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Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μεσοποταµία είναι ένα
κεφαλοχώρι, σχεδόν κωµόπολη 3.500 κατοίκων,
10χλµ δυτικά της Καστοριάς και
δεσπόζει στο κέντρο ενός οροπεδίου
ανάµεσα
από
παραποτάµους
του
Αλιάκµονα, εξ ου και το όνοµα της.
Είναι έδρα του ∆ήµου Μεσοποταµίας
που τον πλαισιώνουν άλλα πέντε
δηµοτικά διαµερίσµατα.
Η Εύξεινος Λέσχη Μεσοποταµίας
συµπληρώνει ήδη 28 χρόνια ζωής.
Στερείται ιδιόκτητης στέγης (την οποία
επιδιώκει να αποκτήσει) και στεγάζεται
στην αίθουσα του κέντρου νεότητας
της Μεσοποταµίας.
Ανέπτυξε όλα τα χρόνια πλούσια
πολιτιστική και κοινωνική δράση.
∆ιατηρεί τρία χορευτικά τµήµατα µε
βάση τις ηλικίες των παιδιών. Μ’ αυτά
συµµετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων
του Νοµού και ευρύτερα. Το θεατρικό
της τµήµα ανέβασε κατά καιρούς τρία
Ποντιακά θεατρικά έργα. Πρόσφατα
δηµιούργησε σχολή εκµάθησης της
Ποντιακής γλώσσας. Επίσης επίκειται
σχολή εκµάθησης λύρας για µικρούς
και νέους που θέλουν να µάθουν το
κυρίως παραδοσιακό µουσικό όργανο
των Ποντίων. ∆ιοργανώνει κατ’ έτος
3/µερες εκδηλώσεις κατά την εορτήν
των Αποστόλων Πέτρου & Παύλου,
άλλες
εµβόλιµες,
καθώς
και
«Μουχαπέτια» όπου παίζουν λύρα,
νταούλι και τραγουδούν όσοι από τους
παρευρισκόµενους επιθυµούν.
Κατά καιρούς ετίµησε τους εκ
Πόντου ελθόντες συγχωριανούς µε
εκδηλώσεις και µε συνεντεύξεις, οι
οποίες υπάρχουν ως ιστορική παρακαταθήκη. Ήδη οι ξεριζωµένοι αυτοί
εξέλειπον αποµείναντες µόνον 4 ή 5.
Με την ευκαιρία αναφέρουµε πως
οι Πόντιοι της Μεσοποταµίας κατάγονται από τα κάτωθι µέρη του µαρτυρικού Πόντου: Κιρισχανά, Κανλικά,
Πολίτα, Ματσούκα, Λαραχανή, Λιβερά,
Κρώµνη,
Σάντα,
Καπίκιοϊν,
Αργυρούπολη, Σούρµενα, Κούτουλα,
Βρενέζ, Θέρσα, Κοσµά.
Τα µελλοντικά σχέδια της Λέσχης
αφορούν στην απόκτηση ιδιόκτητης
στέγης, στη δηµιουργία Λαογραφικού
µουσείου σε µια αίθουσα της Λέσχης,
στην συνέχιση της εκµάθησης της
Ποντιακής Γλώσσας, στην εκµάθηση
λύρας και στο ανέβασµα Ποντιακών
θεατρικών παραστάσεων ώστε ο
Πόντος να είναι όχι µόνο ιδέα, αλλά και
βίωµα, πράγµα που είναι χρέος όλων
µας έναντι της αξέχαστης µαρτυρικής
Πατρίδας.

Η

φροντιστήριο τραπεζούντας

Μορφωτικός
Ποντιακός Σύλλογος
Αγ. ∆ηµητρίου - Ρυακίου
Ο Σύλλογος µας ιδρύθηκε,
έτος
1981,
ως
το
«Μορφωτικός – εκπολιτιστικός
Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου»
από 31 ιδρυτικά µέλη.
Σκοπό του συλλόγου αποτελεί η κοινωνική επαφή και
επικοινωνία µεταξύ των µελών
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων,
γνωριµίας, αλληλεγγύης και η
δηµιουργία
πρόσφορων
όρων, για την παράλληλη
ψυχική και πνευµατική προαγωγή των µελών.
Η διαφύλαξη και διάδοση
µεταξύ των µελών των ιδιαιτέρων ηθών και εθίµων, της
ποντιακής διαλέκτου, της µουσικής, των τραγουδιών και της
λύρας και γενικά της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Ποντίων
όλων των περιοχών του
Πόντου.
Η έρευνα, µελέτη και διαφύλαξη των λαογραφικών και
ιστορικών µνηµείων των
περιοχών του Πόντου.
Η λήψη πρωτοβουλιών για
την αντιµετώπιση, προώθηση
και επίλυση προβληµάτων
οικονοµικών, υγείας και γενικά
φιλανθρωπίας των κατοίκων
των χωριών Αγίου ∆ηµητρίου
και Ρυακίου Κοζάνης.
(Mε τον ερχοµό της καινούργιας χρονιάς τα χορευτικά
τµήµατα του συλλόγου λένε τα
κάλαντα στους κατοίκους των
δύο χωριών και αναβιώνουν
τα έθιµα του δωδεκαηµέρου
σε έντονους ρυθµούς .Οι
µωµόγεροι περιφέρονται από
σπίτι σε σπίτι χορεύοντας και
τραγουδώντας δίνοντας χαρά
και ευλογία µε την παρουσία
τους και το αντίδωρο η πολύ
ζεστή φιλοξενία από τους οικοδεσπότες –τσίπουρο και
παραδοσιακά
εδέσµατα
Εξάλλου το έθιµο των µωµόγερων αποτελεί βαριά κληρονοµιά για το σύλλογο γιατί είναι
από τις λίγες περιοχές που
διασώθηκε και αναβιώνει τόσο
ζωντανά.
Σε κάθε κοινωνική εκδήλωση αναλαµβάνει πρωτοβουλίες φέρνοντας έτσι κοντά
τους κατοίκους για να γιορτάσουν µαζί να τσουγκρίσουν τα
αυγά τους το Πάσχα και να
διακριθεί το πιο γερό αυγό ,να
τελέσουν
επιµνηµόσυνη
δέηση για τους νεκρούς της
19ης Μαΐου και να βραβευθούν οι καλύτερες εκθέσεις για

τη γενοκτονία και να βραβευθούν οι άριστοι µαθητές των
δύο χωριών.
Τιµά τους αγίους στα εξωκλήσια των δύο χωριών διοργανώνοντας εκδηλώσεις ,προσφέροντας εδέσµατα στους
προσκυνητές .Πραγµατοποιεί
τον ετήσιο χορό του καθιερωµένα στις 25 ∆εκεµβρίου όπου
καµαρώνουν όλοι τα χορευτικά
τµήµατα του συλλόγου και
βραβεύονται οι επιτυχόντες σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ .Έτσι επιβεβαιώνεται η κοινωνική προσφορά
του συλλόγου και η ουσιαστική
του λειτουργία
Σε ετήσια βάση τα τµήµατα που λειτουργούν είναι
- Μικρό – Μεσαίο –
Εφηβικό –χορευτικό τµήµα
- Τµήµα Εκµάθησης Λύρας
- Τµήµα Ζωγραφικής
- Τµήµατα Γυµναστικής
Γυναικών
- Τµήµα Μωµόγερων –
Μικρών και Μεγάλων
- Επίσης στο Σύλλογο λειτουργεί Τράπεζα Αίµατος σε
συνεργασία µε τους φορείς και
συλλόγους
του
∆ήµου
Ελλησπόντου .
∆ιοργανώνονται
Αθλητικές Εκδηλώσεις όπου
συσπειρώνουν τη νεολαία
βάζοντας τους στο πνεύµα του
αθλητισµού µε τα τουρνουά
µπάσκετ –σκάκι και άλλα .
- ∆ιοργανώνονται ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές
εκδροµές τόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσο και
όλο το χρόνο .
- ∆εν λείπει από το σύλλογο η µέριµνα και η φροντίδα
για το περιβάλλον,έτσι διοργα-

νώνονται δεντροφυτεύσεις σε
συνεργασία µε τα σχολεία του
∆ήµου Ελλησπόντου.
- Από µια τόσο πλούσια
και έντονη δράση ενός συλλόγου δεν θα µπορούσε να λείπει η ευαισθησία στην Τρίτη
ηλικία στην οποία χρωστάµε
πολλά για όσα µπορούµε και
έχουµε σήµερα και όχι µόνο
στον πολιτισµό αλλά πολύπλερα .Κάθε χρόνο λοιπόν µία
µέρα( εδώ και δύο χρόνια έχει
καθιερωθεί
η
ηµέρα
ΤσικνοΠέµπτη) είναι αφιερωµένη στη συνεύρεση όλων των
κατοίκων της τρίτης ηλικίας των
δύο χωριών και
κάτω από τους
ήχους της λύρας
µ ο ι ρ ά ζο ν τα ι
χαρές και αναµνήσεις της
ζωής τους .

