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⁄ Ταφικό Έθιμο
⁄ Εκθέσεις - Προβολές
⁄ Ομιλίες

⁄ Ποντιακό Θέατρο
⁄ Xορευτικά Συγκροτήματα
⁄ Ποντιακό Γλέντι

Χαιρετισμός
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Φίλες και φίλοι,
Η γνώση της ιστορίας είτε ως εμπειρία για τους
μεγαλύτερους είτε ως παράδοση για τους νεότερους
καθιστά το παρελθόν οδηγό για το παρόν και το
μέλλον.
Πόντος, πατρίδα αγαπημένη για αιώνες και
αλησμόνητη. Υπήρξε κοιτίδα πολιτισμού και φάρος, που
φώτισε ολόκληρη την ανθρωπότητα γράφοντας χρυσές
σελίδες ελληνικής ιστορίας με αγώνες και θυσίες.
Εμείς σήμερα, απόγονοι των τραντέλλενων του Πόντου,
ακολουθώντας το χρέος τιμής στη μνήμη όλων όσων
έμειναν εκεί ποτίζοντας με το αίμα τους τα αγιασμένα
χώματα, αλλά κι όσων αναγκάστηκαν να πάρουν το
δρόμο της προσφυγιάς, κρατάμε άσβεστη τη φλόγα
στο καντήλι της Μνήμης, διατηρώντας αναλλοίωτη
την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των
προγόνων μας. Γιατί εμείς είμαστε οι αρνητές της
Λήθης.
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
με τα μάτια της ψυχής μας πάντα ανοικτά και με
αίσθημα ευθύνης για τη βαριά κληρονομιά που
φέρουμε, σας προσκαλούμε και σας καλωσορίζουμε
στο ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2019 τη Θωμά ’ς σα
Σούρμενα.
Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Γιώργoς Στυλ. Σαραφίδης
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Για να θυμούνται
οι παλιοί...

... και να
μαθαίνουν οι νέοι!

Συνοικισμός Σουρμενιτών, 22 Απριλίου 1928

Το έθιμο

Προς κύριον αστυνομικόν διευθυντή Γλυφάδας
Έχομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι οργανώσαμεν δια σήμερον κατά
τα εν πατρίδι έθιμα, πανήγυριν του Συνοικισμού και προκειμένου να γίνη
συγκέντρωσις, φέρομεν τούτο εις γνώσιν σας και παρακαλούμεν όπως
θελήσητε να αποστείλετε εκ των οργάνων σας ίνα παρασταθώσι.
Ευπειθεστάτοι
ο Προεδρος
Πέτρος Κωνσταντινίδης

Ο Γραμματεύς
Σ.Σ. Σαββίδης

Οι Πόντιοι της περιοχής των Σουρμένων Αττικής, οι συγγενείς
και οι φίλοι τους, την Κυριακή του Θωμά, διατηρούν και
αναβιώνουν, εδώ και 97 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 στη 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 τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Σουρμένων, ιερείς και ποίμνιο κατευθύνονται στο Κοιμητήριο
της περιοχής. 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.
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.

Έγγραφο ντοκουμέντο από το ιστορικό αρχείο
της 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.

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.

Παμποντιακόν
Πανοΰρ 2019
Παρασκευή 03 έως Κυριακή 05 Μαΐου
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.

Συλλέγουμε

Τρόφιμα

για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο

Φάρμακα

για το Κοινωνικό
Φαρμακείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστορικό & Λαογραφικό
Ποντιακό Μουσείο
Σουρμένων

Η κοτσίδα του Πρεσβύτερου Ηλία Παπαηλιάδη,
σφαγιασθέντος το 1919 στην περιφέρεια Χαλδίας,
χωριό Κελάντων του Πόντου.

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 στη 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.
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.
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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 εξήντα χρόνων.
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Το παρόν...

... και το μέλλον!

Πολιτιστικό Κέντρο
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων

Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων

Σπουδαστήριο Σουρμένων
Αίθουσα Ποντιακού Λόγου & Τέχνης

Στους πολιτιστικούς χώρους της
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, που
για πολλά χρόνια φιλοξένησαν τις
δραστηριότητες του συλλόγου, των
σχολείων και όλων των φορέων της
περιοχής, θα πραγματοποιηθούν
οι δυο πρώτες μέρες των φετινών
μας εκδηλώσεων. Δυο χώροι που
δημιουργήθηκαν με πολλή αγάπη και
κόπο χάρη στη μακρόχρονη συμβολή
των μελών μας.
Αναγνωρίζοντας την προσφορά της
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων αλλά και
τιμώντας την τρισχιλιετή Ιστορία του
Ποντιακού Ελληνισμού, ο Δήμαρχος
Ελληνικού – Αργυρούπολης Κος
Γιάννης Κωνσταντάτος ανακοίνωσε
την κατασκευή πολυχώρου για την
Ένωση, ο οποίος θα καλύψει όλες
τις πολυσχιδείς δραστηριότητες
του συλλόγου, ενώ θα αποτελέσει
παράλληλα χώρο ορόσημο για τον
Παγκόσμιο Ποντιακό Ελληνισμό με τη
δημιουργία έδρας Ποντιακών Σπουδών.
Στο Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού
Σουρμένων, θα ενσωματωθεί
αντίστοιχο Ποντιακό Μουσείο όπου θα
φιλοξενούνται και θα εκτίθενται κάθε
είδους ντοκουμέντα για την Ιστορία
των Ελλήνων του Πόντου.
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Στους χώρους του Μεγάρου θα
φιλοξενούνται επίσης και θα εκτίθενται
τεκμήρια της Γενοκτονίας και της
εκδίωξης των Ποντίων από την
πατρογονική τους γη, ενώ θα είναι
διαθέσιμη στους επισκέπτες βιβλιοθήκη
ιστορικής τεκμηρίωσης και έρευνας με
πρωτογενές υλικό.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του μουσείου
θα διοργανώνονται επιστημονικές
διαλέξεις, ημερίδες, προβολές ταινιών
και κάθε είδους εκδηλώσεις που θα
αναδεικνύουν ιστορικά γεγονότα και θα
βοηθούν στη βαθύτερη γνώση τους.
Το Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού
Σουρμένων θα ανεγερθεί στην
περιοχή της Αγ. Τριάδας Ελληνικού,
μπροστά από την κεντρική είσοδο
του Μητροπολιτικού Πάρκου που θα
δημιουργηθεί στο πρώην Αεροδρόμιο
Ελληνικού.
Η μελέτη βρίσκεται στη διαδικασία
εκπόνησης από τις υπηρεσίες του
δήμου και θα κατατεθεί άμεσα προς
χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, στο ΠΔΕ
και στον Επενδυτή.
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Τετάρτη 01.05

τοποθεσία
Πολιτιστικό Κέντρο
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων
πρ. Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού

Έναρξη 20:00

Ποντιακό Θέατρο
“ΦΩΤΑΓΑΣ”
Ποντιακή παράσταση από τη θεατρική ομάδα
της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου & Φίλων,
Θεσσαλονίκης. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Γεωργιάδη.
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Πρόκειται για αληθινή ιστορία, στην οποία τα γεγονότα και
στις δυο πράξεις, πρώτη και δεύτερη, διαδραματίζονται στον
Πόντο, στα μεσόγεια του νομού Τραπεζούντας.
Το γεγονός ότι ο πρωτότοκος γιος του Φώταγα - άρχοντα
προεστού - παντρεύεται τουρκάλα από τη μία και από
την άλλη ο σκληρός ξεριζωμός, σημαδεύουν τη ζωή της
οικογένειας του Φώταγα και καθορίζουν το μέλλον της.
Η τρίτη πράξη αφηγείται γεγονότα μετά την εγκατάσταση
σε χωριό της Δράμας, στη Μακεδονία, όπου βρίσκουμε την
οικογένεια του Φώταγα αποδεκατισμένη.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η ιστορία κατέγραψε πολλές μαύρες
σελίδες εκείνα τα χρόνια. Τα μαύρα
χρόνια του ξεριζωμού και της
γενοκτονίας. Η μνήμη έχει απαθανατίσει

Παίζουν:
ΦΩΤΑΓΑΣ:
ΣΟΦΙΑ (γυναίκα του Φώταγα):
ΙΓΝΑΣΗΣ (γιος του Φώταγα):
ΔΗΜΟΣ (γιος του Φώταγα):
ΛΕΪΛΑ (γυναίκα του Ιγνάτη):
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (κόρη του Ιγνάτη):
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (κόρη του Ιγνάτη):
ΜΗΣΟΣ (συγχωριανός):
ΣΤΥΛΟΣ (συγχωριανός):
ΙΣΜΕΤ (Τούρκος συγχωριανός):
ΙΜΑΜΗΣ (πατέρας Λεϊλά):
ΕΛΕΝΗ (συγχωριανη):
ΒΑΛΙΑ (ανιψιά του Φώταγα):
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (γειτόνισσα της Βάλιας):
ΣΠΥΡΟΣ (συγχωριανός):

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΝΕΑΝΙΔΟΥ
ΔΟΞΗ ΟΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΙΟΣ

κάθε γεγονός, κάθε ιστορία σε κάθε
χωριό - πόλη - ύπαιθρο - εκκλησίες και
μοναστήρια. Μεταφέρει με τη δύναμή της
τις πληροφορίες στους νέους κάθε γενιάς,
όπως η σκυτάλη. Δεκάδες χρόνια τώρα

Συντελεστές:
ΗΧΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ:
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΙΜΙΣΚΙΔΟΥ

ανακαλούμε μνήμες και εικόνες ζωής των
αλησμόνητων πατρίδων.

Γιάννης
Γεωργιάδης
12
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Πέμπτη 02.05
Έναρξη 20:00

τοποθεσία
Πολιτιστικό Κέντρο
Ένωσης Ποντίων Σουρμένων
πρ. Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού

Ο Ποντιακός Ανθρωπισμός
Ομιλία από τον Γιάννη - Βασίλη Γιαϊλαλί
και τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

Η Επιστροφή του Ανθρωπισμού στη
Μικρά Ασία και τη Μεσοποταμία.
«...Η δική μας διανοητική, ηθική και
αγωνιστική δέσμευση κρίθηκε, καθορίσθηκε από την αγάπη μας προς τη ζωή,
προς τους ανθρώπους. Από την λατρεία
της ιδεολογίας της ζωής και την εναντίωσή μας στις ιδεολογίες του θανάτου
που αντιπροσωπεύουν ο Κεμαλισμός
και ο Ναζισμός.
Ίσως οι επιστημονικές εξελίξεις στην
Ιατρική, να επιτρέπουν σήμερα την μέτρηση της ποσότητας του αίματος που
χάσαμε και χάνουμε - οι εξισλαμισμένοι
Πόντιοι σήμερα - από την γενοκτόνα
κεμαλοϊσλαμική βία. Είναι πολύ το αίμα
που χάσαμε τόσο εμείς όσο και οι άλλοι
αυτόχθονες λαοί της Μικράς Ασίας.

Ο Γιάννης - Βασίλης Γιαϊλαλί με τους συγγενείς των αμάχων
αθώων θυμάτων της Τουρκικής αεροπορίας στην Κουρδία.

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης με τη Σάρα Σολάρζ
από την Αργεντινή, σε εκδήλωση με τις
γυναίκες - μητέρες των αγνοούμενων από τη
Νότια Αμερική, Κύπρο, Κουρδία, Μικρά Ασία,
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 10-03-1998
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Εμείς όμως παρ’ όλη αυτήν την απώλεια
αίματος αγαπητών μας προσώπων, δεν
θέλουμε, δε ζητάμε το αίμα μας πίσω.
Δεν επιδιώκουμε την αντεκδίκηση, την
ισοπαλία. Τόσο αίμα χάσαμε, τόσο αίμα
θέλουμε από εσάς. Εμείς είμαστε απόγονοι αυτών που έπλασαν την περιοχή της
Μικράς Ασίας, της Ελλάδας, ως Ζώνη
της Humanitas όπως την ονόμαζε ο Κικέρων. Εμπνεόμαστε από τις ιδεολογίες
της Ζωής και όχι του Θανάτου. Αγαπούμε τους λαούς και τους ανθρώπους που
εμπνέονται από τα ίδια μ’ εμάς ιδανικά.
Δεν ζητάμε αίμα. Εμεις προσφέρουμε το
αίμα μας προς τους αδύνατους συνανθρώπους μας. Γι’ αυτόν τον σκοπό την
19η Μαΐου του 2019 με την συμπλήρωση 100 χρόνων από την διάπραξη του
εγκλήματος 1919-2019, θα επεκτείνουμε
σε όλο τον πλανήτη αυτό που έγινε και
στη Στουτγκάρδη την 19η Μαΐου του
τρέχοντος έτους. Πρώτη φορά ξένοι μετανάστες έδωσαν αίμα στον Γερμανικό
Ερυθρό Σταυρό. Αυτό ήταν το έργο της
Ποντιακής Δωδεκάπολης, των δώδεκα
συλλόγων Ποντίων της Βάδης Βυτεμβέργης, με αφορμή τη 19η Μαΐου.

Η αιμοδοσία θα επαναληφθεί στα ταφεία του Ελληνικού, των Σουρμένων
στην Αττική, την Κυριακή του Θωμά
2015. Το μήνυμα της παγκόσμιας αιμοδοσίας όλων των Ποντίων στην Αθήνα,
τη Θεσσαλονίκη, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ,
την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Τραπεζούντα, την Κωνσταντινούπολη εκατό
χρόνια μετά (1919-2019) θα είναι το εξής:
Εμείς είμαστε με τη ζωή.
Αυτός είναι ο δικός μας ανθρωπιστικός
ορίζοντας. Σ’ αυτό δεν θα είμαστε μόνοι.
Θα είναι μαζί μας οι Μούσες από τον
Όλυμπο έως το Αραράτ...»
Απόσπασμα από το βιβλίο
του Μιχάλη Χαραλαμπίδη,
«Το Ποντιακο Ζήτημα Σήμερα»
Έκδοση 2014

Πόντος, η επιστροφή μιας
πανάρχαιας ταυτότητας.
Μιχάλης Χαραλαμπίδης, 2013

Θα ακολουθήσει κέρασμα. Είσοδος ελεύθερη.
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Παρασκευή 03.05

τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Έναρξη 19:45

Μουσικοχορευτική
Παράσταση

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα

Παραδοσιακοί χοροί από την Ελλάδα

Ένωση Ποντίων Σουρμένων

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
τη 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.

Χοροί Πόντου
Καλλιτεχνική επιμέλεια - Διδασκαλία: Γιώργος Σαραφίδης

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

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

Λύκειον των Ελληνίδων Τριπόλεως
Χοροί Αρκαδίας
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Δημήτρης Μπάκος

Λύκειον των Ελληνίδων Μεγάρων
Χοροί Κορινθίας
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Βασίλης Δημητρόπουλος

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

Χορευτικό Εργαστήρι Ν. Ιωνίας
Χοροί Κωνσταντινούπολης

Συνοδεύουν οι μουσικοί
Παυλόπουλος Γιάννης
Βιολί - Τραγούδι

Σαραφίδης Γιώργος
Ποντιακή λύρα

Το Συγκρότημα του
Κεχαγιαδάκη Αντώνη

Τασούλας Θοδωρής

Σαραφίδης Στέλιος

Κρητική λύρα
& Τραγούδι

Σταθάκης Παναγιώτης

Κεκρίδης Γρηγόρης

Λαδουκάκης
Αδαμάντιος

Κλαρίνο - Φλογέρα
Λαούτο

Ποντιακό Τραγούδι
Νταούλι

Μπάκος Δημήτρης

Γκάιντα - Τσαμπούνα

Λαούτο

Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Δημήτρης Μήτσης

“ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ“ Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός
‘Ομιλος Γλυφάδας
Καλλιτεχνικη επιμέλεια - Διδασκαλία: Γιώργος Βελισσαρόπουλος

Χοροί ΑΣκληπείο ρόδου

Φετοκάκης Μανώλης
Λαούτο

Παππάς Ανδρέας
Κρουστά

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο

ΛΑΖΟΣ ΤΕΡΖΑΣ
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Σάββατο 04.05
Έναρξη 18:45

τοποθεσία
Ιερός Ναός ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Σουρμένων
Θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του
Αγίου Ευγενίου, Πολιούχου Τραπεζούντας και του
Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη.

Σάββατο 04.05

τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Έναρξη 20:00

Ποντιακοί
Χοροί
“Η Ρωμανία κι’ αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι’
άλλο...”
Γιάννης Κουρτίδης - Λάζος Τερζάς
Χορεύουν τα Συγκροτήματα

Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμένους Παρανεστίου "Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ"
// Ν. Δράμας

Ποντιακός Μορφωτικός Σύλλογος
Κλείτου Κοζάνης
// Ν. Κοζάνης

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

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χωριό Τσίτε, Σούρμενα Πόντου

Τραγούδι

Κεμεντζέ

Θεοδοσιάδης Κώστας
Κουρτίδης Γιάννης

Τσαχουρίδης Ματθαίος

Τουλούμ - Γαβάλ

Νταούλι

Αραματανίδης Γιάννης Κεκρίδης Γρηγόρης
Αραματάνς’
Νικολαΐδης Παντελής
Οικονομάκος Γιάννης
Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο

ΛΑΖΟΣ ΤΕΡΖΑΣ
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Κυριακή 05.05
Έναρξη 07:00

τοποθεσία
Ιερός Ναός ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Κυριακή 05.05
Έναρξη 19:30

τοποθεσία
Κεντρική Πλατεία
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Ταφικό Έθιμο

Ποντιακοί
Χοροί

Ιερός Ναός ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

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

07:00 - Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
10:45 - Λιτανευτική Πομπή προς το Κοιμητήριο
Σουρμένων.
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.
18:30 - Μεθέορτος Εσπερινός

Χορεύουν τα Συγκροτήματα

Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας
// Ν. Ημαθίας

Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου
Ελλάδος
// Ν. Θεσσαλονίκης

Ένωση Ποντίων Σουρμένων
// Ν. Αττικής

Παραδοσιακό Ποντιακό Γλέντι
μέχρι πρωίας, με κεμεντζέ, ταούλ’, τουλούμ’,
γαβάλ...
Τραγούδι

Κεμεντζέ

Θεοδοσιάδης Κώστας
Κουρτίδης Γιάννης

Τσαχουρίδης Ματθαίος

Τουλούμ - Γαβάλ

Νταούλι

Αραματανίδης Γιάννης Κεκρίδης Γρηγόρης
Αραματάνς’
Νικολαΐδης Παντελής
Οικονομάκος Γιάννης
Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο
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19 Μαΐου
η

Ευχαριστίες

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου

Το Δ. Σ. της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, ευχαριστεί
θερμά:

Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού
Κεντρική Πλατεία Σουρμένων

Τους Ιερείς της ενορίας Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Σουρμένων για τη συνεργασία μας.
Το 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.
Το Διευθυντή κ. Τάσο Παπαδόπουλο, το Σύλλογο
Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
1ου Δημοτικού Σχολείου Σουρμένων Ελληνικού.
Τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο
φετινό πενθήμερο.
Τέλος ευχαριστούμε τα Μέλη και τους Φίλους της
Ένωσής μας, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στο Διοικητικό
Συμβούλιο και βοήθησαν ενεργά στη διοργάνωση αυτών
των εκδηλώσεων.

Ένωση Ποντίων Σουρμένων
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