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Χαιρετισμός της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
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Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου

Παναγιώτατε,  Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Ποντιακής Νεολαίας, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση με σημαντική συμβολή στην ανάδειξη της διαχρονικής παρουσίας  του 
Ποντιακού Ελληνισμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Από τον 9ο αι. π.Χ., την εποχή των πρώτων ελληνικών αποικιών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, 
ο Ποντιακός Ελληνισμός συνιστά μια δύναμη δημιουργίας και προόδου και έχει συνεισφέρει τα 
μέγιστα με τη δράση και την προσφορά του σε αυτόν τον τόπο. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων 
του Πόντου συχνά, μέσα σε πολύ αντίξοες και σκληρές συνθήκες, μας υπαγορεύει να συνεχίσουμε 
να υπηρετούμε αρχές και αξίες που διαποτίζουν όλο τον ελληνογενή κόσμο, είναι σήμερα πιο 
επίκαιρες από ποτέ και τις οποίες οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε σε όλους τους Έλληνες που 
ακολουθούν μετά από μας.

Ειδικά σε σας, τους νέους Έλληνες Ποντίους του εξωτερικού, με ιδιαίτερη μνεία στους 
Ελληνοποντίους της Ρωσίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, θέλω να τονίσω ότι 
αποτελείτε δυναμικούς εκπροσώπους του Έθνους μας, γεγονός, το οποίο χαρίζει υπερηφάνεια σε 
όλους μας εδώ στην Πατρίδα. Και αυτό για πολλούς λόγους: Για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις, για 
την πρόοδο που σημειώνετε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας στη νέα σας 
φιλόξενη πατρίδα αλλά, πρωτίστως, για το ότι διατηρείτε άρρηκτους τους δεσμούς με την Ελλάδα, 
στηρίζοντας τη γλώσσα, την Ορθοδοξία, τις αρχές και τα ιδανικά του Ελληνικού Πολιτισμού, όλα 
όσα μας συνέχουν, ενισχύουν και καθιστούν διακριτή την παρουσία του Ελληνισμού παντού 
στον κόσμο. Οι φιλόξενες νέες πατρίδες έδωσαν τη δυνατότητα στους Έλληνες να ξεδιπλώσουν 
τις αρετές τους και να δημιουργήσουν, συμβάλλοντας καθοριστικώς στην ανάπτυξη και την 
ευημερία των χωρών αυτών. Αποτελείτε σταθερή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων 
αυτών πατρίδων και του Μητροπολιτικού Κέντρου, τα εθνικά θέματα του οποίου έχετε πάντοτε 
υπερασπισθεί με σθένος και αποτελεσματικότητα.

Συγχαίρω θερμώς την οργανωτική επιτροπή της Συνδιάσκεψης για την τόσο σημαντική 
πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας ελληνικής εκδήλωσης με παγκόσμια εμβέλεια. Συγχαίρω 
όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και δίνετε το “παρών” στη 2η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, αλλά και για τις προσπάθειες που σταθερά όλοι σας 
καταβάλλετε ως προς την διατήρηση και ενίσχυση των παραδόσεών μας στις νέες γενιές και την 
προαγωγή των  αξιών της Δημοκρατίας και του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Η εποχή μας επιβάλλει επίσης να ενισχύσουμε την μεταξύ μας συνοχή και ομόνοια ώστε να 
διασφαλίσουμε την ισχυρή παρουσία του Ελληνισμού στο διεθνές στερέωμα στα χρόνια που θα 
έρθουν.

Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της Συνδιάσκεψης καθώς και προσωπική και οικογενειακή υγεία 
και ευτυχία σε όλες και όλους σας.
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Με συγκίνηση σας απευθύνω αδελφικό χαιρετισμό και εύχομαι η 2η αυτή Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη της νεολαίας του Ποντιακού Ελληνισμού να έχει την ίδια επιτυχία με 
την πρώτη, που πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη, πριν από δέκα χρόνια. 

Είμαι σίγουρος ότι αυτή η κορυφαία σύνοδος της ποντιακής νεολαίας, στη Θεσσαλονίκη, 
με αντιπροσώπους από όλον τον κόσμο, θα αποτελέσει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την 
ενότητα του οικουμενικού Ποντιακού Ελληνισμού. Εσείς οι 500 νέοι Πόντιοι, που ζείτε και δράτε 
σε κάθε γωνιά της Γης, μέσα από τις δυσκολίες και τις δυνατότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας, 
καταφέρνετε να ανοίξετε το δύσβατο δρόμο που θα οδηγήσει στη διεθνή αναγνώριση της 
γενοκτονίας των προγόνων σας. 

Στα εκατόν τόσα χρόνια, που πέρασαν από το έγκλημα των Νεοτούρκων και τον ξεριζωμό των 
Ποντίων από τις πατρογονικές τους εστίες, το εθνικό δέντρο εμβολιασμένο από τους πρόσφυγες 
των Ελλήνων του Πόντου, βλέπουμε να δίνει νέους καρπούς και να δυναμώνει τους Έλληνες, 
επιβεβαιώνοντας αυτό που τόσο εύστοχα συνόψισε ο ανώνυμος Πόντιος λαϊκός ποιητής: 
“Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο”.
 
Μέσα σε αυτόν τον αιώνα της προσφυγιάς και της διασποράς και παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, 
οι Έλληνες του Πόντου, επούλωσαν τις πληγές τους, ζώντας στη γη της μητέρας πατρίδας, αλλά 
και σε κάθε γωνιά της Γης, κράτησαν τις ρίζες και διατήρησαν τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. 
Μπορεί να σας χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις, σας ενώνουν όμως οι ρίζες του Πόντου. 
Σας ενώνει η ορθόδοξη πίστη και η Ελλάδα.

Τα δισέγγονα της προσφυγιάς του Πόντου από τις πέντε ηπείρους του πλανήτη βρίσκονται σήμερα 
εδώ στην ανεπίσημη πρωτεύουσα του Ποντιακού Ελληνισμού, τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας όρκο 
πίστης στις αρχές και στις αξίες των προγόνων τους. Είναι εδώ για να επιβεβαιώσουν ότι η Ποντιακή 
Νεολαία είναι ζωντανή, δημιουργική, σύγχρονη, αλλά και με πλήρη συνείδηση της ιστορικής της 
αποστολής.

Με τις ευλογίες του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη και με τη συμμετοχή διακεκριμένων 
επιστημόνων και ειδικών σε διάφορους τομείς, οι νέοι του Ποντιακού Ελληνισμού θα συζητήσουν 
θέματα που αφορούν την προώθηση και την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού, τη διατήρηση και τη διάδοση των ιδανικών και των αξιών της ορθοδοξίας και του 
ελληνισμού, καθώς και την ενίσχυση των πολύπλευρων σχέσεων της νεολαίας της διασποράς με 
την Ελλάδα.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στη Συνδιάσκεψή σας με την προσδοκία ότι ως την επόμενη θα 
έχετε πετύχει το βασικό εθνικό στόχο, την ευρύτερη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου από τους Νεοτούρκους. Οι Έλληνες της Κύπρου και εγώ προσωπικά είμαστε και θα 
συνεχίσουμε να είμαστε πάντοτε θερμοί και ειλικρινείς αδελφοί και συμπαραστάτες στο δύσκολο 
αγώνας σας. 
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Χαιρετισμός του Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας των χωρών 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Προέδρου Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας κ. Ιβάν Σαββίδη 

Αγαπητοί συμμετέχοντες!
Αγαπητοί φίλες και φίλοι!

Εκ μέρους των Ελλήνων του μετασοβιετικού χώρου σας καλωσορίζω στη 2η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, στη Θεσσαλονίκη, την «ανεπίσημη» πρωτεύουσα του Ποντιακού 
Ελληνισμού. 

Στη 2η Συνδιάσκεψη συμμετέχουν οι καλύτεροι εκπρόσωποι της ποντιακής νεολαίας από διάφορες 
χώρες του κόσμου. Αυτό σηματοδοτεί ότι ο ποντιακός ελληνισμός δεν έχει  μόνον παρελθόν και 
παρόν, πρέπει οπωσδήποτε να έχει και μέλλον.
 
Είμαι βέβαιος ότι ο δραστήριος τρόπος ζωής σας, η δέσμευσή σας για τα ιδανικά της Ορθοδοξίας, 
η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και η εφαρμογή νέων, σύγχρονων μεθόδων διάδοσης των 
πολιτιστικών αξιών, των παραδόσεων και των εθίμων του λαού μας είναι το κλειδί για την 
εδραίωση του Οικουμενικού Ελληνισμού, για την επίτευξη του κύριου στόχου – να διατηρηθούμε 
ως έθνος.

Ζούμε σε διάφορες χώρες, έχουμε διαφορετική νοοτροπία, αλλά είμαστε Πόντιοι. Και σήμερα, σε 
μια κρίσιμη στιγμή για το έθνος μας, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. 

Είμαι πεπεισμένος ότι ο βασικός στόχος της συνδιάσκεψης είναι να βάλουμε τις βάσεις για την 
ενοποίηση της ποντιακής νεολαίας όλου του κόσμου. Πιστεύω ότι αυτή η συνδιάσκεψη θα γίνει 
η αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου παγκόσμιου εθνικού χώρου για την πολυάριθμη 
ελληνική Διασπορά και ελπίζω ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη συνδιάσκεψη θα 
αποτελέσουν τη στέρεα υποδομή για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ποντιακού Ελληνισμού.

Σας εύχομαι να δουλέψετε καρποφόρα κι εποικοδομητικά, να ανταλλάξετε γνώσεις και 
πρωτότυπες ιδέες και κατά τη διάρκεια της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας, 
να λάβετε αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση του ποντιακού χώρου και θα ενισχύσουν 
τις σχέσεις του παγκόσμιου ελληνισμού με το ελληνικό κράτος, εξασφαλίζοντας ένα ευτυχισμένο 
μέλλον για το λαό μας.
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Χαιρετισμός του Συντονιστή της Οργανωτικής Επιτροπής 
της Συνδιάσκεψης κ. Άλκη Αναστασιάδη

Φίλοι και φίλες Σύνεδροι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή που χαιρετίζω την ανά χείρας έκδοση ως Συντονιστής της Β΄ 
Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας. Η μαζική συμμετοχή πέραν των πεντακοσίων 
συνέδρων, νέων ποντιακής καταγωγής, εδώ στη συμπρωτεύουσα, τη νύφη του Θερμαϊκού, 
τη Θεσσαλονίκη, καταδεικνύει την θέληση αλλά και την ανάγκη να βρεθούμε όλοι μαζί για να 
συζητήσουμε για θέματα που μας αφορούν. Να ενώσουμε τις δυνάμεις των Ποντίων από όλο τον 
κόσμο και να αποδείξουμε ότι παραμένουμε ενωμένοι και δυνατοί. 

Η Συνδιάσκεψη όμως αυτή, μας δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη έναντι όλων των ποντιακής 
καταγωγής νέων, αλλά και των οργανώσεων που εκπροσωπούν, όπου και αν αυτές βρίσκονται, 
αφού μέσα από αυτή, καλούμαστε να χαράξουμε το όραμα της ποντιακής νεολαίας για το μέλλον, 
να επαναστοχοθετήσουμε και να συνλειτουργήσουμε όλοι μαζί. 

Μπορεί να μας χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις, αφού Πόντιοι βρίσκονται να διαβιούν σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. Μας ενώνει όμως η κοινή μας ιστορία, η παράδοση, ο πολιτισμός και η 
ορθοδοξία. Μας ενώνουν οι μνήμες των προγόνων μας. Μας ενώνει η Ελλάδα.

Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο για την ευλογία ενότητας που μας έδωσε, η οποία περιποιεί τιμή για όλον τον 
ποντιακό ελληνισμό. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που κατανόησε τη σημασία της Συνδιάσκεψης 
και των μηνυμάτων της και αγκάλιασε την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Ιβάν 
Σαββίδη, ο οποίος οιστρηλατημένος από τα νάματα της ποντιακής παράδοσης, συνέβαλε τα μέγιστα 
για να μπορέσει αυτή η Συνδιάσκεψη να γίνει πραγματικότητα. Τον παντοτινό συμπαραστάτη της 
ποντιακής νεολαίας. Τέλος, ευχαριστώ τους δεκάδες εθελοντές που έδωσαν την ψυχή τους για τη 
διοργάνωση της Συνδιάσκεψης.

Αγαπητοί φίλοι, ο Πόντος ζει στο νου και την καρδιά μας. Η σκυτάλη βρίσκεται στα δικά μας χέρια.
 
ΕΜΕΙΣ έχουμε χρέος να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή. 

ΕΜΕΙΣ έχουμε χρέος να τιμούμε τον Πόντο με την παρουσία μας στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη.
 
ΕΜΕΙΣ έχουμε χρέος να παραδώσουμε στους επόμενους Ορθοδοξία, Ελλάδα, Πόντο!

Καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψη της ενότητας του ποντιακού ελληνισμού!
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Χαιρετισμός του Χρυσού Παραολυμπιονίκη, 
κ. Γρηγόριου Πολυχρονίδη

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα, εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 
οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση και τη βράβευση, και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω 
το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για την πραγματοποίηση αυτής της δεύτερης 
Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της Ποντιακής Νεολαίας.

Γεννήθηκα στο Βατούμι της Γεωργίας όπου και έζησα μέχρι οχτώ ετών. Τότε ήταν Σοβιετική Ένωση. 
Από μικρός θυμάμαι τον πατέρα μου και τον παππού μου να μιλούν για τον Πόντο και την Ελλάδα. 
Αντίκρυζα στα μάτια τους αγάπη και θαυμασμό όταν μου διηγούνταν την Ελληνική ιστορία και την 
καταγωγή μας. Έμαθα τόσα πολλά από αυτούς. Τόσα που δεν έμαθα ούτε στο Ελληνικό σχολείο.

Ο παππούς μου δεν έζησε ποτέ μόνιμα στην Ελλάδα. Την είχε όμως μόνιμα στην ψυχή του. 
Κατασκεύασε στο Βατούμι ένα πιστό αντίγραφο της «Αργώ», του καραβιού των Αργοναυτών, και 
μας μετέφερε την αγάπη του και τις γνώσεις του για τον Ελληνισμό. Το όνειρό του για επιστροφή 
στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. 

Ο πατέρας μου είχε την τιμή και την τύχη να διευθύνει το Ελληνικό συγκρότημα «Αθήνα», και να 
περιοδεύει σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση παίζοντας Ελληνική μουσική. Η μητέρα μου, ανάμεσα 
στα τραγούδια ανέβαινε στη σκηνή και αφηγείτο στο κοινό ιστορίες για την Ελλάδα. Ήμουν κι εγώ, 
ένα μικρό παιδί τότε, μαζί τους. Αποτελούσε μεγάλη χαρά να συναντούμε Έλληνες σε οποιαδήποτε 
πόλη κι αν βρισκόμασταν.

Επέστρεψα μόνιμα στην Ελλάδα σε ηλικία οχτώ ετών. Έχοντας μεγαλώσει πλέον, είχα μία τεράστια 
επιθυμία να μπορέσω να συνεχίσω την οικογενειακή μας παράδοση και να διαδώσω τον Ελληνισμό. 
Ο Θεός, μου έδωσε την ευκαιρία, μέσω του αθλητισμού να πραγματοποιήσω το όνειρό μου.

Η κατάκτηση του Χρυσού μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, με 
την Ελληνική σημαία να σηκώνεται ψηλά και τον Εθνικό μας Ύμνο να ακούγεται σε ολόκληρο 
το γήπεδο. Ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Είχα επίσης την τιμή και τη χαρά να 
καταφέρω να ανεβάσω ψηλά τη σημαία μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, 
σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στο Μπέλφαστ, στη Βαρκελώνη, στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, στο Λονδίνο, στο Πόζναν της Πολωνίας, στο Χάμαρ της Νορβηγίας, στο Οπόρτο και στο 
Γκιμαράες της Πορτογαλίας και στο Βανκούβερ και στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Για αυτό το όνειρο που πραγματοποιήθηκε, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα μου, ο 
οποίος αγωνιζόταν μαζί μου και μου έφτιαξε τον εξοπλισμό για το άθλημά μου.

Επόμενος μεγάλος στόχος είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου θα 
προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, για να βρεθώ και πάλι στην κορυφή.

Σας ευχαριστώ όλους πολύ θερμά







Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

8.00 – 15.00 
Διαπίστευση Συνέδρων, Ξενοδοχείο Capsis

18.00 – 19.30 
Τελετή Έναρξης, Σ.Κ. Ιωάννης Βελλίδης - HELEXPO

19.30 – 22.00 
Δεξίωση

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

9.00 – 10.00
Προσέλευση και Διαπίστευση Συνέδρων,
Σ.Κ. Ιωάννης Βελλίδης - HELEXPO

Συνεδρίαση Ι - Εισηγήσεις, αίθουσα Ellopia

10.00 – 10.45
Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία 
και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον

Ομιλητές:
Θεοδόσης Κυριακίδης, Θεολόγος, Διδάκτωρ
Ιστορίας, Υπεύθυνος Ερευνητικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου 
Περιστερεώτα

Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος

Παρεμβάσεις νεολαίας: 
Ιωάννα Αϊνατζοπούλου, Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ποντιακών Σωματείων
Ευθύμης Αυγετίδης, Ομοσπονδία Ποντιακών 
Σωματείων Αυστραλίας
Ιωάννης Καϊσίδης, Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων 
Καζακστάν

10.45 – 11.30
Οι προοπτικές αναγνώρισης των Γενοκτονιών της 
Ανατολής στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της ποντιακής 
νεολαίας

Ομιλητές: 
Κώστας Φωτιάδης, Καθηγητής της Ιστορίας 
του Νέου Ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας

Ελένη Θεοχάρους, Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ - ΕΛΚ

Παρεμβάσεις νεολαίας:
Χρήστος Λαμπριανίδης, Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη
Νικολάι Νικολαΐδης, Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών 
Οργανώσεων Αρμενίας
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11.30 – 12.15
Ελληνική Παιδεία και Ελληνικός Πολιτισμός

Ομιλητές:
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής / Γλωσσικής Αγωγής 
και Πρόεδρος του Τμήματος Δασκάλων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου

Παναγιώτης Διαμάντης, Λέκτωρ Μελετών Γενοκτονιών στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σύδνεϋ

Παρεμβάσεις νεολαίας: 
Βιολέτα Μοϊσίεβα,Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας
Άννα Σκόλοβα, Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας

12.15 – 13.00
Διάλειμμα για καφέ

13.00 – 13.45
Η Ορθόδοξη πίστη και η ποντιακή νεολαία

Ομιλητής:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Παρεμβάσεις νεολαίας: 
Κασσιανή Τανιμανίδου, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού 
Ευγενία Ποπόβα, Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Γεωργία Μαυρίδου, Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. - Καναδά

13.45 – 14.30
Η εθνική κρίση του ελληνισμού και η κρίση των αξιών

Ομιλητές:
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Καθηγητής των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Περιφερειακής 
και Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Τσομώκος, Καθηγητής στο Said Business School του Πανεπιστημίου Οξφόρδης 

Παρεμβάσεις νεολαίας: 
Ελισάβετ Κινοσίδου, Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών Συλλόγων
Ευάγγελος Κριθαρίδης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων 
από την πρώην ΕΣΣΔ

14.30 – 16.00
Γεύμα

2-3-4.10.2015
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Συνεδρίαση ΙI -  Ομάδες Εργασίας,  Σ.Κ. Ι. Βελλίδης

16.00 - 19.00
Αίθουσα Ellopia
Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον

Συντονιστές:
Εύα Παπαδάτου, Διευθύντρια Ευρώπης Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
Άγγελος Ασλανίδης, τ. Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης
Ιωάννα Αϊνατζοπούλου, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Ευθύμης Αυγετίδης, Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας
Ιωάννης Καϊσίδης, Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Καζακστάν

Αίθουσα Thessaloniki
Οι προοπτικές αναγνώρισης των Γενοκτονιών της Ανατολής στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της ποντιακής νεολαίας

Συντονιστές:
Βλάσης Αγτζίδης, Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Βασίλειος Θ. Μεϊχανετσίδης, Διδάκτωρ, Μέλος Διεθνούς Ένωσης Γενοκτονολόγων, IAGS
Χρήστος Λαμπριανίδης, Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη
Νικολάι Νικολαΐδης, Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Αρμενίας

Αίθουσα Alexandros
Ελληνική Παιδεία και Ελληνικός Πολιτισμός

Συντονιστές:
Θωμαή Ρουσουλιώτη, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Επιστημονική συνεργάτης 
στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Άννα Κοκκινίδου, Φιλόλογος, Επιστημονική συνεργάτης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Στάθης Ταξίδης, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας
Βιολέτα Μοϊσίεβα, Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας
Άννα Σκόλοβα, Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας

Αίθουσα Kassandros
Η Ορθόδοξη πίστη και η ποντιακή νεολαία

Συντονιστές:
Πέτρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (WOCATI)
Θεοδόσης Κυριακίδης, Θεολόγος, Διδάκτωρ Ιστορίας, Υπεύθυνος Ερευνητικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα
Κασσιανή Τανιμανίδου, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού 
Ευγενία Ποπόβα, Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Γεωργία Μαυρίδου, Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. - Καναδά

Αίθουσα Philippos
Η εθνική κρίση του ελληνισμού και η κρίση των αξιών

Συντονιστές:
Σάββας Αναστασιάδης, τ. Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς 
Θανάσης Τσώκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου
Ελισάβετ Κινοσίδου, Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών Συλλόγων
Ευάγγελος Κριθαρίδης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων 
από την πρώην ΕΣΣΔ

19.00 – 20.30
Δείπνο

21.00 – 22.30
Γιορτή της Παράδοσης, Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης (Makedonia Palace)

www.gpyf2015.org
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Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

09.00 – 10.00
Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη

Συνεδρίαση ΙΙI - Αποτελέσματα, αίθουσα Ellopia
11.00 – 12.30
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Συνδιάσκεψης 
Ψήφισμα

12.30 – 14.00
Γεύμα

17.00 – 19.30
Φεστιβάλ Ποντιακού Πολιτισμού, 
κλειστό γήπεδο μπάσκετ Π.Α.Ο.Κ.

20.30 – 22.30
Πρόσκληση του κ. Ιβάν Σαββίδη για την παρακολούθηση 
του ποδοσφαιρικού αγώνα Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός, 
γήπεδο  Π.Α.Ο.Κ. 

23.00
Ελληνική Βραδιά

2-3-4.10.2015
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Τελετή Έναρξης
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, 18.00, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης

Παρουσίαση: Mιμή Ντενίση - Σωτήρης Πολύζος

Αφήγηση: Ερμιόνη Γεωργιάδου

Φωνή: Δέσποινα Φιλίππου, Αλέξιος Στεφανίδης, 
Κυριακή Καλαϊτζίδου, Έλενα Κασαμπαλίδου, Αντριάννα Σιδηροπούλου

Χοροδιδάσκαλοι: Γιώργος Κασαμπαλίδης, Κώστας Λαμπριανίδης

Μουσική Επιμέλεια: Αλέξιος Στεφανίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια - σκηνοθεσία: Χριστίνα Σαχινίδου

Παραδοσιακοί χοροί της Γεωργίας
Σύλλογος Γεωργιανών - Ελλήνων “Οι Ρίζες”

Χοροί από τα παράλια της Μ. Ασίας
Μικρασιατική ομάδα χορού 
Ι. Ναού Αγ. Παρασκευής Μενεμένης

Χοροί του Πόντου
Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων Σερρών “οι Ακρίτες”

Χοροδιδάσκαλοι: Γλύκα Χουτσισβίλι, 
Μαρία Μπαδέμη, Κώστας Λαμπριανίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Xριστίνα Σαχινίδου

“Προαιώνιο φως την αλήθεια σου δίδαξέ με να δέχομαι 
και ανυποψίαστα το χρόνο μας μετρώντας, 
η καρδιά μας να χτυπάει το ρυθμό του κόσμου 
και τακτικά να ατενίζει την Ανατολή, 
άλλοτε σιωπώντας ή χορεύοντας και άλλοτε τραγουδώντας. 
Σε μια γιορτή που φέρνει την ηλιογέννητη ελπίδα του κόσμου”

Γιορτή της Παράδοσης

Πόντος εν τη καρδία νέων

“Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, 
είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους.
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.
Tο τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει’’

Ν. Καζαντζάκης

45 λύρες και 25 νταούλια, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών 
και του Συλλόγου Ποντίων Γιαννιτσών, υπό τη διδασκαλία 
και καθοδήγηση του καθηγητή μουσικής, Αλέξιου Στεφανίδη

Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
Λύρα Πόντου: Αλέξιος Στεφανίδης, 
Θεόφιλος Ασλανίδης, Γιάννης Κατωτοικίδης 
Νταούλι: Αδάμ Σαββίδης, 
Τάσος Ιμιρτζίδης, Νίκος Παπουνίδης 
Κλαρίνο: Αντώνιος Ζώρας
Κανονάκι: Γκιορκέμ Σαούλη
Καβάλι: Σταυρούλα Τρυφιάτη

Λαούτο: Βασίλειος Κασούρας
Πολίτικο Λαούτο: Ιωάννης Σαούλης 
Ούτι:  Κωνσταντίνος Παπαγιαννίδης
Ταμπουράς: Αργυρώ Κεραμιδά
Ακορντεόν: Βασίλειος Μητκούδης
Κόντρα μπάσο: Ιωάννης Καρακαλπακίδης
Ρεκ: Χαριζάνης Χαριζανόπουλος

Χορευτές: 
Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων Σερρών “οι Ακρίτες”
Σύλλογος Ποντίων Λαγκαδά και περιχώρων

Φιλόπτωχος Αδελφότης Ιμεραίων
Σύλλογος Ποντίων Γιαννιτσών

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, 21.00, Ν. Παραλία 

Μυρωδιές και γεύσεις της Ποντιακής κουζίνας
Μετά την εκδήλωση, κέρασμα στους θεατές



Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας 
Παραδοσιακός χορός των Ελλήνων της Αζοφικής, τραγούδι από την Αλίσα Μπουζάν

Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας
Μουσικοχορευτική παρουσίαση “Τρεις Πατρίδες”

Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Καζακστάν
Παραδοσιακά τραγούδια από τον Ιωάννη Καϊσίδη, χορός “διπάτ”

Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Αρμενίας
Χοροί από το χορευτικό συγκρότημα “Πόντος”

Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας 
Τραγούδια του Πόντου από τον Ευθύμη Αυγετίδη

Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών Συλλόγων 
Χοροί από το Σωματείο Kέντρου Nεότητας “Παναγία Σουμελά”

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας 
Παρουσίαση χορών από το συγκρότημα “Ελλάδα”, τραγούδι από τη Μιλάνα Μουρουζίδη 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη 
Χοροί - Τραγούδια από τον Παύλο Ιντζέ και τη Ζωή Κυριακίδη

Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. - Καναδά
Προβολή βίντεο “Στιγμιότυπα από Ποντιακό Γάμο” 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
“Μνήμην ανεξάντλητον θύε”
Προβολή ντοκιμαντέρ “Μνήμη του Γένους”, τραγούδι - λύρα από τη Χριστίνα Κυριακίδου 
και νταούλι από την Αθηνά Κυριακίδου

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ
Μουσικοχορευτική ενότητα

Παρουσίαση: Σωτήρης Πολύζος - Χριστίνα Πολίτη
Συμμετέχουν: 
Κώστας Αγέρης
Πέλλα Νικολαΐδη, Χάρης Αθανασιάδης

«Του Πόντου τα παιδιά χορεύουν με τη μοίρα
Βογγάει η γης στο πάτημα, στη δοξαριά η λύρα»   
       Γ. Κορδέλλας

Ελληνική βραδιά
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, 23.00

Τραγουδούν οι: Κώστας Καραπαναγιωτίδης, Δέσποινα Φιλίππου, Βασίλης Ιωαννίδης

Συμμετέχει η ορχήστρα του  Άγγελου Σαρόγλου

Φεστιβάλ Ποντιακού Πολιτισμού
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, 17.00, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Π.Α.Ο.Κ.

Μνήμης… 
μουσικές και χρώματα απ’ την αγκαλιά του κόσμου
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Ελληνικό Νεανικό Κίνημα στην Αρμενία

Το 1991 συστάθηκε στην Αρμενία η “Ένωση Ελληνικών 
Κοινωνικών Οργανώσεων” (Ε.Ε.Κ.Ο.Α.), στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι ελληνικές κοινότητες της 
Αρμενίας. 

Με την υποστήριξη αυτής, πραγματοποιείται και η εγγραφή 
της νεολαίας στο “Ελληνικό Νεανικό Κίνημα της Αρμενίας”. 
Το τελευταίο βρίσκεται, προς το παρόν, σε στάδιο εξέλιξης 
και δεν περιλαμβάνει καμία εγγεγραμμένη οργάνωση. Γι’ 
αυτό, τη δεδομένη στιγμή, όλες τις δραστηριότητες της 
Ελληνικής νεολαίας συντονίζει η κα. Μαρίνα Γεωργιάδη, 
υπεύθυνη των θεμάτων της νεολαίας της Ε.Ε.Κ.Ο.Α.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Αρμενία 
συνέλευση της Ελληνικής νεολαίας, στην οποία συμμετείχαν 
και οι Έλληνες της μεγαλύτερης γενιάς, ενεργά μέλη 
του Ελληνικού κινήματος και φιλέλληνες. Η συνέλευση 
έλαβε χώρα με την πρωτοβουλία της κας Μ. Γεωργιάδη, 
υπεύθυνης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 
του Κρατικού Πανεπιστημίου του Β. Μπριούσοβ, της 

πόλης Ερεβάν. Ο κύριος σκοπός της συνέλευσης ήταν η 
ενεργοποίηση του Ελληνικού Νεανικού Κινήματος της 
Αρμενίας. 

Η Ε.Ε.Κ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνει 9 Ελληνικές κοινότητες 
απ’ όλη την Αρμενία και η Ελληνική νεολαία της χώρας 
έχει δυναμική παρουσία σε καθεμία από αυτές. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι σε όλες τις κοινότητες (π.χ. στις πόλεις 
Ερεβάν, Βανατζόρ, Αλαβερντή, κ.ά.) λειτουργούν σχολεία, 
τμήματα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αλλά και 
χορευτικές ομάδες.

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής νεολαίας της Αρμενίας 
συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και διεκπεραίωση των 
εορτασμών της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, της ημέρας του 
“OΧΙ”, της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Μικρασιατικού Πόντου αλλά και άλλων εκδηλώσεων 
της Ε.Ε.Κ.Ο.Α. Χαρακτηριστικά, κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, η 
Ελληνική νεολαία της Αρμενίας μαζί με τους εκπρόσωπους 
της Ε.Ε.Κ.Ο.Α. επισκέπτονται το μνημείο των θυμάτων της 
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γενοκτονίας των Αρμενίων, το Τσιτσερνακαμπέρντ, όπου 
πραγματοποιείται Λειτουργία της Αρμένικης εκκλησίας. 

Τα τελευταία χρόνια, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης 
νεολαίας “ΕΛΠΙΔΑ” του Βανατζόρ, οργανώνουν πεζοπορίες 
μαζί με τον δάσκαλο του σχολείου ελληνικής γλώσσας, κ. 
Τακβόρ Αμπακουμιάν. Αυτά τα μικρά “ταξίδια” έχουν  γίνει 
πλέον παράδοση και προσπαθούμε να τα πραγματοποιούμε 
συχνότερα, όχι μόνο για καθαρά εορταστικούς σκοπούς, 
αλλά κυρίως με στόχο την επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων 
που ζουν σε διαφορετικά χωριά της Αρμενίας και τη 
γνωριμία με τις παραδόσεις και την ιστορία τους. 

Μερικές από τις δράσεις της ελληνικής νεολαίας της 
Αρμενίας:
• Η Ελληνική νεολαία το 2011 είχε την τιμή να 
παρακολουθήσει τη χριστουγεννιάτικη και το 
2012 την πασχαλινή Πατριαρχική Λειτουργία στην 
Κωνσταντινούπολη και να επισκεφτεί την Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα. 
• Το 2012 το νεανικό συγκρότημα “Χαριτόνη” συμμετείχε 
στο φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού της μνήμης του Τ. 
Κατζή. Πρόκειται για το μοναδικό συγκρότημα, το οποίο 
συνδυάζει αρμονικά το αρμένικο παραδοσιακό μουσικό 
όργανο “κανόν” με το ελληνικό μπουζούκι.
• Το 2014, το χορευτικό συγκρότημα “Πόντος” κέρδισε 
το γκραν πρι στον διαγωνισμό των τεχνών του χορού του 
Καύκασου, στην πόλη Ερεβάν.

Πληροφορίες:
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Άννα Χιτάροβα
T: +374 55 345 105 
E: anna.khitarova@gmail.com
F: greekyoutham
Skype: adelaida07
www.greeks.am
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Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας

Η Ποντιακή Επιτροπή Νέων είναι μία νεοσύστατη επιτροπή, 
η οποία συγκροτήθηκε από εκπροσώπους των τριών 
μεγαλύτερων πόλεων της Αυστραλίας. 

Έχουν υπάρξει μόνο δύο περιπτώσεις σύστασης Επιτροπής 
Νεολαίας με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας. Η πρώτη 
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2006-2008 και η 
δεύτερη λαμβάνει χώρα σήμερα.

Πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας διετέλεσε ο 
Παναγιώτης Στεφανίδης, ο οποίος είναι και ο σημερινός 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο οποίος κατείχε στο 
παρελθόν (σε ηλικία 26 ετών) τη θέση του Γραμματέα. 
Πολλά μέλη της Επιτροπής σήμερα είναι και λειτουργικά 
μέλη συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας επαναπροσδιορισμού 
του τρόπου που η νεολαία της διασποράς ταυτίζεται με 

την κουλτούρα του Πόντου, ο Παναγιώτης Στεφανίδης 
σκηνοθέτησε μία ταινία μικρού μήκους στην αγγλική 
γλώσσα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η 
οποία ονομάζεται “ΠΟΝΤΟΣ”. Η ταινία προβλήθηκε στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και έχει πάνω από 
100.000 προβολές στο YouTube.

Η νεολαία των Ποντίων στην Αυστραλία ήταν πάντα στην 
πρώτη γραμμή του επαναπροσδιορισμού της έννοιας του τι 
σημαίνει να είσαι Πόντιος σήμερα! Ψάχνουν συνεχώς νέες 
τεχνικές για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του ποντιακού 
πολιτισμού, όσον αφορά στη νεολαία της Αυστραλίας και 
να προσδιοριστεί η σημασία της στη σημερινή εποχή.

Σήμερα, που ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται στην πρώτη 
και κυρίαρχη θέση των κοινωνικών δομών, η νεολαία μας 
μάχεται ακούραστα για τη διατήρηση της αυστραλιανής και 
ελληνοποντιακής της ταυτότητας. Γι’ αυτό στο επίκεντρο 

20



2-4.10.2015 Θεσσαλονίκη

της προσοχής της Ποντιακής Επιτροπής Νέων βρίσκεται η 
προσπάθεια παροχής στους νέους όλων των απαραίτητων 
εργαλείων που χρειάζονται για την εύρεση της επιθυμητής 
κι απαραίτητης ισορροπίας. 

Περισσότερο από ποτέ η Αυστραλία χρειάζεται μία ισχυρή 
και δυναμική διεθνή σύνδεση, έτσι ώστε η νεολαία μας να 
συνεχίσει να ταυτίζεται έντονα με την ποντιακή κοινότητα.

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων της 
Αυστραλίας και αναβίωσε ουσιαστικά το πνεύμα της 
ελληνοποντιακής μας κοινότητας.

Πληροφορίες:
T: +61 401 672 124
E: youth@pontos.org.au
F: Pontian federation of Australia
www.pontos.org.au
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Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων είναι 
ο δευτεροβάθμιος ποντιακός φορέας στην Αυστραλία. 
Αποτελεί επίσης μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑ.Σ.Π.Ε.), σε δράσεις του οποίου 
έχει λάβει ενεργό συμμετοχή μέσω αποστολών στις 
Βρυξέλλες, στην Αμερική, στον ιστορικό Πόντο και αλλού. 

Όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της προάγει τις καλές 
σχέσεις και το αδελφικό κλίμα μεταξύ των μελών της.
Ενώ βρίσκεται και σε συνεχή επικοινωνία με Κυβερνητικές, 
Πανεπιστημιακές και Δημοτικές αρχές για την προβολή και 
προώθηση θεμάτων, όπως η τρισχιλιόχρονη ιστορία και ο 
πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου. 

Με τη συνεργασία των σωματείων μελών της, και την 
υποστήριξη παροικιακών φορέων, κάθε χρόνο διοργανώνει 
ημερίδες, εκθέσεις και εκδηλώσεις για την προβολή του 
θέματος της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Μάλιστα  με πρωτοβουλίες και ενέργειές της το 2013 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγνώριση της γενοκτονίας 
των Ποντίων από το κοινοβούλιο της Νέας Νοτίου Ουαλίας, 

ενώ συνεχίζει τον αγώνα της, μέσα από την επιτροπή 
που έχει συστήσει για την προώθηση του θέματος της 
αναγνώρισης, από την κεντρική κυβέρνηση της Αυστραλίας, 
της Ποντιακής γενοκτονίας.

Συμμετέχει επίσης με τα μέλη της στις εκδηλώσεις και τις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι κοινότητες 
των Αρμενίων και Ασσυρίων για τη διεθνή αναγνώριση της 
Γενοκτονίας που υπέστησαν οι πρόγονοί τους από τους 
νεότουρκους και τους Κεμαλιστές, την περίοδο 1914-1922 και 
το ορισμό της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων 
του Κεμαλισμού.

 Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων έχει 
θεσπίσει την πραγματοποίηση, κάθε χρόνο, τριών μεγάλων 
εκδηλώσεων, που αναφέρονται στα θέματα της Ποντιακής 
Γενοκτονίας, το λεγόμενο Μακεδονικό ζήτημα και το θέμα 
της κατοχής και εισβολής από τις Τουρκικές δυνάμεις, 
Κυπριακών εδαφών. Οι εκδηλώσεις αυτές, που γίνονται 
ετησίως, συνοδεύονται και από σχετικές πορείες. 
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Ακόμα διοργανώνει κάθε χρόνο δύο συνέδρια και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, που άπτονται θεμάτων ιστορίας 
και πολιτισμού του ποντιακού Ελληνισμού  και συμμετέχουν 
σε αυτές εκατοντάδες νέοι και νέες, αλλά και σύγχρονων 
θεμάτων που απασχολούν την Ελληνική κοινότητα 
Αυστραλίας.

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, διατηρούν τμήματα 
χορευτικά, θεατρικά καθώς και τμήματα εκμάθησης 
ποντιακής λύρας, τα οποία εκτός των Ποντιακών 
εκδηλώσεων, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από την ομογένεια της Αυστραλίας σε 
εθνικές εορτές και επετείους.

Τέλος τα Δ.Σ. της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών 
Σωματείων αγωνίζονται για την ενοποίηση των δύο 
Ομοσπονδιών στην Αυστραλία, ενώ με τη συνεργασία του 
Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.Ε. και των μελών του, αγωνίζονται για τη 
δημιουργία ενός Παγκόσμιου Οργάνου, που θα εκπροσωπεί 
αποτελεσματικά, παγκόσμια τον οργανωμένο Ποντιακό 
χώρο.

Πληροφορίες:
Πρόεδρος: Αμβροσιάδης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντινίδης Στέφανος
Τ: +61395710496
E: s.konstantinidis@iese.net
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Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας (Ε.Ε.Ν.Γ.)

Η “Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας” ιδρύθηκε 
το 1995 στην Τιφλίδα, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής 
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, τη μελέτη της 
ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ της 
νεολαίας της Γεωργίας και της Ελλάδας.

Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας 
διατελεί η κα. Βιολέτα Μοϊσίεβα και Συντονίστρια της 
Οργάνωσης η κα. Ευγενία Κοτανίδου.

Η Ε.Ε.Ν.Γ. είναι η μοναδική οργάνωση στη Γεωργία που 
ενώνει πάνω από 100 δραστήριους νέους ποντιακής 
καταγωγής, καθώς και όλους τους φιλέλληνες της χώρας.

Στην Ε.Ε.Ν.Γ. λειτουργεί το κυριακάτικο σχολείο, όπου 
διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και οι παραδοσιακοί 
ελληνικοί και ποντιακοί χοροί και προωθείται ο ελληνικός 
πολιτισμός. 
Στα πλαίσια της Ένωσης της Ελληνικής Νεολαίας της 
Γεωργίας, ιδρύθηκε το 2008 το χορευτικό συγκρότημα 
“ΗΛΙΟΣ”, το οποίο λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις, 
όχι μόνο της Ομοσπονδίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.
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Πληροφορίες: 
Υπεύθυνη: Ευγενία Κοτανίδου
Ε: greekyouth@hotmail.com
F: Union of Greek Youth of Georgia 
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Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π.Ε.)

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη 
(Ο.Σ.Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1981 στην Φρανκφούρτη της 
Γερμανίας. Πρόκειται για μια ομοσπονδία, η οποία είχε ως 
στόχο τον συντονισμό, τη δικτύωση και τη διοίκηση της 
ίδιας της ομοσπονδίας, αλλά και των μελών αυτής. 

Οι σύλλογοι μέλη σήμερα ανέρχονται στους 47, με συνολικά 
πάνω απο 7.000 μέλη – μεταξύ αυτών περίπου 4.000 νέους 
και νέες.
Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες των Ελλήνων Ποντίων 
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης οργανώνονταν και 
κατευθύνονταν με την βοήθεια της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. 

Πρωταρχικός σκοπός όλων ήταν η ένωση των Ελλήνων της 
Διασποράς, όπως επίσης η παρουσίαση του πλούσιου και 
πολύπλευρου πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου στις 
χώρες της Ευρώπης.

Τα μέλη των συλλόγων της ομοσπονδίας έχουν, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες εθνικότητες:
Ελληνική, Γερμανική, Ρωσική, Ιταλική, Τούρκικη, Τσέχικη, 
Ελβετική, Βέλγικη, Σουηδική, Αμερικάνικη.

Το 1995 η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της 
Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της. Αυτή η επιτροπή 
έχει ως πρωταρχικό σκοπό τον συντονισμό, την οργάνωση 
και την προώθηση των εκδηλώσεων που αφορούν τη 
νεολαία και όχι μόνο. Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 
αριθμεί 7 νέους, που εκλέγονται από τους εκπρόσωπους 
των νέων των συλλόγων κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης Νεολαίας. 

Η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. διοικείται από ένα επταμελές συμβούλιο, 
το οποίο ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση των 
αντιπροσώπων συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας. 
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Κατανοώντας την αναγκαιότητα ίδρυσης επιτροπών που 
θα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, η Ομοσπονδία 
προχώρησε στην ίδρυση αυτών, όπως π.χ. την Επιτροπή για 
την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
στην Ευρώπη.

Στόχοι της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.:
• Διαφύλαξη της ποντιακής πολιτισμικής ταυτότητας
• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων - 
μελών, ιδιαίτερα σχετικά με την πολιτιστική ταυτότητα και 
την κοινωνική ένταξη των μελών στη Γερμανία
• Ενσωμάτωση των μελών στο σύγχρονο, ευρωπαϊκό/
γερμανικό πολιτισμό και την κοινωνία
• Ενημέρωση των μελών σε πολιτιστικά και σύγχρονα 
γεγονότα
• Προώθηση εκδηλώσεων για τους νέους, ιδιαίτερα σε 
σχέση με την κοινωνική ενσωμάτωση και την παιδεία
• Ενεργή δικτύωση των μελών της ομοσπονδίας και 
προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και επικοινωνίας
• Προώθηση της συνεργασίας με άλλες οργανώσεις/άλλους 
συλλόγους: μεταναστών, αντιρατσισμού, φιλανθρωπίας, 
εκπαιδευτικές, κ.λπ. 
• Ενημέρωση της κοινωνίας στο εξωτερικό για τον 
πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, 
με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση των μελών της 
Ομοσπονδίας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
• Ενημέρωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για την ποντιακή 
ιστορία και τον ποντιακό πολιτισμό, με σκοπό τον 
εμπλουτισμό της Ευρώπης.

Η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. αντιπροσωπεύει συλλόγους στα ακόλουθα 
κράτη:
Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Σουηδία

Δραστηριότητες, εκδηλώσεις της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.:
Η Ο.Σ.Ε.Π.Ε διοργανώνει και διαχειρίζεται τις ακόλουθες 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την επίτευξη των 
στόχων της:
• Τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση • Τακτική και 
έκτακτη γενική συνέλευση νεολαίας • Συνδιάσκεψη 
ποντιακής νεολαίας στην Ευρώπη • Φεστιβάλ ποντιακών 
χορών νεολαίας στην Ευρώπη • Κύκλοι Συναπαντημάτων 
νεολαίας • Σύσκεψη των Επιτροπών Νεολαίας της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. 
• Σεμινάρια ιστορίας και πολιτισμού • Εκδηλώσεις για την 
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
• Σεμινάρια ποντιακής μουσικής • Σεμινάρια ποντιακών 
χορών • Διαγωνισμοί ιστορίας και τέχνης

Στις 29 Δεκεμβρίου 1998 η Ο.Σ.Ε.Π.Ε. έλαβε το Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών για το έργο της.

Πληροφορίες:
Έδρα: Φρανκφούρτη, Γερμανία
E: info@osepe.de
E-mail Σ.Ε. Νεολαίας: c.savvidis@osepe.de
F: OSEPE
www.osepe.de
Σύνθημα της Νεολαίας: “'Σ ση στράτα τη πατρίδας”
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Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. και Καναδά

Στις 14 Δεκεμβρίου 1980, με πρωτοβουλία του Ποντιακού 
Σωματείου Φιλαδέλφειας “Ακρίτας”, τα Ποντιακά Σωματεία 
“Ακρίται” Φιλαδέλφειας, “Ποντιακή Εστία” Μασαχουσέτης, 
“Εύξεινος Πόντος” Μόντρεαλ και η Αδελφότητα Ποντίων 
Τορόντο, “Παναγία Σουμελά”, συμφώνησαν και ίδρυσαν  
δευτεροβάθμια ένωση με την επωνυμία 
“Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. - Καναδά” 
(Pan - Pontian Federation of U.S.A. - Canada) και όρισαν έδρα 
της την πόλη του Τορόντο στον Καναδά.

H ΄Ενωση Ποντιακής Νεολαίας Η.Π.Α. και Καναδά 
(Ε.Π.Ν.Η.Κ.) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2006 στη Βοστώνη 
της πολιτείας της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α., κατά τη 
διάρκεια τών εργασιών του Εθνικού Συνεδρίου της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Η.Π.Α. και Καναδά.

Το έναυσμα για τη δημιουργία και ίδρυση της Επιτροπής 
δόθηκε απο την 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
Νεολαίας στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας το 2005. 
Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας ήταν οι: Ιωάννης 
Απαζίδης, Αλεξάνδρα Ουζουνίδου - Απαζίδου, Λευτέρης 
Μιχαηλίδης, Θωμάς Μαντζακίδης, Παναγιώτα Ιορδανίδου 
και Αναστάσιος Τσιλφίδης.

Επιστρέφοντας από τη συνδιάσκεψη, φανερά 
ενθουσιασμένοι για το πέρας των εργασιών, 
συνεργάστηκαν και αποφάσισαν με κοινούς στόχους 
να ιδρύσουν την Ε.Π.Ν.Η.Κ. Η πρόταση έγινε δεκτή απο 
το προσυνέδριο της ομοσπονδίας τον Απρίλιο του 2005. 
Τον Οκτώβριο του 2006 ιδρύονται δύο τοπικές επιτροπές 
νεολαίας ( Η.Π.Α. και Καναδά)  για να καλύψουν τις ανάγκες 
και των δύο χωρών, οι οποίες λειτουργούν βάσει των 
γενικών κανονισμών της Ε.Π.Ν.Η.Κ.

Οι πολιτείες που περιλαμβάνονται στην τοπική επιτροπή 
Η.Π.Α. είναι οι: Μασσαχουσέτη με δύο συλλόγους - Παναγία 
Σουμελά Βοστώνης και Ποντιακή Εστία Βοστώνης, 
Κονέκτικατ - σύλλογος Πόντος Νόργουοκ, Πενσυλβάνια -  
σύλλογος Ακρίτες Φιλαδέλφειας, Ιλινόις - σύλλογος Ξενιτέας 
Σικάγο, Οχάιο - σύλλογος Κομνηνοί Κάντον, Νέα Υόρκη - 
σύλλογος Κομνηνοί Νέας Υόρκης. Οι σύλλογοι της τοπικής 
επιτροπής του Καναδά είναι ο σύλλογος “Εύξεινος Πόντος”, 
Μόντρεαλ και η Αδελφότητα Ποντίων “Παναγία Σουμελά”, 
Τορόντο.

Τα πρώτα ανταμώματα πραγματοποιήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του Ιερού Ναού της Παναγίας Σουμελά, στο 
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West Milford, New Jersey. Τα ετήσια φεστιβάλ αγγίζουν 
συμμετοχή 300 ατόμων, αλλά παρόλα αυτά τα τελευταία 
5 χρόνια, λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων 
η Ε.Π.Ν.Η.Κ. δεν λειτουργεί. ΄Εχουμε βάλει στόχο να 
ξεκινήσουμε τις διαδικασίες άμεσα, μετά τη συνδιάσκεψη 
αυτή.

Καλή επιτυχία σε όλους. Με το καλό να ανταμώσουμε από 
κοντά, να μοιραστούμε τις απόψεις μας και να σχεδιάσουμε 
το μέλλον του ποντιακού Ελληνισμου σε όλο τον κόσμο.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Γεωργία Μαυρίδου
Επρόσωπος νεολαίας Η.Π.Α. και Καναδά

Πληροφορίες:
Γεωργία Μαυρίδου
Τ: 781 630 0421
E: georgia.mavridis@gmail.com
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Ελληνική Νεολαία της Δημοκρατίας του Καζακστάν

Στο Καζακστάν ήδη επί πολλά χρόνια λειτουργεί ο 
“Σύλλογος των Ελλήνων του Καζακστάν”, ο οποίος 
αποτελείται από 14 περιφερειακές κοινότητες. 
Η καθεμία από αυτές περιλαμβάνει επιτροπές νεολαίας, στις 
οποίες συμμετέχουν νέοι ελληνικής καταγωγής και ηλικίας 
16 - 33 χρονών. Ο συνολικός αριθμός των τελευταίων 
ανέρχεται περίπου στα 5 χιλιάδες άτομα.

Αυτές τις κοινότητες συντονίζει η “Ένωση της Ελληνικής 
Νεολαίας του Καζακστάν”, η οποία ιδρύθηκε ως κοινωνική 
οργάνωση το 1998.
Ο επικεφαλής της Ένωσης νεολαίας, κ. Καϊσίδης Ιωάννης, 
είναι μέλος της Συντονιστικής επιτροπής νεολαίας του ΣΑΕ 
Περιφέρειας των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και Πρόεδρος της Ένωσης της ελληνικής νεολαίας του 
Καζακστάν “ΕΛΠΙΔΑ”. 

Στις ενότητες λειτουργούν χορευτικά συγκροτήματα, 
χορωδίες, θεατρικές ομάδες, αθλητικές ομάδες, ελληνικές 
λέσχες νέων.

Τα πιο δραστήρια είναι τα συγκροτήματα από:
• το Αλμάτι
• το Παβλοντάρ
• το Τεμιρτάου
• το Κεντάου
• το χωριό Πανφίλοβ της περιοχής του Αλμάτι.

Η νεολαία του Καζακστάν συνεργάζεται επίσης με τη 
“Συνέλευση του Λαού του Καζακστάν”, υπό την προεδρία 
του Προέδρου της Δ.Κ. 

Τα χορευτικά συγκροτήματα, οι τραγουδιστές και 
οι ακτιβιστές του κινήματος νεολαίας συμμετέχουν 
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συνεχώς στις εορταστικές και λοιπές εκδηλώσεις τόσο της 
δημοκρατικής όσο και της τοπικής κλίμακας. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι το χορευτικό συγκρότημα “Αφροδίτη” του Αλμάτι 
και το χορευτικό συγκρότημα του Παβλοντάρ είναι γνωστά 
κι αρκετά δημοφιλή σε ολόκληρο το Καζακστάν.

Η ελληνική νεολαία έχει ως στόχο τη διατήρηση του 
ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας, των παραδόσεων και 
των εθίμων.

Στην ελληνική νεολαία του Καζακστάν συγκαταλέγονται και 
γνωστοί αθλητές, όπως ο Ηλίας Ηλιγίν – πρωταθλητής και 
χρυσός Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο το 2008 στην άρση βαρών.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η νεολαία έχει πραγματοποιήσει 
πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά, η 
διεξαγωγή του ετήσιου Φεστιβάλ ελληνικού πολιτισμού 
έχει ήδη γίνει παράδοση. Ακόμη, κάθε χρόνο γιορτάζεται η 
ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, η ημέρα του “ΟΧΙ”, το 
Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Η νεολαία του Καζακστάν προσπαθεί συνεχώς να ενώσει 
όλους τους νέους Έλληνες και στα πλαίσια της προσπάθειάς 
της αυτής, πραγματοποιούνται συχνά “ελληνικές 
ντίσκο”, θεματικές βραδιές (μουσική, ποίηση), αθλητικά 
αγωνίσματα, πεζοπορίες στα βουνά, πνευματικά παιχνίδια 
και πολλά άλλα.

Πληροφορίες:
T: +7 707 214 70 37, +7 707 409 10 75
www.filia.kz
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Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών 
Συλλόγων “Υψηλάντης”

Στην Κύπρο ζουν περίπου 30.000 Ελληνοπόντιοι, κυρίως 
από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
σε συλλόγους, οργανωμένους στην Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Ελληνοποντιακών Συλλόγων “Υψηλάντης”, με έτος ίδρυσης 
το 1995. Οι σύλλογοι έχουν ταυτόχρονα τμήματα νεολαίας 
σε όλες τις πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα - 
Αμμόχωστο, Λεμεσό και Πάφο). 

Οι Νεολαίες των συλλόγων, που αριθμούνται σε αρκετές 
χιλιάδες, αναπτύσσουν ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες 
(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γυναικείο ποδόσφαιρο, πάλη 
και σκάκι). Η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου 
“Αναγέννηση” θα αναμετρηθεί φέτος στο Αγροτικό 
Πρωτάθλημα Κύπρου, ενώ οι παλαιστές μας συμμετέχουν 
σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.

Κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου τιμάται η μνήμη των νεκρών 
της γενοκτονίας με μνημόσυνα στις εκκλησίες, πορείες και 
ομιλίες.

Ορισμένοι Σύλλογοι ασχολούνται με το ιδιωματικό θέατρο 
και κάνουν μαθήματα ποντιακής διαλέκτου.

Το κυπριακό κοινό αγκαλιάζει την ποντιακή νεολαία που ζει 
στη Μεγαλόνησο, με ιδιαίτερη αγάπη.

Μεγάλες είναι οι προσδοκίες της Ποντιακής Νεολαίας της 
Κύπρου από τη Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 
2 - 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα συμμετέχουν όλοι 
οι φορείς των Ποντίων στην Κύπρο. Για τους σκοπούς της 
Συνδιάσκεψης θα γίνουν προσυνεδριακές συσκέψεις νέων.
Οι νεολαίοι αναμένουν την επανατοποθέτηση των 
προβλημάτων των Ποντίων και την ανάδειξη των 
προβληματισμών τους.

Η Συνδιάσκεψη θεωρείται υψίστης στρατηγικής σημασίας 
για τον ποντιακό Ελληνισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν 
οι τοποθετήσεις των ομιλητών για τα διάφορα θέματα, 
καθώς και τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

“ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ”
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Πληροφορίες:
Γενικός Γραμματέας: Αδαμίδης Καίσαρας
Τ: +35799557465 
E: poes.cyprus@gmail.com
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Ένωση Ελληνικής Νεολαίας της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία το Ελληνικό Κίνημα Νεολαίας γεννήθηκε 
το 1999 με τη δημιουργία της Ένωσης Ελληνικής Νεολαίας 
της Ουκρανίας, με βασικό στόχο την εδραίωση των 
προσπαθειών της ελληνικής νεολαίας για τη διατήρηση 
και αναβίωση του πολιτισμού, της ιστορίας και της 
γλώσσας του έθνους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
πραγματικότητες στις 22.05.2004 η ελληνική νεολαία 
της Ουκρανίας στη Γενική Συνέλευση αποφάσισε να 
αποκεντρώσει και να μεταρρυθμίσει την Ένωση Ελληνικής 
Νεολαίας της Ουκρανίας με τη δημιουργία των οργανώσεων 
και τμημάτων που αποτέλεσαν μέρος των ελληνικών 
κοινοτήτων. Για να συντονιστούν οι δραστηριότητες και να 
εκπροσωπηθούν τα ενδιαφέροντα των νέων Ελλήνων της 
Ουκρανίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δημιουργήθηκε 
το Συμβούλιο των εκπροσώπων των ελληνικών 
οργανώσεων νεολαίας στις ελληνικές κοινότητες, την 
οργανωτική και μεθοδολογική στήριξη του οποίου 
πραγματοποιεί η Προεδρία της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Συλλόγων της Ουκρανίας. Επί του παρόντος, το Συμβούλιο 
αποτελείται από 18 μέλη με επικεφαλής τον συντονιστή.
Αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο Νεολαίας περιλαμβάνει 3 
οργανώσεις και 43 τμήματα νεολαίας, που λειτουργούν 
στις ελληνικές κοινότητες. Ο συνολικός αριθμός των νέων 
Ελλήνων είναι περίπου 8.000 άτομα. 

Οι κύριοι στόχοι της νεανικής πολιτικής κατά τα τελευταία 
δυο χρόνια είναι: 
• η ενεργός ένταξη των νέων σε κοινωνικές 
δραστηριότητες, • η δημιουργία των συνθηκών για τον 
δημιουργικό και επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων 
• η ανάπτυξη των εθνικών παραδόσεων και η διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς • η ανάπτυξη των ομαλών 
διεθνιστικών σχέσεων • η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 
πληροφοριών • η επέκταση των επαφών με τις ελληνικές 
οργανώσεις νεολαίας στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο • η 
συμμετοχή στο δίκτυο της νεολαίας του ΣΑΕ Περιφέρειας 
των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Παρά την αστάθεια που επικρατεί στη χώρα μας, τα χρόνια 
2013-2015 ήταν σχετικά παραγωγικά και αποτελεσματικά 
από την άποψη των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, 
προσκυνηματικών, φιλανθρωπικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Χάρη στην εποικοδομητική συνεργασία της Ομοσπονδίας 
με τις κρατικές αρχές, τα τμήματα εκπαίδευσης και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, το Κρατικό Πανεπιστήμιο 
Μαριούπολης και στην καρποφόρα εργασία της υπεύθυνης 
του τμήματος εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Συλλόγων της Ουκρανίας, Ελένης Ντόμπρα, το 2014 τα 
ελληνικά στην Ουκρανία διδάσκονται 3.940 μαθητές σε 58 
εκπαιδευτικά ιδρύματα: 3.178 - ως δεύτερη ξένη γλώσσα 
και 762 - προαιρετικά σε 52 εκπαιδευτικά ιδρύματα. 75 
δάσκαλοι διδάσκουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό της 
Ελλάδας και των Ελλήνων της Ουκρανίας. Αυτοί έχουν 
τη δυνατότητα να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους κάθε 
χρόνο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και 
της Κύπρου, καθώς και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια που διεξάγονται στην Ουκρανία με την 
οικονομική υποστήριξη του ελληνικού κράτους.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας 
δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση και τη μελέτη των 
ελληνικών διαλέκτων, τη ρωμαίικη και την ουρούμικη, που 
ομιλούνταν από τους παππούδες και προπαππούδες μας. 
Οι ελληνικές κοινότητες περιλαμβάνουν 38 χορευτικά 
συγκροτήματα, 29 χορωδίες, 6 μουσικά συγκροτήματα 
και 4 θεατρικές ομάδες. Είναι οι εξής: Λαϊκό συγκρότημα 
ελληνικού χορού και τραγουδιού “Παναίρ” (Ντόνετσκ), 
Λαϊκό συγκρότημα ελληνικού χορού και τραγουδιού 
“Σαρτάνσκιγιε σαμοτσβέτι” (Σαρτανάς), χορευτικό 
συγκρότημα “Μπέλαγια Πτίτσα” (Μάνγκους), χορωδίες 
“Αλιάνς” (Σταρομπέσεβο), “Γκιουνές” (Βολνοβάχα), 
“Ταν Γιλντίζ” (Στάρι Κριμ), χορευτικό συγκρότημα “Έος” 
(Κρατικό Πανεπιστήμιο Μαριούπολης), θεατρικές ομάδες 
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του Σαρτανά, Στάρι Κριμ, της Βελίκα Νοβοσέλκα, το 
πολιτιστικό κέντρο “Ζορμπάς” (Κίεβο), συγκρότημα χορού 
και τραγουδιού “Καινούρια αρχή” (Χάρκοβο).

Το Συμβούλιο των εκπροσώπων των ελληνικών 
οργανώσεων νεολαίας παίρνει ενεργό μέρος στις 
δραστηριότητες του ΣΑΕ της Περιφέρειας των χωρών 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: συνέδρια, διαγωνισμούς, 
διάφορα προγράμματα. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που 
υλοποιήθηκαν από το 2009 ως το 2015 είναι: “Μεγάλη 
ελληνική καρδιά”, “Να είστε πάντα ευτυχισμένοι!”, “Το 
ημερολόγιο νεολαίας-2015”, πολιτιστικο-αθλητική εκδήλωση 
“Ελληνιάδα”, το φεστιβάλ “Είμαστε τα τέκνα σου, 
Ουκρανία-Ελλάδα”, κατασκήνωση για νεολαίους “Ενωμένη 
ελληνική οικογένεια της Ουκρανίας”, κατασκήνωση για 
παιδιά “Το ευτυχισμένο παιδί είναι το μέλλον του έθνους”. 
Οι νεολαίοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή οργάνωση 
και διεξαγωγή των φόρουμ νεολαίας, teambuilding, flash-
mobs, στα προσκυνηματικά ταξίδια, στη συμμετοχή στη 
διοργάνωση της Πανουκρανικής Ολυμπιάδας στην ελληνική 
γλώσσα και λογοτεχνία, στο Διεθνές Φεστιβάλ “Μέγα 
Γιορτή”, στο διαγωνισμό τραγουδιού “Ταμάρα Κατσί”, 
στις βραδιές φιλίας, στους διαγωνισμούς “Ο καλύτερος 
leader νεολαίας”, “Ο καλύτερος Σύλλογος νεολαίας”, “Το 
καλύτερο άρθρο στην εφημερίδα Έλληνες της Ουκρανίας”, 
στο διαγωνισμό φωτογραφίας “Η ψυχή του λαού”, στο 
διαγωνισμό εκθέσεων “Το κατόρθωμά σας θα μείνει για 
πάντα στις καρδιές μας”, στο διαγωνισμό τραγουδιού “Με 
το τραγούδι η ζωή μας” και στο διαγωνισμό για το καλύτερο 
video-spot “Πώς οι νεολαίοι βλέπουν τον κόσμο”.
Με την πρωτοβουλία των νέων πραγματοποιείται μια 
σειρά από φιλανθρωπικές δραστηριότητες κατά τις οποίες 
οι νέοι επισκέπτονται ορφανοτροφεία, διοργανώνουν 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συναυλίες “Μεγάλη 
Ελληνική Καρδιά”, “Η μέρα των ευτυχισμένων παιδιών”. Η 
νεολαία δημοσιεύει συστηματικά πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητές της στην εφημερίδα “Οι Έλληνες της 
Ουκρανίας”, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας. 

Είμαστε γεμάτοι από νέες ιδέες, προχωρούμε μπροστά, 
θέλουμε να αφήσουμε το ίχνος μας και θα εξελισσόμαστε 
πάντα!

Πληροφορίες:
E: ellines.ua@gmail.com
www.greeks.ua
Social-Website: http://vk.com/club54318307
Σύνθημα: “Η καρδιά των νέων χτυπά με το ρυθμό του 
Ελληνισμού!”
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Η Eλληνική Nεολαία της Ρωσίας

Η Ελληνική Νεολαία της Ρωσίας είναι ένας δυναμικά 
αναπτυσσόμενος οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος μεταξύ της ελληνικής και της ρωσικής 
νεολαίας, ως καθοδηγητής στον κόσμο του ελληνικού 
πολιτισμού, ως σημείο αναφοράς της ελληνικής διασποράς 
και ως σημείο εκκίνησης της υλοποίησης ιδεών και σχεδίων 
για την ανάπτυξη του Ελληνισμού.

Το συμβούλιο της Ελληνικής Νεολαίας της Ρωσίας ιδρύθηκε 
το 2008, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας 
των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, κ. Ιβάν Σαββίδη. Το 
πρώτο συνέδριο του δικτύου της ελληνικής νεολαίας της 
Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στο Ροστόφ του Ντον το 2008.
Πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας εξελέγη ο 
Αλέξης Τσερκέσοφ (Μόσχα).
Τα συνέδρια της Ελληνικής Νεολαίας πραγματοποιούνται 
κάθε 4 χρόνια, με σκοπό τον απολογισμό των εργασιών και 
την εκλογή νέων στελεχών.
Ο κύριος στόχος της Ελληνικής Νεολαίας της Ρωσίας είναι 
τόσο η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων 
για την ενότητα όλων των νεαρών Ελλήνων που ζουν στη 
Ρωσία κι εκείνων που ενδιαφέρονται για τον ελληνικό 
πολιτισμό όσο και η εξασφάλιση της αρμονίας μεταξύ των 

διαφόρων εθνοτήτων της Ρωσίας.

Αποστολή μας:
• Η διατήρηση κι ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και των παραδόσεων του ελληνικού λαού
• Η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την 
εκμάθηση και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας 
ανάμεσα στη νεολαία
• Η ενσωμάτωση της ελληνικής και ρωσικής νεολαίας σε 
διεθνές επίπεδο
• Η προσέλκυση της συνεργασίας των φιλελλήνων - των 
ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Ελλάδας
• Η συμμετοχή σε μια σειρά έργων που στοχεύουν στην 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων της νεολαίας, επιτρέποντας 
στους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Στη Ρωσική Ομοσπονδία διαμένουν περισσότεροι από 
200.000 Έλληνες. Η Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας 
συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 20 περιφέρειες της 
χώρας. Εκπροσωπούνται δηλαδή όλες οι ομοσπονδιακές 
περιοχές της Ρωσίας.
Αυτή τη στιγμή, η Ένωση των Ελληνικών Νεολαιών στη 
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Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσεται και συμπεριλαμβάνει 
συνολικά 41 περιφερειακές συλλογικές ενώσεις νεολαίας. 

Σε όλες τις κοινότητες, λειτουργούν ιδρύματα, όπου 
διδάσκονται τα νέα ελληνικά, Ορθόδοξοι σύλλογοι, 
αθλητικά σωματεία, καθώς και χορευτικές, μουσικές και 
θεατρικές ομάδες.
Οι πιο δραστήριες οργανώσεις είναι αυτές του Ροστόφ, του 
Κρασνοντάρ και των περιοχών της Σταυρούπολης, αλλά και 
της Μόσχας.
Στις 20 Ιουνίου του 2015 στο Ροστόφ πραγματοποιήθηκε το 
3ο Συνέδριο της Ελληνικής Νεολαίας της Ρωσίας. 
Πρόεδρος εξελέγη η κα. Ευγενία Ποπόβα (Ροστόφ), 
Αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Δρανίδης (Μόσχα) και Γενική 
Γραμματέας η κα. Αναστασία Μιχαηλίδη (Βλαντικαφκάζ).
Εξελέγη, ακόμη, το Συμβούλιο της Ελληνικής Νεολαίας της 
Ρωσίας, κάθε μέλος του οποίου λειτουργεί ως καθοδηγητής 
σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση:
• Γιώργος Ασκαλόβ (Γκελεντζίκ) - κοινωνικά προγράμματα
• Ντιάνα Ποπόβα (Συμφερούπολη) - πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
• Αικατερίνη Τσιλόβα (Αικατερινμπούργκ) - επιστημονική 
έρευνα 
• Μιχαήλ Κατάνοβ (Σότσι) - επιστημονική έρευνα 
• Γιώργος Αποστολίδης (Μόσχα) - κοινωνιολογική έρευνα 
• Χριστίνα Κυριαζή (Ζελεζνοβόντσκ) - διεθνής 
δραστηριότητα 
• Ιβάν Παπαδόπουλος (Σότσι) - επαφές με τις κυβερνητικές 
αρχές 
• Γιώργος Τσαμουρλίεβ (Βολγκογκράντ) - δημόσιες σχέσεις 
• Κώστας Αλέποβ (Σταυρούπολη) - εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
• Νικήτας Θεοδωρίδης (Αγία Πετρούπολη) - IT 
• Ευγένιος Ασσόροβ (Ζελεζνοβόντσκ) - αθλητισμός και 
τουρισμός 
• Τηλέμαχος Μουράτοβ (Ανάπα) - θρησκευτικός τομέας

Επί του παρόντος υλοποιούνται μια σειρά από έργα από την 
Ελληνική Νεολαία της Ρωσίας:
• Εκπαιδευτικά: σεμινάρια για καθηγητές της νεοελληνικής 
γλώσσας, δημιουργία βίντεο μαθημάτων
• Πολιτιστικά: “Μέρες Ελληνικού Πολιτισμού”, “Στις ρίζες 
μας βρίσκεται η δύναμή μας”
• Περιβαλλοντικά: “Αρχαίος Κήπος”
• Αθλητικά: ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, Ολυμπιάδες
• Ορθόδοξα - χριστιανικά: προσκυνήματα στο Μοναστήρι 
της Παναγίας Σουμελά
• Διεθνή: Φόρουμ της χριστιανικής νεολαίας, “Εμείς η 
πολυεθνική Ρωσία”.
Η συμμετοχή σε αυτά τα έργα επιτρέπει στην ελληνική 
νεολαία να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί σε ανώτερο 
επίπεδο.
Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία!
Χτίζουμε το μέλλον μαζί!

Πληροφορίες:
Ε: hellenicrussia@mail.ru
F: Hellenic Youth of Russia
www.agoor.ru
Social-Website: https://vk.com/public100879179
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων ιδρύθηκε 
το 1972, με σκοπό τη διάσωση, διατήρηση και διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ποντιακού Ελληνισμού, 
τη μεταλαμπάδευση των ηθών και εθίμων και της 
τρισχιλιόχρονης παράδοσης των Ποντίων.
Η Π.Ο.Π.Σ. είναι το πρώτο ιδρυθέν, δευτεροβάθμιο όργανο 
του Ποντιακού Ελληνισμού στην Ελλάδα, καθώς και 
συντονιστικό όργανο όλων των σωματείων και ενώσεων - 
μελών της.
Εδώ και 43 χρόνια, το έργο της παραμένει σημαντικό και 
καθοριστικό για την πορεία των εξελίξεων στον Ποντιακό 
χώρο. Ανταποκρίνεται με γρήγορους ρυθμούς στο κάλεσμα 
των καιρών και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. 
Σήμερα, η Π.Ο.Π.Σ εκπροσωπεί 220 οργανώσεις από όλη την 
Ελλάδα.
Το Δεκέμβριο του 1999 εγκαινίασε το διατηρητέο κτίριο στην 
οδό Ισμήνης 46, όπου  εδρεύει μέχρι σήμερα και λειτουργεί το 
πολιτιστικό της κέντρο.
Διαθέτει ραδιοφωνικό σταθμό στη συχνότητα FM 101,3 από 
το 1989, ο οποίος παρέχει στους ακροατές πληροφόρηση 
για ζητήματα που αφορούν την Ιστορία και τον Πολιτισμό 
του Πόντου, όπως και  ζητήματα με Εθνικό ενδιαφέρον και 
σημασία.
Το 1996 ύστερα από πρότασή μας μπήκε η Ποντιακή φορεσιά 

στην Προεδρική φρουρά. 
Το 1998 κατέθεσε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τεκμηριωμένο υπόμνημα 
(memorandum) για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 
την περίοδο 1914 - 1923.
Η Π.Ο.Π.Σ. πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις Μνήμης 
για τα 353.000 θύματα της τουρκικής θηριωδίας, με ομιλητές 
σημαίνουσες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής 
σκηνής και της διανόησης.
Οργάνωσε επί σειρά ετών Συνέδρια Εθνικής Αυτογνωσίας σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποίησε την  πρόταση της 
Π.Ο.Π.Σ. για ανέγερση μνημείου Ποντιακής Γενοκτονίας στη 
Θεσσαλονίκη.
Μετά από πολύχρονες προσπάθειες της Π.Ο.Π.Σ. πέρασε 
επιτέλους ένα μέρος της Ποντιακής Ιστορίας στα σχολικά 
εγχειρίδια.
Η Π.Ο.Π.Σ. ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών 
έχει πραγματοποιήσει συνοδευτικές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σε 50 ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικού 
αποκλεισμού, τα οποία  παρακολούθησαν πλήθος 
συμπατριωτών μας από τις χώρες της π.ΕΣΣΔ.
Με τις προτάσεις της συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση 
του νόμου 2790/2000 “Περί αποκατάστασης των 
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παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ”, όπως και 
στην άμεση εφαρμογή, τροποποίηση και συμπλήρωσή του.
Σε συνεργασία με τα Δ.Σ. των ποντιακών σωματείων - μελών 
της, προβάλλει στην ελληνική κοινωνία, άλλα και σε ολόκληρο 
τον κόσμο θέματα της ιστορίας και του πολιτισμού των 
Ποντίων.

Κύριος στόχος της Π.Ο.Π.Σ. είναι η αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τα Διεθνή fora 
και η καθιέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 19ης 
Μαΐου, ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των θυμάτων του 
Κεμαλισμού.
Σε μια εποχή που τα ανθρώπινα δικαιώματα χιλιάδων 
“ποντιόφωνων στην Τουρκία”, που εδώ και δεκαετίες 
καταπατούνται ή στραγγαλίζονται, τα Ελληνικά - Χριστιανικά 
μνημεία καταστρέφονται ή μεθοδευμένα επιχειρείται η 
αλλοίωση της ιστορίας, της προέλευσης και της φυσιογνωμίας 
τους, η Συλλογική μνήμη της Π.Ο.Π.Σ. παραμένει ανεξίτηλη.
Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις προσκυνηματικές επισκέψεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην παλαίφατο Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά του Πόντου και στη Θεία Λειτουργία του 
2010, μετά από 88 χρόνια, χοροστατούντος του Οικουμενικού 
Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, με πρωτοβουλία και στήριξη 
του κ. Ιβάν Σαββίδη. 
Επιδίωξη της Ομοσπονδίας μας είναι  η νέα γενιά όχι μόνο 
να θυμάται, όχι μόνο να τιμά, αλλά και να γνωρίζει και 
να μεταλαμπαδεύει  στους απογόνους, στην Ελλάδα και 
στον κόσμο, την τρισχιολιόχρονη ιστορία, την πολιτιστική 
μας φυσιογνωμία, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, το 
θέατρο, αλλά και την καταγραφή για το φρικτό έγκλημα της 
Γενοκτονίας. Με αυτές τις σκέψεις η Π.Ο.Π.Σ. δημιούργησε το: 
“Ποντιακό Δίκτυο Νέων”.

Στις δραστηριότητες του Δικτύου εντάσσονται: 
• Ημερίδες, με κορυφαία αυτή στις Βρυξέλλες το 2006, 
όπου παραδόθηκε στον κ. Camuel Erlings, επικεφαλής 
της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, υπόμνημα, με θέμα την “Αναγνώριση της 
Γενοκτονίας Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων”
• Συναυλίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με κορυφαία αυτή 
της Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια 
εκτέλεση η μουσική μονογραφία “ΑΓΙΕΣ ΜΝΗΜΕΣ- ΠΟΤΕ ΠΙΑ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ” του διακεκριμένου συνθέτη Μίμη Πλέσσα, 
υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Ιδρύματος Παναγία 
Σουμελά
• Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 
περίπτερο και στη Βαλκανική Πλατεία στο Δήμο Νεάπολης - 
Συκεών
• Εκδηλώσεις βράβευσης φοιτητών μελών συλλόγων της 
Π.Ο.Π.Σ. που εισήχθηκαν στα Α.Ε.Ι .και Τ.Ε.Ι. της Χώρας
• Συμμετοχή και υποστήριξη εδώ και πολλά χρόνια του 
Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην 
Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο
• Αναβίωση του λαϊκού αθλήματος πάλης όπως τελούνταν 
στον Αλησμόνητο Πόντο
• Εκδηλώσεις βράβευσης Βετεράνων - Ολυμπιονικών 
ποντιακής καταγωγής.

Επίσης στόχος μας είναι να καταστήσουμε κοινωνούς 
της μαρτυρικής πορείας και της δημιουργικής παρουσίας 
μας, τόσο τους Ευρωπαίους εταίρους μας όσο και όλο τον 
πολιτισμένο κόσμο. 

Πληροφορίες:
Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ: Σαχινίδου Χριστίνα
Έδρα: Ισμήνης 46, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη
Τ: +30 6907 39 24 26
E: pops1972@yahoo.com, c.sachinidou@gmail.com
www.popsnet.gr

39



Ομοσπονδίες Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού

www.gpyf2015.org

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων 
Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ (Π.Ο.Σ.Ε.Π.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων 
Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ (Π.Ο.Σ.Ε.Π.) 
ιδρύθηκε ως δευτεροβάθμια οργάνωση το 1996 και είναι η 
μοναδική αντιπροσωπευτική οργάνωση των ομογενών μας 
στην Ελλάδα. 

Σκοπός της ίδρυσής της ήταν ο συντονισμός και η διοίκηση 
των πρωτοβάθμιων Σωματείων Παλιννοστούντων - 
μελών της Ομοσπονδίας για την επίλυση των ζωτικών 
προβλημάτων (κοινωνικών, πολιτικών, νομικών, 
οικονομικών, πολιτιστικών, πνευματικών κ.λπ.) που 
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Παλιννοστούντες από την 
πρώην ΕΣΣΔ και η υποβολή τους στα αντίστοιχα κρατικά 
όργανα, παρέχοντας παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις 
για την επίλυσή τους. 

Από την ίδρυση της, η Π.Ο.Σ.Ε.Π. συμμετείχε ενεργά στην 
επίλυση πολλών προβλημάτων των Παλιννοστούντων. 
Την περίοδο 1997 - 98 έκανε συναντήσεις με τους 
εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό να 
ξεκινήσει η λειτουργία των τεσσάρων κλιμακίων για την 
απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στη Γενική Γραμματεία 
των Παλιννοστούντων του Υπουργείου Μακεδονίας - 
Θράκης. Μέσα από αυτά τα κλιμάκια, χιλιάδες ομογενείς 
μας απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια. Επίσης, κατά 
την περίοδο αυτή, οι Σύλλογοι της Ομοσπονδίας μας 
οργάνωσαν πολλά τμήματα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας για τους ομογενείς καθώς επίσης και τμήματα 
πληροφορικής (εκμάθησης χειρισμού Η/Υ).

Στη συνέχεια, η Ομοσπονδία μας με τις προτάσεις της 
συνέβαλε στη διαδικασία κατάθεσης και ψήφισης του 
Νόμου 2790/2000, ο οποίος αποτελεί το κύριο νομοθετικό 
πλαίσιο αποκατάστασης των Παλιννοστούντων ομογενών 
από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ στην ιστορική τους 

πατρίδα, την Ελλάδα. Εκτός των άλλων, στον παραπάνω 
νόμο συμπεριλήφθηκε και η δική μας πρόταση να 
ορίζεται ένα μέλος των πενταμελών επιτροπών από την 
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ομογενών, δηλαδή 
από την Ομοσπονδία μας. 

Στις 6 Μαρτίου 2001 στο Μέγαρο Μαξίμου 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων 
της Ομοσπονδίας μας με τον τότε Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, τον κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος δέχτηκε σχεδόν όλες 
τις προτάσεις μας ως προς την βελτίωση του νομοθετικού 
πλαισίου. Στους μεταγενέστερους νόμους 2110/2001, 
3013/2002 έγιναν τροποποιήσεις των σημαντικών διατάξεων 
του προαναφερόμενου νόμου, οι οποίες συνέβαλαν στην 
επίλυση πολλών προβλημάτων των ομογενών μας σε 
ό,τι αφορά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και 
τη στεγαστική τους αποκατάσταση (π.χ. καταργήθηκαν 
επίσημες επικυρώσεις των δικαιολογητικών, οι περιφέρειες 
με την κατάθεση της αίτησης άρχισαν την έκδοση στον 
αιτούντα της εξάμηνης βεβαίωσης, η οποία διατηρούσε 
θέση άδειας διαμονής και εργασίας με δικαίωμα αυτόματης 
ανανέωσής της, αυξήθηκε το ποσό του στεγαστικού 
δανείου έως και 60.000 ευρώ, άρχισε η απόδοση της 
ελληνικής ιθαγένειας από τον αδελφό/αδελφή, θείο/θεία κ.ά.) 

Η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Ν.4093/2012, 
σύμφωνα με τον οποίο στην ουσία καταργήθηκε η 
συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερήλικων 
Παλιννοστούντων (σύνταξη Ο.Γ.Α.) οδήγησε την Π.Ο.Σ.Ε.Π. 
να στείλει άμεσα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 
της χώρας, κ. Α. Σαμαρά, τους αρμόδιους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων, με την απαίτηση για άμεση τροποποίηση αυτής 
της δυσμενούς, παράλογης και παράνομης νομοθετικής 
ρύθμισης. 
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Στη συνέχεια, η Ομοσπονδία διοργάνωσε δυο μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας (στις 13/02/2012 και 05/03/2012). 
Η συγκέντρωση της 05/03/2012 στο άγαλμα του Ελ. 
Βενιζέλου, με τη συμμετοχή περίπου 10.000 συμπολιτών 
μας και σωματείων από όλη την Ελλάδα, ήταν η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Παλιννοστούντων σε 
όλη την ιστορία του επαναπατρισμού. Ακολούθησε η 
πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Κάναμε 
συναντήσεις με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων 
της Βουλής και όλων των αρμόδιων Υπουργών. Ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας, κ. Καλπαζίδης Σέργιος, μίλησε σχετικά 
με αυτό το ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων. Κάναμε 
μεγάλη προσπάθεια και αγώνα για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος (άρθρα στις εφημερίδες, συνεντεύξεις στα 
κανάλια κ.ά.). Το γεγονός ότι σήμερα το πρόβλημα των 
συντάξεων Ο.Γ.Α. λύθηκε εν μέρει είναι αποτέλεσμα της 
μεγάλης και ουσιαστικής συμβολής της Ομοσπονδίας μας.

Από το 1996 έως και σήμερα η Π.Ο.Σ.Ε.Π. και οι Σύλλογοι - 
Μέλη της Ομοσπονδίας μας βοήθησαν ουσιαστικά δεκάδες 
χιλιάδες ομογενείς σε σχέση με τις υποθέσεις τους σε 
διάφορες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργεία, Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., 
Πρόνοια, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους κ.ά.). Βέβαια δεν 
έκανε όλα όσα θα μπορούσε να κάνει κι αυτό οφείλεται 
κυρίως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στη σοβαρή οικονομική 
και πολιτική κρίση της Ελλάδας, που άμεσα επηρέασε τις 
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας. 

Σήμερα η Π.Ο.Σ.Ε.Π. έχει στη δύναμή της 56 σωματεία 
των Παλιννοστούντων με δεκαπενταμελές διοικητικό 
συμβούλιο. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ο Δρ. 
Καλπαζίδης Σέργιος. Γενικός Γραμματέας διατελεί ο κ. 
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος και Συντονιστής της νεολαίας της 
Ομοσπονδίας μας ο κ. Κριθαρίδης Ευάγγελος.

Πληροφορίες: 
Έδρα: Αγρινίου 5, 56625 Θεσσαλονίκη
Τ:  +30 6948547778, +30 6944764447
E:  kposep@gmail.com
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Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑ.Σ.Π.Ε.)

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑ.Σ.Π.Ε.) 
ιδρύθηκε το 1999 από τις ακόλουθες Ομοσπονδίες:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.), 
Ομοσπονδία Ποντίων Η.Π.Α. - ΚΑΝΑΔΑ, Ποντιακή 
Ομοσπονδία Αυστραλίας, Ποντιακές Ομοσπονδίες 
Ρωσίας, Ουκρανίας, Γεωργίας, Καζακστάν, Αρμενίας και 
τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις Σουηδίας, Αυστρίας και Ν. 
Αφρικής.

Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των 
αποφάσεων του τρίτου (1992) και του τέταρτου (1997) 
Παγκόσμιων Ποντιακών συνεδρίων, για τη δημιουργία 
Τριτοβάθμιας Ποντιακής Οργάνωσης, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. 
Στα συνέδρια συμμετείχαν 500 και πλέον σύνεδροι ανά 
συνέδριο, που εκπροσωπούσαν πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
όλων των τότε Ομοσπονδιών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Στα επόμενα χρόνια έγιναν επίσης μέλη του οι Ομοσπονδίες 
της Κύπρου και της Κριμαίας, καθώς και οι οργανώσεις 
της Λετονίας, της Λευκορωσίας, της Λιθουανίας και της 
Μολδαβίας. Το ΠΑ.Σ.Π.Ε. όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας 
του έχει οργανώσει δύο Παγκόσμια Ποντιακά συνέδρια 
και δεκάδες ημερίδες κι εκδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες 
πρωτεύουσες του κόσμου. 

Σήμερα εκπροσωπεί και συντονίζει τις δράσεις 
Δευτεροβάθμιων και Πρωτοβάθμιων Ποντιακών 
Οργανώσεων, διοργανώνοντας ημερίδες, συνέδρια και 

διαλέξεις για την ιστορία, αλλά και εκδηλώσεις σε όλο τον 
κόσμο, που αναβιώνουν και διασώζουν την πολιτιστική 
κληρονομιά των Ελλήνων του ιστορικού Πόντου.

Η κεντρική θεματολογία που προβάλει είναι:
• Η Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου και ο 
τρισχιλιόχρονος Πολιτισμός μας 
• Το θέμα της ανάδειξης της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισμού και η διεθνής αναγνώρισή της
• Τα θέματα των Ελλήνων των χωρών της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 
• Το θέμα των ποντιόφωνων της Τουρκίας 
• Το θέμα της αποκατάστασης, ανάδειξης και 
επαναλειτουργίας των Ελληνικών χριστιανικών μνημείων 
στην Τουρκία, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ασχολείται ταυτόχρονα και με σύγχρονα θέματα, όπως 
αυτά της παγκόσμιας δικτύωσης, του περιβάλλοντος, της 
επιχειρηματικότητας, της ανεργίας, των προσφύγων κ.ά.
Για την προώθηση αυτών των θεμάτων από το 1999 μέχρι 
και σήμερα οργάνωσε αποστολές, ημερίδες και συμμετείχε 
σε σχετικά συνέδρια στον Ο.Η.Ε., στην Αμερικανική 
Γερουσία, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε forum στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
Οργάνωσε προσκυνηματικές επισκέψεις στα Σταυροπηγιακά 
Μοναστήρια στον Πόντο, πραγματοποιώντας παράλληλα 
ημερίδες και αναδεικνύοντας την Ελληνοχριστιανική τους 
προέλευση, όπως στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα, Άγιο 
Ιωάννη Βαζελώνα, Παναγία Σουμελά, Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο 
και αλλού. 

Από την ημερίδα που οργάνωσε το ΠΑ.Σ.Π.Ε., τον Απρίλιο του 2014 σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή Ελλήνων 
και ξένων Ευρωβουλευτών και Αξιωματούχων, με θέμα τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας σε τζαμί από τις Τουρκικές Αρχές. 



2-4.10.2015 Θεσσαλονίκη

Συμμετείχε στα τρισάγια αλλά και στις λειτουργίες που 
πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική Μονή της Παναγίας 
Σουμελά, είτε με την πρωτοβουλία του κ. Ιβάν Σαββίδη, 
είτε με την πρωτοβουλία του Παναγιώτατου Οικουμενικού 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατάφερε να περάσει θέσεις σε εκθέσεις και ψηφίσματα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
Δημοτικά Συμβούλια, κ.ά., όπως: 
• Την υποχρέωση της Τουρκίας να συμβιβαστεί με το 
ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει την Γενοκτονία 
που προγονοί τους έκαναν σε βάρος των Ελλήνων του 
Πόντου, την περίοδο 1914-1922
• Να γίνουν αυστηρές παρατηρήσεις προς την Τουρκία για 
την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
• Τη χορήγηση σχετικής άδειας στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Μονής της 
Παναγίας Σουμελά 
• Την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας 
Τραπεζούντας ως Μουσείου, κ.ά.

Πληροφορίες:
Εκπρόσωπος στην Ο.Ε.: Κασσιανή Τανιμανίδου
Τ: +30 6970999721
E: imereos@hotmail.com

Στις Βρυξέλλες χτύπησε για ένα διήμερο η καρδιά 
του Πόντου. Όχι τζαμί, αλλά μουσείο η Αγία Σοφία 

Τραπεζούντος, ανθρώπινα δικαιώματα στους Ελληνόφωνους 
και προστασία των ελληνοχριστιανικών μνημείων

Μάιος 1994, Θεσσαλονίκη: Συνεδρίαση αντιπροσώπων των 
Ποντιακών ομοσπονδιών, για τη δημιουργία του ΠΑ.Σ.Π.Ε. 

Από δεξιά, οι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Ο.Π.Σ.Ν.Ε., 
της Π.Ο.Π.Σ. των χωρών της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. και επάνω, 

τέταρτοι από αριστερά των Η.Π.Α.-Καναδά και της Αυστραλίας, 
στα φιλόξενα γραφεία του Σωματείου “Παναγία Σουμελά” 
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  Φωτογραφίες Θεσσαλονίκης: Γιάννης Ζαρζώνης



Μία από τις κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητας του 
Φιλανθρωπικού Ιδρύματος είναι η υποστήριξη των παραδοσιακών 
θρησκευτικών κοινοτήτων: αποκατάσταση και κατασκευή 
εκκλησιών, οργάνωση προσκυνηματικών εκδρομών, υποστήριξη 
Ορθόδοξων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Άλλη κατεύθυνση αφορά στον κοινωνικό τομέα: υποστήριξη 
των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, δράσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της ιατρικής και του αθλητισμού.

Με την πρωτοβουλία του κ. Ιβάν Σαββίδη κτίστηκε η Εκκλησία του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κέντρο του Ροστόφ. Οργανώνονται 
προσκυνηματικές εκδρομές στην παλαίφατο Ιερά Μονή της 
Παναγίας Σουμελά του Πόντου και σε Ιερούς τόπους στην Ελλάδα. 
Υποστηρίζονται ανεγέρσεις ναών και χρηματοδοτείται η αναστήλωση 
ορθόδοξων μνημείων.

Το Ίδρυμα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως στήριξη θυμάτων πυρκαγιών στην Ελλάδα, 
δημιουργία κέντρου παροχής βοήθειας στους Έλληνες ομογενείς 
που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Κριμσκ (Ρωσία), υλοποίηση 
προγραμμάτων αποκατάστασης για παιδιά, παροχή βοήθειας 
στους Έλληνες ομογενείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες 
στην Αυστραλία, ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους 
μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση που ζουν στην Ελλάδα.

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα 
μελέτης της ελληνικής γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας και της 
ρωσικής γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. 

Επίσης, στηρίζει τη διεξαγωγή συνεδρίων και διεθνών σεμιναρίων για 
καθηγητές ελληνικής γλώσσας και χορηγεί εκδόσεις βιβλίων Ελλήνων 
ποιητών και συγγραφέων στα ρωσικά.

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
Ιβάν Σαββίδη ιδρύθηκε το 2000. 
Το συνολικό ποσό των φιλανθρωπικών προσφορών 
ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ρούβλια το χρόνο.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
Ιβάν Σαββίδη



Υπό την αιγίδα:
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
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Με την υποστήριξη:
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μέγας χορηγός:

Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη

Χορηγοί επικοινωνίας:

Χορηγοί:


