Σύλλογος Μικραζιαηών και Πονηίων Μεραμπέλλοσ
Προζκεκλημένοι ομιληηές ζηην εκδήλωζη
«Πόνηος ! Έν’ άζηρον θωηεινόν»
Σην πιαίζηα ηνπ δηήκεξνπ αθηεξώκαηνο ζηνλ Πνληηαθό Ειιεληζκό ζηηο 23 θαη 24 Σεπηεκβξίνπ
2017 πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο από ην Σύιινγν Μηθξαζηαηώλ θαη Πνληίσλ Μεξακπέιινπ
είλαη:
Ο κ. Βλάζης Αγηζίδης
Η νκηιία ηνπ ζα έρεη ηίηιν «Αλαδεηώληαο ηηο αηηίεο γηα ηελ πνληηαθή ηξαγσδία».
Aγηζίδης Βλάζης
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1956 θαη κεγάισζε ζηε Αζήλα.
Είλαη δηδάθηνξαο Ιζηνξίαο ζην ΑΠΘ. Οη βαζηθέο ζπνπδέο ηνπ
είλαη ζηα καζεκαηηθά θαη ηνπο Η/Υ. Έρεη εθδώζεη αξθεηά βηβιία.
Τηκήζεθε κε ην βξαβείν Αθαδεκίαο Αζελώλ θαζώο θαη δπν
θνξέο κε «Εύθεκν Μλεία» από ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ γηα
ηνλ απεγθισβηζκό ησλ Ειιήλσλ ηεο Ακπραηδίαο από ηελ
εκπόιεκε πεξηνρή θαη ηε ζπγθξόηεζε Σπκβνπιίνπ Απόδεκνπ
Ειιεληζκνύ ην 1966. Έρεη δεκνζηεύζεη πιήζνο άξζξσλ ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αιιά θαη ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό
ηύπν. Δηεηέιεζε εηδηθόο ζύκβνπινο ζην πθππνπξγείν
Εμσηεξηθώλ αξκόδην γηα ηνλ απόδεκν ειιεληζκό. Σήκεξα
ππεξεηεί ζε ζέζε ζπκβνύινπ ζην Ίδξπκα Ειιεληθνύ
πνιηηηζκνύ.

Ο κ. Νίκος Ζοσρναηζίδης
Η νκηιία ηνπ ζα έρεη ζέκα «Φνξεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ρνξνί ηνπ Πόληνπ, επηδξάζεηο
αιινγελώλ θύιισλ».
Νίκος Ζοσρναηζίδης
Δηαθεθξηκέλνο ρνξνδηδάζθαινο, εξεπλεηήο πνληηαθώλ ρνξώλ
θαη ζπγγξαθέαο. Γελλήζεθε ζηνλ Κερξόθακπν Καβάιαο ην
Ννέκβξην ηνπ 1947. Τειείσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ παίξλνληαο ηελ
εηδηθόηεηα ηνπ εξγνδεγνύ κεραλνιόγνπ. Γλώξηζε ην ρνξό από
ηα πξώηα βήκαηα ηεο δσήο ηνπ ζην ρσξηό ηνπ πνπ ήηαλ ακηγώο
πνληηαθό. Υπεξέηεζε θαη ππεξεηεί ηνλ πνληηαθό πνιηηηζκό από
ην 1964 - όπνπ εληάρζεθε γηα πξώηε θνξά ζε ρνξεπηηθή νκάδα
- κέρξη θαη ζήκεξα. Από ην 1971 - 1979 ήηαλ ρνξεπηήο θαη
ππεύζπλνο ηνπ πνληηαθνύ ηκήκαηνο ηνπ ρνξεπηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ «Δόξα Σηξαηνπ» ελώ ηα ηέζζεξα
ηειεπηαία ρξόληα είλαη ππεύζπλνο όινπ ηνπ ρνξεπηηθνύ. Έρεη
θαηαγξάςεη όινπο ηνπο πνληηαθνύο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα,
έρεη δηδάμεη ζε πνιινύο πνληηαθνύο ζπιιόγνπο ζηελ Ειιάδα
θαη ζε πνιιά κέξε ηνπ εμσηεξηθνύ, έρεη νξγαλώζεη θαη
νξγαλώλεη ζεκηλάξηα. Έρεη
δεκνζηεύζεη άξζξα γηα ηελ
πνληηαθή παξάδνζε. Είλαη δεκηνπξγόο ηνπ ρνξεπηηθνύ νκίινπ
«Σέξξα». Τν βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Φνξεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ρνξνί ηνπ Πόληνπ» δηδάζθεηαη ζην ΤΕΦΑΑ Σεξξώλ. H έξεπλα
ηνπ έρεη εθδνζεί κε ηίηιν «Σπκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ πνληηαθνύ
ρνξνύ». Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έρεη ηηκεζεί από ηελ
Οκνζπνλδία Πνληηαθώλ Σσκαηείσλ Νόηηαο Ειιάδαο.

