04
έναρξη
07:00

τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

έναρξη
19:15

Ταφικό Έθιμο

Ποντιακοί Χοροί

Ιερός Ναός ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ
07:00 - Ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ. Παύλου.

Χαιρετισμοί
• Προέδρου Ένωσης Ποντίων Σουρμένων,
κ. Σαραφίδη Γιώργου
• Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης,
κ. Κωνσταντάτου Γιάννη

10:45 - Λιτανευτική Πομπή προς το Κοιμητήριο
Σουρμένων.

Χορεύουν τα Συγκροτήματα

11:15 - Επιμνημόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των κεκοιμημένων προσφιλών προσώπων,
“ΤΑΦΙΚΟ ΕΘΙΜΟ”.
Θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου
Ευγενίου, Πολιούχου Τραπεζούντας και του Αγίου Γεωργίου
του Καρσλίδη.

Συλλογός Ποντίων Έδεσσας
"Αγ. Θεόδωρος Γαβράς" // Ν. Πέλλας
Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης
"ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ" // Ν. Θεσσαλονίκης
Ένωση Ποντίων Σουρμένων // Ν. Αττικής

18:00 - Μεθέορτος Εσπερινός

Παραδοσιακό Ποντιακό Γλέντι
με κεμεντζέ, ταούλ’, τουλούμ’, γαβάλ...

Τραγούδι

Τουλούμ - Γαβάλ

Κεμεντζέ

Νταούλι

Ακριτίδης Χρήστος
Κουρτίδης Γιάννης
Ξενιτόπουλος
Δημήτρης

Αραματανίδης Γιάννης
Αραματάνς’
Κεκρίδης Γρηγόρης
Νικολαΐδης Παντελής
Οικονομάκος Γιάννης

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο
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Ευχαριστίες
Το Δ. Σ. της Ένωσης Ποντίων
Σουρμένων, ευχαριστεί θερμά τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ. Παύλο
και τους Ιερείς της ενορίας Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σουρμένων
για την συνεργασία μας.
Τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, τους Αντιδημάρχους και
τους Δημοτικούς Συμβούλους
του Δήμου μας, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια για
την επιτυχία των εκδηλώσεών
μας.

Τον Διευθυντή κ. Τάσο Παπαδόπουλο, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Σουρμένων Ελληνικού.
Τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές των ομάδων του Πανιωνίου, του Φωστήρα, της Νέας Ιωνίας, του Π. Φώκαιας, του Α.Ο.
Καλαμακίου και του Αθλητικού
Συλλόγου Σουρμένων για την
συμμετοχή τους στο 5ο Ποδοσφαιρικό Συναπάντεμα Προσφυγικών Ομάδων.

Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου
Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού
Κεντρική Πλατεία Σουρμένων

Τα μέλη του όμαιμου Αθλητικού
Συλλόγου Σουρμένων για την συνεργασία μας.
Τέλος ευχαριστούμε τα Μέλη και
τους Φίλους της Ένωσής μας, οι
οποίοι στάθηκαν δίπλα στο Διοικητικό Συμβούλιο και βοήθησαν
ενεργά στην διοργάνωση αυτών
των εκδηλώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:
Σαραφίδης Στυλ. Γεώργιος

Έφορος:
Ασλανίδης Παν. Δημήτριος

Αντιπρόεδρος:
Κυριακόπουλος Γεωργ.
Αναστάσιος

Μέλος:
Κεκρίδης Γρηγ. Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας:
Γιαντομίδης Παν. Χρήστος
Ταμίας:
Καρνέτση Χαρ. Αντωνία

Μέλος:
Αποστολίδης Γεωργ. Αλέξανδρος
Μέλος:
Γεωργιάδης Γεωργ.
Κωνσταντίνος
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