
 12                  αΠρίλίοσ - μαΪοσ - ίούνίοσ 2009               Χρονίκα ε.μ.ι.π.η.

Το βιβλίο του Παύλου Πυρινού με τίτλο «Βεροιώτικα 
ςημειώματα» παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 
στο «Παύλειο Πολιτιστικό κέντρο» (πρώην τέμενος 
μενδρεσέ), από την Εταιρεία μελετών ιστορίας και 
Πολιτισμού ν. ημαθίας (Ε.μ.ι.Π.η.), σε συνεργασία με 
τη μητρόπολη Βεροίας, ναούσης και καμπανίας, στο 
πλαίσιο των ιΕ’ Παυλείων. 

η καταρρακτώδης βροχή δεν απέτρεψε τους εκατο-
ντάδες φίλους του Παύλου Πυρινού να μεταβούν στο 
σημείο της εκδήλωσης, γεμίζοντας τον χώρο, ενώ με-
ταξύ αυτών, παρέστησαν και ο μητροπολίτης Βεροίας 
κ. Παντελεήμων, ο μητροπολίτης νεαπόλεως και ςα-
μαρείας κ. άμβρόσιος (από το Πατριαρχείο ιεροσολύ-
μων), η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα ουσουλτζόγλου, ο 
αντιδήμαρχος άνάπτυξης του Δήμου Βέροιας Παύλος 
Παυλίδης, ο πρώην άστυνομικός Διευθυντής ημαθίας 
Παναγιώτης Γκουβεντάρης κ.α. 

Ο Προέδρος του  
Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Την εκδήλωση παρουσί-

ασε ο Πρόεδρος της Εται-
ρείας Μελετών Ιστορίας 
και Πολιτισμού Ν. Ημαθί-
ας Αθανάσιος Βουδούρης, 
ο οποίος ανέφερε μεταξύ 
άλλων στον χαιρετισμό 
του: «Τα τελευταία χρό-
νια, είναι γεγονός, ότι οι 
προσπάθειες καταγραφής 
της ιστορικής πορείας και 
των τοπικών παραδόσεων 
συγκεκριμένων – περιορι-

σμένων – τόπων (πόλεων, χωριών, οικισμών ή ακόμη και 
μεμονωμένων μνημείων) έχουν αυξηθεί σημαντικά, με 
αποτέλεσμα οι γνώσεις και η εμπειρία μας συνεχώς να 
εμπλουτίζονται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και ση-
μαντικό στη γενικότερη ιστορική έρευνα, διότι η ενασχό-
ληση με την τοπική ιστορία και η αναζήτηση πηγών και 
πληροφοριών για μικρούς, ίσως και ασήμαντους σε ορι-
σμένες περιπτώσεις τόπους,  αποτελεί εξαιρετικά δύσκο-
λο εγχείρημα, καθώς οι ερευνητές καλούνται να συγκε-
ντρώσουν ψηφίδα – ψηφίδα τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
προκειμένου να συνθέσουν στη συνέχεια το ευρύτερο 
μωσαϊκό της τοπικής και γενικής ιστορίας, αντιμετωπίζο-
ντας ποικίλες δυσκολίες. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι 
που δίνει μεγαλύτερη αξία και σπουδαιότητα σε ανάλο-
γες προσπάθειες και πρωτοβουλίες. 
Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτού του είδους, προ-

έρχονται κυρίως από «ερασιτέχνες» λαογράφους, ερευνη-
τές και ιστοριογράφους, οι οποίοι κινούμενοι από αγάπη 
για τον τόπο τους και «μεράκι», όπως έγγραψε πρόσφατα 
τοπικός ερευνητής της Ημαθίας, θυσιάζουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους για να προσφέρουν τους καρπούς των κόπων 
τους στον τόπο και τους κατοίκους του, σύμφωνα πάντο-
τε και με τις προσωπικές δυνατότητές τους. 
Στο πνεύμα αυτό κινείται εδώ και σχεδόν μισό αιώνα 

και ο κ. Παύλος Πυρινός, ο «ακάματος σκαπανέας» του 
πνεύματος και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την 
τοπική κοινωνία, όπως χαρακτηρίζεται σε συγχαρητήριο 
έγγραφο  του Δήμου Βέροιας, συμβάλλοντας σημαντικά, 
με την προσωπική του ευαισθησία, στην προώθηση του 
τοπικού μας πολιτισμού, αποδεικνύοντας παράλληλα 
την έμπρακτη αγάπη του για τον τόπο και τους κατοί-
κους του».

 Η Δημάρχος 
της Βέροιας

Στη συνέχεια, η Δήμαρχος 
Βέροιας κ. Χαρούλα Ου-
σουλτζόγλου απηύθυνε χαι-
ρετισμό, εμφανώς συγκινη-
μένη, αναφέροντας μεταξύ 
άλλων: «Σήμερα είναι μια 
ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα 
που θα γραφτεί στην ιστο-
ρία της πόλης, γιατί ανοίγει 
τις πύλες του αυτό το κτίριο 

που η σκέψη και η έμπνευση του Μητροπολίτη μας του 
έδωσε νέα πνοή. Συγχαίρω και τις προσπάθειες της Εται-
ρίας για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού 
της πόλης μας. Με  τον Παύλο Πυρινό,  μας συνδέει το 
ενδιαφέρον μας για την πορεία αυτής της πόλης. Μπο-
ρεί τα «σημειώματα» να μη κατατάσσονται στα ιστορικά 

βιβλία αλλά αποτελούν για τα βεροιώτικα δρώμενα κάτι 
πολύ σημαντικό. Η αποψινή εκδήλωση είναι συγκινησια-
κά φορτισμένη, αφού ο Παύλος Πυρινός παραμένει ένας 
ενεργός πολίτης που με την ευγενική ψυχή του δεν έπαψε 
να νοιάζεται για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερι-
νότητάς μας.»

Ο Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης 

και Καμπανίας
Στη συνέχεια ο Μητροπο-

λίτης κ. Παντελεήμων ανέ-
βηκε στο βήμα για τον εναρ-
κτήριο λόγο και μίλησε τόσο 
για το τιμώμενο πρόσωπο 
της βραδιάς, τον κ. Πυρινό, 
όσο και για την συνδιοργα-
νώτρια Εταιρεία Μελετών 
Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. 
Ημαθίας, καθώς και για το 

μνημείο που από το βράδυ της Τετάρτης άνοιξε τις πύλες 
του στο κοινό. Ο κ. Παντελεήμων στο χαιρετισμό του με-
ταξύ άλλων είπε: «Με πολλή χαρά σας καλωσορίζω από-
ψε στην παρουσίαση του έργου ενός εκλεκτού συμπο-
λίτου μας, ενός ακαταπόνητου ερευνητού της ιστορίας 
της πόλεώς μας, του Θεολόγου και ιστορικού κ. Παύλου 
Πυρινού, συνεργάτου επί πολλά χρόνια της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας. Η παρουσίαση αυτή γίνεται άλλωστε σε 
συνεργασία της Ι. Μητροπόλεως με την Εταιρεία Μελε-
τών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας και εντάσσεται 
στο πλαίσιο των ΙΕ΄ Παυλείων. Όπως είναι γνωστό τα 
Παύλεια έχουν ως σκοπό να αναδείξουν και να προβάλ-
λουν μέσα από την εξέλιξη και την ιστορία της Βέροιας, 
της πόλεως στην οποία κήρυξε ο Απόστολος και της πε-
ριοχής της, και την εξέλιξη και την ιστορία της τοπικής 
Εκκλησίας, την απήχηση που είχε το κήρυγμα του πρω-
τοκορυφαίου αποστόλου και τις ευεργετικές συνέπειες 
που είχε η διάδοση του χριστιανισμού στην περιοχή μας, 
συνέπειες που άλλαξαν την ροή της ιστορίας της και της 
έδωσαν ένα νέο στίγμα και μία νέα προοπτική σύμφωνα 
με την οποία πορεύτηκε 20 αιώνες τώρα.

Αυτήν την ιστορία ιχνηλατεί σήμερα με τα σημειώματά 
του και ο αγαπητός σε όλους μας κ. Παύλος Πυρινός, που 
ανιχνεύει και απεικονίζει με τον δικό του τρόπο στοιχεία 
της ιστορίας της πόλεώς μας στα «Βεροιώτικα Σημειώμα-
τα», σημειώματα που ενδιαφέρουν εξαιρετικά όλους μας, 
γιατί αφορούν στην πόλη μας και στα πρόσωπα που έζη-
σαν και δραστηριοποιήθηκαν σ’ αυτήν, σημειώματα που 
μας γνωρίζουν την πόλη μας και αποκαλύπτουν λεπτομέ-
ρειες της ιστορίας της.

Και μπορεί πολλά από αυτά να τα έχουμε κάποιοι από 
εμάς ξαναδιαβάσει, καθώς ο κ. Πυρινός τα δημοσίευσε τα 
προηγούμενα χρόνια στον τοπικό τύπο, είναι όμως πολύ 
χρήσιμο να τα έχουμε τώρα συγκεντρωμένα σε ένα τόμο, 
σ’ αυτόν τον καλαίσθητο τόμο με τον εύστοχο τίτλο «Βε-
ροιώτικα Σημειώματα» που παρουσιάζεται απόψε.

Γι αυτό και συγχαίρω τον κ. Πυρινό και του εύχομαι 
να συνεχίζει την έρευνά του και την προσφορά του στην 
πόλη μας και την ιστορία της για πολλά χρόνια ακόμη». 

Παρουσίαση βιβλίου και του συγγραφέα

Η συνέχεια της εκδήλωσης περιελάμβανε την παρου-
σίαση του βιβλίου «Βεροιώτικα σημειώματα» από  τον 
Δρ. Ιστορίας Αντώνη Κολτσίδα και την Καθηγήτρια – 
Φιλόλογο Σοφία Πιστοφίδου-Τσόγκα, ενώ μεταξύ των 
δύο εισηγήσεων προβλήθηκε DVD που παρήγαγε η 
Ε.Μ.Ι.Π.Η., αφιερωμένο στη ζωή και την προσφορά του 
συγγραφέα Παύλου Πυρινού, από το οποίο αναδείχθηκε 
ο πλούτος της προσωπικότητάς του.

Ανακήρυξη του Παύλου Πυρινού 
ως Επίτιμου Προέδρου της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εταιρείας 
Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, το Δ.Σ. 
αποφάσισε να ανακυρήξει τον κ. Πυρινό Επίτιμο πρόεδρο 
της Εταιρείας, προσφέροντάς του παράλληλα τιμητική 
πλακέτα.

Ο συγγραφέας  των 
«Βεροιώτικων  Σημειωμάτων»

Ο συγγραφέας στην 
ομιλία του ευχαρίστησε 
τη Μητρόπολη και την 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. για την διορ-
γάνωση της εκδήλωσης, 
καθώς και όλους τους 
παρισταμένους που τον 
τίμησαν με την παρουσία 
τους. Ιδιαίτερες ευχαριστί-
ες εξέφρασε προς του δύο 
ομιλιτές για το βιβλίο του 
και στα μέλη του Δ.Σ. της 
Ε.Μ.Ι.Π.Η. για την από-
φαση τους να αποδώσουν 

τον ύψιστο τίτλο τιμής της Εταιρείας προς το πρόσωπό 
του. Ο Παύλος Πυρινός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τους εκδότες των εφημερίδων που φιλοξενούσαν τα άρ-
θρα του, το σύνολο των οποίων συγκαταλέγονται στις 
σελίδες του νέου του βιβλίου (Ως γνωστόν, ο κ. Πυρινός 
είναι χρόνια τώρα συνεργάτης του «Λ»). Όπως τόνισε, 
μάλιστα, ο κ. Πυρινός, τα έσοδα από τις πωλήσεις του 
βιβλίου θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και 
στην επιστημονική έρευνα.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο συγγραφέας υπέγρα-
ψε αντίτυπα του βιβλίου του και δέχθηκε τα συγχαρητή-
ρια του κόσμου.

Τα “Βεροιώτικα Σημειώματα”
 του Παύλου Πυρινού παρουσίασε η Ε.Μ.Ι.Π.Η.


