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Αγαπητοί φίλοι,

Τώρα, που κάναμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσουμε δυνατή φωνή όλοι οι νέοι του Πόντου, σε όποιο μέρος του 
κόσμου κι αν ζούμε, θα θυμόμαστε τη Θεσσαλονίκη σαν τον τόπο μιας αξέχαστης συνάντησης! Και σαν το σημείο 
που εμείς, 4η γενιά των ξεριζωμένων, παίρνουμε τη σκυτάλη και τρέχουμε τη δική μας διαδρομή στην ιστορία, 
για να ολοκληρώσουμε τις πολυετείς προσπάθειες των πατεράδων και των παππούδων μας για τα δίκαια των 
Ποντίων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια: 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τον ιστορικό υπέρ Ποντίων λόγο του, 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο 
και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 
για το επιπλέον κύρος που προσέδωσαν στη Συνδιάσκεψη.

Τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τη Συνδιάσκεψη.

Το μεγάλο χορηγό, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδης, αλλά και τους μικρότερους χορηγούς που χωρίς τη 
δική τους βοήθεια το όνειρο θα έμενε άπιαστο…

Τους χορηγούς επικοινωνίας που αντιλήφθηκαν τη σημασία της Συνδιάσκεψης και επικοινώνησαν με τον 
καλύτερο τρόπο τα μηνύματά της!

Τους Προέδρους των Ομοσπονδιών Ποντιακών Σωματείων, που με τη συμμετοχή τους έδωσαν πρώτοι 
το μήνυμα της ενότητάς των απανταχού Ποντίων.

Τα μέλη της επιστημονικής και καλλιτεχνικής επιτροπής, που εργάστηκαν για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα, 
καθώς και τους ομιλητές, οι οποίοι κατέθεσαν καίριες απόψεις και προτάσεις ουσίας.

Τους παρουσιαστές της Τελετής Έναρξης και του Φεστιβάλ Ποντιακού Πολιτισμού, καθώς και τους συντελεστές 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που μας έκαναν να νιώσουμε τη συνέχεια της αδιόρατης ίνας που μας δένει με το 
παρελθόν μας.

Τους συνεργάτες και φίλους, όσους δώσατε την ψυχή σας για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα - 
να συναντηθούν νέοι Πόντιοι από όλο τον κόσμο.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους νέους που συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη για τις σημαντικές ιδέες 
σας και προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ψήφισμα της Συνδιάσκεψης.

Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε δυναμικά και μεθοδικά ό,τι δικαιούται η νεολαία μας, 
ο Πόντος μας, η Ελλάδα μας!

Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας

Η καρδία μ`σον Πόντον
Η ψυ μ`σην Ελλάδαν
νους ιμ` σ` όλον τον κόσμον!
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015
Χαιρετισμός της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος
του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
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Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

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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Κεντρική Ομιλία της Συνδιάσκεψης
από τον Συντονιστή ΣΑΕ Περιφέρειας των χωρών 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Προέδρου Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Κοινοτήτων Ρωσίας κ. ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σύνεδροι, κυρίες και κύριοι,
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να σας απευθύνω 
αυτόν τον χαιρετισμό εκ μέρους της ποντιακής 

διασποράς της Ρωσίας, αλλά και εκ μέρους των 
ομοσπονδιών των ποντιακών σωματείων των χωρών 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ευρισκόμενος εδώ, στη 
Θεσσαλονίκη, την ανεπίσημη πρωτεύουσα του ποντιακού 
ελληνισμού.

Ετοιμάζοντας την ομιλία μου αναρωτήθηκα τι ύφος θα 
πρέπει να έχει η επικείμενη συζήτηση; Και η απάντηση ήταν 
προφανής – το κυρίως θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο, παρά 
οι σύγχρονες πολιτισμικές προκλήσεις και η αντίδρασή μας 
απέναντι σε αυτές, δεδομένου ότι αυτά ήταν τα βασικά 
θέματα στη «σύνοδο ιωβηλαίο» της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών.

Λίγο διάστημα πριν την έναρξη της Συνδιάσκεψης, στο 
μήνυμά μου προς τους συνέδρους, τους πρότεινα να 
αναρωτηθούν για την τρέχουσα ιστορική συγκυρία, 
κατά την οποία εμείς θα συζητήσουμε το παρόν και 
το μέλλον του ποντιακού ελληνισμού. Καθώς σήμερα, 
όχι μόνον η Ελλάδα και η Ευρώπη, αλλά και ο κόσμος 
ολόκληρος διανύουν μια από τις κρισιμότερες περιόδους 
στην ιστορία τους. Έξωθεν δυνάμεις καλλιεργούν μια 
άβολη κατάσταση για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. 
Οι αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που χτίστηκαν επί 
αιώνες ολόκληρους βρίσκονται υπό απειλή. Η ήπειρος 
υποφέρει από πολεμικές συγκρούσεις, οικονομικές κρίσεις, 
δημογραφικά προβλήματα. Περισσότερο από ποτέ είμαστε 
αντιμέτωποι με το πρόβλημα της τρομοκρατικής απειλής.

Κατά την άποψή μου, ο πλέον αδύναμος και επισφαλής 
σε όλη αυτήν την κατάσταση είναι ο ορθόδοξος χώρος. Η 
δε θέση της Ελλάδας επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της 
μακροχρόνιας και βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης, 
όπου μάλιστα είναι πλέον δύσκολο να διακρίνουμε ποια 
από τα παραπάνω προβλήματα εμφανίστηκαν πρώτα.

Συνεχίζουμε ωστόσο να επαναλαμβάνουμε τα λάθη 
μας, λάθη που έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Πιστεύετε 
πραγματικά πως είναι φυσιολογικό μια χώρα να βρίσκεται 
σε προεκλογικό αναβρασμό τρεις φορές μέσα στον ίδιο 
χρόνο; Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση η αποχή 
έφτασε στο 45%, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν 
να μην αναλάβουν την ευθύνη κάποιας απόφασης. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν την εμφανή έλλειψη εμπιστοσύνης 
προς την εξουσία, οι πολίτες έχουν πλέον πάψει να 
πιστεύουν πως κάποιος μπορεί να αλλάξει κάτι στη 
ζωή τους προς το καλύτερο. Η κατάσταση αυτή είναι το 
πρόσφορο έδαφος που μπορούν να εκμεταλλευτούν και να 
αξιοποιήσουν προς δικό τους όφελος δυνάμεις ξένες προς 
τον ελληνισμό.

Γι’ αυτό και σήμερα έχει φτάσει η στιγμή της αλήθειας, όταν 
πάνω απ’ όλα και απ’ όλους, βρίσκονται η ενότητα και η 
ομόνοια – έχουμε την υποχρέωση να είμαστε ισχυροί, για να 
μπορέσουμε να αποκρούσουμε τις προκλήσεις που υψώνει 
ο σύγχρονος πολιτισμός μπροστά μας. Διαφορετικά, δεν 
θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον εαυτό μας ως έθνος 
ξεχωριστό. Πάντοτε επαναλαμβάνω, πως εμείς οι Πόντιοι, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε την ευθύνη ΚΑΙ για 
τη μοίρα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Και μόνο το γεγονός ότι σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 
έχουν μαζευτεί εκατοντάδες εκπρόσωποι της ποντιακής 
νεολαίας από όλες τις γωνιές του κόσμου αποδεικνύει 
ατράνταχτα, πως ο ποντιακός ελληνισμός δεν αρκείται 
μόνο στο παρελθόν του. Έχει παρόν και οφείλει να έχει και 
μέλλον.

Είμαι πεπεισμένος πως η πρωτεύουσα αποστολή της 
Συνδιάσκεψης που ξεκινά, είναι να δοθεί το έναυσμα και 
οι κατευθυντήριες γραμμές για την ένωση της ελληνικής 
νεολαίας σε όλο τον κόσμο, να γίνει το σημείο εκκίνησης 
για το σχηματισμό ενός αδιαίρετου παγκόσμιου εθνικού 
χώρου για την πολυπληθή ελληνική διασπορά. Για αυτόν το 
λόγο, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη Συνδιάσκεψη, θα 
πρέπει όχι μόνο να αποτελέσουν τη βάση για τη μετέπειτα 
ανάπτυξη του ποντιακού ελληνισμού, αλλά να φέρουν 
ταυτόχρονα και έναν πανελλήνιο χαρακτήρα.

Η οικονομική κατάρρευση, η πολιτική αστάθεια, η ανεργία, 
η απουσία μελλοντικών προοπτικών -για ακόμη μια φορά- 
η μοίρα μας δοκιμάζει. Καθημερινά το μεταναστευτικό 
ρεύμα αυξάνεται, η δραστήρια και ταλαντούχα νεολαία 
εγκαταλείπει την Ελλάδα, αφήνοντας κενό και χώρο 
δράσης για ανθρώπους με αλλοτριωμένη νοοτροπία 
και ψευδοπατριώτες που λειτουργούν με πολιτική 
σκοπιμότητα. Η χώρα σταδιακά χάνει μια ολόκληρη γενιά, 
η παγκοσμιοποίηση αφομοιώνει τους μετανάστες στις 
χώρες υποδοχής. Γίνεται οξύτερο το θέμα της εθνικής 
ταυτοποίησης των νέων Ελλήνων. Τα προβλήματα αυτά 
είναι εξίσου χαρακτηριστικά για τη νεολαία της ελληνικής 
διασποράς. Όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας δεν 
γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, έχουν χαλαρώσει 
οι δεσμοί με την ιστορική πατρίδα τους, την ορθόδοξη 
εκκλησία, γινόμαστε μάρτυρες μιας μη αναστρέψιμης 
μεταβολής στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό της νέας γενιάς, 
η οποία τείνει να αποκτήσει μια «υβριδική», θα έλεγα, 
νοοτροπία.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από δύο παράγοντες. Από 
τη μια, η απουσία μιας στρατηγικής για την προσέλκυση 
της νεολαίας της διασποράς σε μια ενιαία πολιτική που 
θα εκπορεύεται από το ελληνικό κράτος. Από την άλλη, η 
κατάτμηση των Ελλήνων του εξωτερικού, όπου η κάθε 
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χωριστή διασπορά εστιάζει σε πρόσκαιρα προβλήματα που 
άπτονται άμεσα σε αυτήν.

Σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βαθιά και επώδυνη 
οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να περιμένουμε η λύση 
να έρθει από το ελληνικό κράτος. Επομένως θα πρέπει να 
υπολογίζουμε και να στηριχτούμε σε δικές μας δυνάμεις, 
λαμβάνοντας την ηθική υποστήριξη και κατανόηση από την 
πλευρά της ιστορικής μας πατρίδας.

Πολλές φορές έχουμε επισημάνει, πως εκτός των ορίων 
του ελληνικού κράτους, ζει και αναπνέει μια άλλη 
Ελλάδα. Παραπάνω από επτά εκατομμύρια άνθρωποι! 
Και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να μεγαλώνει λόγω του 
μεταναστευτικού ρεύματος. Ανάμεσα στους Ελληνες 
του εξωτερικού υπάρχει πλήθος δυνατών, φιλόδοξων 
ανθρώπων, με οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι πολλοί οι 
λαοί που έχουν τέτοιο πλεονέκτημα και δυνατότητα για την 
υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων στην παγκόσμια 
σκηνή. Πιστεύω πως ειδικά στις χώρες με ισχυρή ελληνική 
διασπορά όπως είναι οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Γερμανία, 
η Ρωσία και η Αυστραλία, πρέπει να δημιουργηθούν 
κέντρα προώθησης εθνικών συμφερόντων, τα λεγόμενα 
λόμπι, η αποτελεσματικότητα των οποίων δεν επιδέχεται 
αμφισβήτηση. Ακόμα και η αυτή καθεαυτή ανεξαρτησία της 
Ελλάδας, όπως όλοι γνωρίζουμε, επετεύχθη όχι μόνο χάρη 
στον εσωτερικό απελευθερωτικό αγώνα, αλλά και χάρη 
στο τεράστιο έργο που επιτέλεσαν οι απανταχού φίλοι της 
Ελλάδας.

Σήμερα, για να επιτύχουμε να διατηρήσουμε την κρατική 
υπόσταση της Ελλάδας, απαραίτητη είναι η «συνέργεια 
δυνατοτήτων» ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Συνεχίζω 
να επαναλαμβάνω αυτήν τη σκέψη με την ελπίδα να 
εισακουστεί όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά 
και από τα μέλη της διασποράς, τους ηγέτες του ποντιακού 
ελληνισμού, τους επικεφαλής των Ομοσπονδιών, 
της νεολαίας. Μήπως για το γεγονός ότι δεν έχουμε 
εισακουστεί, τελικά φέρουμε εμείς οι ίδιοι την ευθύνη;
Ίσως οι σκεπτικιστές επισημάνουν, πως ο λόγος μου 
αυτός ίσως ταίριαζε καλύτερα να ακουστεί από τα μέλη 
του κυβερνητικού επιτελείου. Αλλά ας αφήσουμε τους 
πολιτικούς εκεί που είναι. Σήμερα, εγώ θέλω να μιλήσω στις 
καρδιές σας.

Όσοι είστε εδώ σήμερα σε αυτήν την αίθουσα, καθώς 
μεγαλώνετε, προφανώς αναρωτιέστε για το νόημα 
της ζωής. Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι η καλή 
μόρφωση, μια δουλειά με κύρος, η επιτυχία, η οικονομική 
άνεση... και αυτό είναι υπέροχο! Αλλά δυστυχώς, ή 
μάλλον, ευτυχώς, όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν το 
μοναδικό λόγο ύπαρξης του ανθρώπου. Σας εκκαλώ, 
μην είστε εσωστρεφείς, απαθείς και εγωιστές. Ρωτήστε 
τους μεγαλύτερους. Πολλοί από αυτούς, έχοντας γίνει 
επιτυχημένοι στην ενασχόληση τους, θα σας πουν, πως 
τελικά το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης καταλήγει 

στο να υπηρετείς το λαό σου. Εμείς οι Πόντιοι το έχουμε 
πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα, είμαστε περήφανοι 
για το υψηλό εθνικό φρόνημά μας, την ιστορία μας, την 
κουλτούρα μας.

Η αποστολή σας δεν είναι μόνο να διατηρήσετε την 
ποντιακή εθνική ταυτότητα, αλλά και να προσθέσετε 
νέες σύγχρονες μεθόδους και φόρμες για την περαιτέρω 
προώθηση των πολιτισμικών μας αξιών, την εκμάθηση 
της ελληνικής γλώσσας, την επικοινωνία των εθίμων και 
των παραδόσεων του λαού μας. Αναλάβετε πρωτοβουλία, 
συμμετέχετε στις διαδικασίες αυτές, αναπτύξτε διεθνή 
προγράμματα και έργα. Ιερή υποχρέωση δική μας είναι 
να στηρίξουμε τις προοδευτικές πρωτοβουλίες της 
νεολαίας. Γιατί η νεολαία, εσείς, θα πρέπει να διορθώσετε 
τα προβλήματα του παρελθόντος, να πραγματοποιήσετε 
εκείνο το άλμα στις σχέσεις της διασποράς με το ελληνικό 
κράτος, να αποδείξετε με έργα πόσο απαραίτητοι 
και χρήσιμοι είστε για την ιστορική πατρίδα σας, να 
επιτύχετε επιτέλους να γίνει ο ποντιακός ελληνισμός μια 
αναπόσπαστη συνιστώσα της επίσημης ελληνικής κρατικής 
πολιτικής. Η δουλειά που πρέπει να γίνει ως προς αυτήν την 
κατεύθυνση πρέπει να είναι συστηματική, διαχειρίσιμη, με 
σαφείς, κατανοητούς και επιτεύξιμους στόχους.

Συχνά στη Ρωσία, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια 
υπολογίσιμη πρόκληση, ακούγεται το σύνθημα «Αν όχι 
εμείς, τότε ποιος;». Το ίδιο ακριβώς ερώτημα θέλω να θέσω 
και σε εσάς. Ποιος, αν όχι οι Πόντιοι, έχοντας κατανοήσει 
πλήρως την ιστορική αποστολή τους, θα πρέπει να 
αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία για την ίδρυση 
ενός πυρήνα, ενός κέντρου που θα παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη μετέπειτα παγκόσμια ομογενοποίηση του 
ελληνικού λαού;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μένουμε σε χώρες με 
διαφορετικές κοινωνικό - πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε διαφορετική 
οπτική και αντίληψη των πραγμάτων. Γι’ αυτό και 
ακούραστα συνεχίζω να λέω, πως η ομογενοποίηση 
του ελληνικού λαού δεν είναι εφικτή χωρίς την ύπαρξη 
μιας ιδέας εθνικής ενοποίησης, μιας πολύπλοκης και 
πολυδιάστατης έννοιας, στη βάση της οποίας βρίσκεται η 
πανανθρώπινη αποστολή του έθνους μας.

Παρακάτω θα επιθυμούσα να απαριθμήσω τις βασικές 
κατευθύνσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν τη βάση της ποντιακής εθνικής ιδέας:

Στην ομιλία μου ήδη επισήμανα πως μια από τις βασικές 
απειλές του σύγχρονου πολιτισμού είναι η εσκεμμένη 
αποδόμηση του συστήματος των κλασικών ορθόδοξων 
αξιών. Νομίζω πως σήμερα, όπως και πριν από δύο 
χιλιάδες χρόνια, ο Θεός επαναθέτει στους Έλληνες μια 
ιστορική αποστολή – να γίνουν οι φορείς της ιδεολογίας 
και της έμπνευσης για το κίνημα υπέρ της προστασίας 
της ορθοδοξίας, αλλά και για τη θεμελίωση, μαζί με τους 
ομόδοξους λαούς, ενός ευρύτερου, παγκόσμιου ορθόδοξου 
χώρου.

Οι Πόντιοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να σταθούν 
στην εμπροσθοφυλακή της διατήρησης της βυζαντινής 
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κληρονομιάς, των παλαιοχριστιανικών μνημείων. Ένα 
παράδειγμα της ιδέας αυτής, η οποία έδειξε την ενωτική 
δύναμή της, στάθηκε η ιστορική απόφαση του 2010 για 
την τέλεση της λειτουργίας στο μοναστήρι της Παναγίας 
Σουμελά. Εδώ και έξι χρόνια, οι Πόντιοι από όλο τον κόσμο 
συγκεντρώνονται εκεί ώστε να προσευχηθούν και να 
τιμήσουν τη μνήμη των προγόνων τους. Και δεν σταματάμε 
σε αυτό. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια, ώστε η 
Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, που σήμερα λειτουργεί 
ως τζαμί, να περάσει στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινούπολης.

Το έργο μας θα πρέπει να είναι πολυδιάστατο. Το 
ιερό χρέος μας απέναντι στους προγόνους μας είναι η 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Θεωρώ πως πρέπει 
να υπάρξει μια σοβαρή επιστημονική προσέγγιση για 
το φαινόμενο του ποντιακού ελληνισμού, την ανάλυση 
της ιστορικής κληρονομιάς, την έρευνα για τα τραγικά 
γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μικρά Ασία στις αρχές του 
περασμένου αιώνα. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα 
στη διοργάνωση συνεδρίων με αυτό το θέμα, αλλά να 
καταφέρουμε να δώσουμε στο επιστημονικό έργο έναν 
συστηματικό χαρακτήρα. Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν 
βλέπω έναν σαφή και καθορισμένο στόχο, να πετύχουμε 
την ενσωμάτωση στη γενική παιδεία της Ελλάδας το χώρο 
που αρμόζει στο ρόλο που διαδραμάτισε ο ποντιακός 
ελληνισμός στη δημιουργία του σύγχρονου, ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους.

Αν ρωτήσετε τους ιστορικούς, θα σας πουν, πως η ενότητα 
ενός έθνους επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό όταν 
υπάρχει μια εξωτερική απειλή. Δεν θεωρώ πως ως απειλή 
μπορεί να εκληφθεί αποκλειστικά κάποια πολεμική 
ενέργεια. Περισσότερο για μένα είναι μια ευρύτερη απειλή 
της απώλειας της ανεξαρτησίας ενός κράτους. Αν το 
δεχόμαστε αυτό, κατανοούμε πως η ώρα αυτή έχει σημάνει.
 
Η Ελλάδα σήμερα κινδυνεύει να απολέσει την ανεξαρτησία 
της, αν δεν την έχει χάσει κιόλας. Η κατανόηση αυτής της 
πραγματικότητας, πρέπει να αποτελέσει τη συνιστώσα, στη 
βάση της οποίας θα επιτευχθεί η ομόνοια του ελληνικού 
έθνους, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής διασποράς. 
Ακριβώς όπως πριν από 200 χρόνια, όταν η ιδέα της 
ανεξαρτησίας σφυρηλάτησε τους απανταχού Έλληνες.

Βέβαια δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες πως 
μπορούμε να πετύχουμε μια καθολική και πλήρη ομόνοια, 
άλλωστε σε αυτήν την περίπτωση ο κόσμος θα ήταν 
ιδανικός, δίχως συγκρούσεις, εμφύλιους πολέμους και 
επαναστάσεις. Και δεν είναι μυστικό πως η διάσπαση, 
οι αβάσιμες φιλοδοξίες, οι αλληλοκατηγορίες και οι 
παρεξηγήσεις είναι μάλλον το κυριότερο πρόβλημα του 
σύγχρονου ποντιακού κινήματος. Παράδειγμα τούτων 
αποτελεί η εμφατική απόφαση της ΠΟΕ τις παραμονές 
της Συνδιάσκεψης αυτής. Δεν θα ήθελα να εμβαθύνω 
σε λεπτομέρειες, αλλά γίνεται φανερό πως κάποιοι 
επωφελούνται από το διχασμό του ποντιακού ελληνισμού 
και θέλουν ο τελευταίος να ζει με τη λογική του «διαίρει 
και βασίλευε». Πιστέψτε με, δεν έχουμε την πολυτέλεια 
του χρόνου, ούτε και το δικαίωμα να ασχολούμαστε με 
«τοπικούς πολέμους» και λοιπές σκοπιμότητες...

Και ίσως έφτασε εκείνη η στιγμή που θα 
πρέπει να απευθύνουμε την έκκληση για 
ενότητα σε εκείνη τη μερίδα 
του ποντιακού ελληνισμού, η οποία 
είναι συγκαταβατική ως προς την ιδέα της ομογενοποίησης 
και της ενότητας. Γιατί κανένας από τους στόχους, όπως το 
έργο της διάδοσης των ορθόδοξων αξιών, της διατήρησης 
των παραδόσεων, της γλώσσας, της πολιτισμικής 
κληρονομιάς του ελληνικού λαού, δεν είναι εφικτοί χωρίς 
τη στενή συνεργασία μεταξύ των ποντιακών ομοσπονδιών 
των διαφόρων χωρών. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
ενώσουμε τα ενδιαφέροντά μας, να βρούμε τις δυνάμεις 
και τη δυνατότητα για τη συλλογική επίλυση των 
προβλημάτων που ανακύπτουν.

Τα τραγικά για το λαό μας γεγονότα των αρχών του 20ου 

αιώνα σημάδεψαν τη νοοτροπία και την αντίληψη των 
Ποντίων. Δυστυχώς, οι αμφιλεγόμενες ερμηνείες των 
ιστορικών γεγονότων της Μικρασιατικής καταστροφής 
προκαλούν διάφορες πολιτικές «κερδοσκοπίες» και 
επιτρέπουν σε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων να 
χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Χρέος μας απέναντι 
στους προγόνους μας, είναι να βάλουμε τελεία σ’ αυτό το 
θέμα. Από το πάνελ αυτό θέλω υπεύθυνα να δηλώσω ότι το 
Φιλανθρωπικό μας ίδρυμα πήρε απόφαση να δημιουργήσει 
στη Θεσσαλονίκη ένα Κέντρο Ποντιακών Μελετών, το 
οποίο θα ασχοληθεί με την έρευνα αυτού του εξαιρετικά 
δύσκολου θέματος. Και θεωρώ σκόπιμο να προσλάβουμε 
στη λειτουργία του κέντρου και Τούρκους ιστορικούς. 
Είμαι πεπεισμένος ότι σε μια αντικειμενική έρευνα και 
μελέτη του γεγονότος θα πρέπει να ενδιαφέρονται και 
οι δύο πλευρές - τόσο η Ελλάδα, όσο και η Τουρκία. Μαζί, 
πρέπει να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να μάθει και να 
θυμάται όλος ο κόσμος γι’ αυτά τα τρομερά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα. Πρέπει να 
γίνει αυτό για να αποφευχθούν νέα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας.

Η ιστορία του ποντιακού λαού είναι τραγική. Το πένθος 
έγινε μέρος της κουλτούρας μας και ο χρόνος αφήνει 
αναλλοίωτη την ιστορική μνήμη των Ποντίων. Παρ’ όλα 
αυτά, μιλώντας στους συνέδρους πριν τη Συνδιάσκεψη, 
επισήμανα πως η απαισιοδοξία δεν έχει θέση σε αυτές τις 
αίθουσες. Πρέπει να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε τη 
ζωή μας. Πρέπει επιτέλους να «βρούμε την υγειά μας». 

Πιστεύω ακράδαντα πως το μέλλον ανήκει στους νέους 
πόντιους που έχουν δραστήρια αντίληψη και τρόπο 
ζωής. Πιστεύω πως έχει φτάσει η ώρα να αναλογιστούμε 
τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών υποτροφιών που 
θα στηρίξουν και θα βοηθήσουν τους νέους και νέες 
ταλαντούχους πόντιους, ώστε να βρουν το δρόμο τους στο 
χώρο των επιστημών, του πολιτισμού, των τεχνών, του 
αθλητισμού, των μέσων επικοινωνίας και, με αυτόν τον 
τρόπο, να διαδώσουν το μήνυμα του ποντιακού ελληνισμού 
σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στους νέους πολιτικούς ποντιακής καταγωγής. Τολμήστε, 
ρισκάρετε, κάντε λάθη και αναζητήστε νέες λύσεις, αλλά 
μην είστε απαθείς και αδιάφοροι απέναντι στο λαό σας, την 
ιστορία σας, την κουλτούρα σας. Κουβαλήστε την 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015
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ποντιακή φλόγα στην ψυχή σας σε όλη σας τη ζωή και 
χωρίς υπολείμματα μεταδώστε τη φλόγα αυτήν στα παιδιά 
σας. Και να θυμάστε: για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, 
ο λαός μας πλήρωσε με αίμα, με ζωές και πολύχρονους 
διωγμούς. 

Και σήμερα λοιπόν, σε αυτήν την κρίσιμη για τη χώρα 
καμπή, είμαστε υποχρεωμένοι να τείνουμε μια χείρα 
βοηθείας στην ιστορική μας πατρίδα.

Και αν πριν είχα κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα 

περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη του ποντιακού 
κινήματος, σήμερα είμαι απολύτως βέβαιος ότι η 
ολοκλήρωση της Συνδιάσκεψης Νεολαίας πρέπει να γίνει 
αφετηρία της ενεργού προετοιμασίας της παγκόσμιας 
ποντιακής διάσκεψης, που πρέπει να διεξαχθεί στο πρώτο 
μισό του 2016, με σκοπό την ίδρυση μιας νέας δομής, μιας 
ισχυρής διεθνούς οργάνωσης, η οποία θα υπηρετεί και θα 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ποντιακού ελληνισμού.

Θεωρώ πως σήμερα, όντας παρόντες στην Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη της νεολαίας, έχουμε βάλει τον πρώτο λίθο 
στα θεμέλια της μελλοντικής «κοινής οικοδομής».

Στη συνέχεια ο κ. Σαββίδης απηύθυνε σε όλους τους Συνέδρους 
πρόσκληση για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού, το βράδυ της 
Κυριακής στην Τούμπα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015

Εμείς τα δισέγγονα των ξεριζωμένων προγόνων μας, 
σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη!

Σήμερα εδώ, σ’ αυτή την πόλη, στην Ελλάδα που όλοι 
αγαπάμε, η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού κτυπά στο 
ρυθμό της Ποντιακής Νεολαίας!

Αγαπητοί φίλοι, Νέοι και Νέες του Πόντου που ήρθατε από 
κάθε γωνιά της γης,
με την ιδιότητα του Συντονιστή της Οργανωτικής Επιτροπής 
της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας, σας 
καλωσορίζω στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, στην 
πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην προσφυγομάνα 
Θεσσαλονίκη!

13 Ομοσπονδίες, 23 χώρες, 500 νέα παιδιά!

Πριν από 5 μήνες αποφασίσαμε να πάρουμε τη σκυτάλη της 
μοίρας των Ποντίων στα χέρια μας.
Με την ευλογία της Παναγίας Σουμελά του Βερμίου και της 
Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντας φτάσαμε μέχρι εδώ…
Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, σε μια μοναδική συνάντηση 
που θα καταγραφεί στη συλλογική μας συνείδηση ως η 
Συνδιάσκεψη της Ενότητας του Ποντιακού Ελληνισμού! 
Όλοι μαζί, προσηλωμένοι σε ένα κοινό στόχο, υλοποιώντας 
το λόγο του Μακρυγιάννη, «είμαστε στο εμείς και όχι στο 
εγώ».
Για μια ενότητα, που νιώθουμε πως την έχουμε ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ, για την αντιμετώπιση της εθνικής 
κρίσης.

Στον 21ο αιώνα, εμείς οι νέοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
μια σειρά προκλήσεων. Μια από αυτές, για εμάς του 
Έλληνες Πόντιους νέους, είναι να αποδείξουμε ότι εμείς, η 
4η γενιά των ξεριζωμένων, εξακολουθούμε να διαθέτουμε 
ανεξάντλητες και αστείρευτες πηγές δύναμης!
Η γνώση της Ιστορίας, η πίστη στις αρχές και στις αξίες, 
η ακατάλυτη ενότητα στη βάση της κοινής μας ρίζας, 
αποτελούν για εμάς ύψιστες προτεραιότητες για τη 
θωράκιση του είναι μας, αλλά και για να μην ζήσουμε ξανά 
προσφυγιά, να μην ξαναζήσουμε μακριά από «αλησμόνητες 
πατρίδες».
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι οι θυσίες στεριώνουν τους 
λαούς και ανοίγουν λεωφόρους προς τα μεγάλα πεπρωμένα 
τους, αν αυτοί διδαχθούν από την Ιστορία και τις θυσίες των 
προγόνων τους.

Εμείς οι Απόγονοι των Υψηλάντηδων, των ανυπότακτων 
ανταρτών του Πόντου, των πνευματικών ανθρώπων της 
διανόησης της περιόδου πριν την Γενοκτονία, με πνεύμα 
ενωτικό και πατριωτικό, μέσα από τις οργανώσεις μας, 
έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες 
γενεές ότι η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της βασανισμένης Ρωμηοσύνης, του 

ελληνισμού της Μικρασίας, της Κωνσταντινούπολης, της 
Κύπρου.

Σε αυτή τη Συνδιάσκεψη, σημαντικές προσωπικότητες θα 
αναπτύξουν θεματικές που ως νέους μας αφορούν. Μέσα 
από τις ομάδες εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουμε 
όλοι μας, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την 
πορεία και το μέλλον της Ποντιακής Νεολαίας.
Με πλήρη συνείδηση της Ιστορικής μας αποστολής, πιστοί 
στις αρχές και στις αξίες των Προγόνων μας, στοχεύουμε 
στην ίδρυση ενός Παγκόσμιου Δικτύου Νεολαίας που θα 
λειτουργήσει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των 
ποντιακών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει κάθε ένας από εμάς στη νέα του πατρίδα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την Αυτού Θειοτάτη 
Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο, που έθεσε υπό τη σκέπη του την 
πρωτόγνωρη αυτή προσπάθεια συνεργασίας και ενότητας. 
Η παρουσία του σήμερα εδώ, μας τιμά τα μέγιστα 
και τονίζει όσο τίποτε άλλο την οικουμενικότητα της 
ποντιοσύνης.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο που έθεσε υπό την αιγίδα του τη 2η 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας.
Ευχαριστούμε, επίσης, όσους συνέβαλαν όλους αυτούς 
τους μήνες στην επιτυχή διοργάνωση της Συνδιάσκεψης 
και ιδιαίτερα τους Προέδρους και τις Ομοσπονδίες που 
εκπροσωπούν.

Άφησα για το τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες για έναν 
άνθρωπο που αποτελεί τη φωνή του Ποντιακού 
Ελληνισμού, έναν άνθρωπο χωρίς την καθοριστική 
βοήθεια του οποίου, δεν θα ήταν δυνατή η διοργάνωση της 
Συνδιάσκεψης της Ενότητας. Κύριε Ιβάν Σαββίδη, εμείς, οι 
νέοι του Πόντου, σας ευχαριστούμε γιατί με τις πράξεις σας 
τιμάτε την ποντιακή σας καταγωγή και δίνετε όραμα στην 
ποντιακή νεολαία!

Θα κλείσω με λόγια του Ν. Καζαντζάκη γιατί με 
συγκλονίζουν, γιατί συμπυκνώνουν την αέναη εντολή της 
ιστορίας προς το γένος των Ελλήνων και ιδιαίτερα των 
Ποντίων:
«Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη 
ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. 
Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το 
έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη 
μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».

Εύχομαι πραγματικά, η Συνδιάσκεψη της Θεσσαλονίκης να 
γεμίσει την ψυχή μας με τέτοια ιδανικά.

Χαιρετισμός του Συντονιστή 
της Οργανωτικής Επιτροπής της Συνδιάσκεψης
κ. ΑΛΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Θεολόγος, Διδάκτωρ Ιστορίας, Υπεύθυνος 
Ερευνητικού Κέντρου Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα

Αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί συμπατριώτες,
Κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να βρισκόμαστε 
όλοι μαζί είναι μοναδική και αποτελεί μια 

πραγματική γιορτή για όλους εμάς, που αισθανόμαστε ότι 
οι Έλληνες που καταγόμαστε από τον Πόντο αποτελούμε 
μια μεγάλη οικογένεια. Συναντούμε τους φίλους μας απ’ 
όλο τον κόσμο και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε 
νέους. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχουμε τη δυνατότητα 
να βρισκόμαστε όλοι μαζί για λίγες μέρες στον ίδιο χώρο 
και να συζητάμε γι’ αυτό που αγαπάμε. Για την ποντιακή 
οικογένεια την οποία αποτελούμε όλοι εμείς. Πρέπει όμως 
αυτή η γιορτή να λειτουργήσει και αποτελεσματικά για 
την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων του ποντιακού 
ελληνισμού και την πλήρωση των πάγιων αιτημάτων του, 
τα οποία νομοτελειακά επαναλαμβάνονται βασανιστικά σε 
κάθε ψήφισμα, σε κάθε συνέδριο, παγκόσμιο ή πανελλήνιο, 
με ελάχιστη όμως ή και καθόλου πρόοδο.

Γι’ αυτό αφού εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι 
εδώ, τις ευχαριστίες μου σε όσους δούλεψαν για να γίνει 
πραγματικότητα η συγκεκριμένη συνδιάσκεψη, αλλά και 
την τιμή που αισθάνομαι για τη δυνατότητα να μοιραστώ 
τις παρακάτω σκέψεις μου μαζί σας, ξεκινώ αμέσως την 
ανάπτυξη του θέματός μου. Αυτά που θα καταθέσω θα 
είναι κατευθυντήριες γραμμές, πιθανές προτάσεις και 
τροφή για σκέψη και περαιτέρω συζήτηση, καθώς θα ήταν 
αδύνατο να εξαντληθεί ένα τόσο μεγάλο, σημαντικό και 
πολύπλευρο θέμα στο σύντομο χρονικό διάστημα που μου 
έχει δοθεί από το προεδρείο.

Καταρχήν πρέπει να υπογραμμίσουμε πως είναι γεγονός 
ότι η ποντιακή ταυτότητα και ο ρόλος της στη σύγχρονη 
εποχή δεν είναι ίδια με εκείνη πριν από εκατό ή πενήντα 
χρόνια. Είναι χρήσιμο να ερευνηθεί το πώς προσαρμόζεται 
η ποντιακή ταυτότητα μέσα στη συνεχή ροή του ιστορικού 
γίγνεσθαι, αλλά και μέσω των διαφορετικών πολιτισμικών 
επιδράσεων των διαφορετικών χωρών, στις οποίες 
κατέληξαν οι Πόντιοι. Ποιες αλλαγές έχει υποστεί αυτή 
η ταυτότητα και ο πολιτισμός; Νομίζω ότι θα πρέπει να 
εξετάσουμε τι σημαίνει να είσαι πόντιος νέος σήμερα, το 
2015 και μάλιστα απόδημος Έλληνας ποντιακής καταγωγής. 
Τι σημαίνει για σένα, για την κοινωνία στην οποία ζεις 
αλλά και για τον κόσμο γενικότερα. Τι σημαίνει για έναν 
νέο, όπως εσάς και εμένα, να είναι κανείς Πόντιος και 
μάλιστα σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένη με τόσες πολλές 
προκλήσεις, που η αφομοίωσή μας γίνεται όλο και πιο 
εύκολη, όλο και πιο ελκυστική. Αλήθεια αναρωτηθήκατε 
ποτέ γιατί επιμένουμε σ’ αυτόν τον πολιτισμό; Γιατί είναι 

μόνο κομμάτι του εαυτού μας; Γιατί έχουμε κάνει φίλους 
μέσα στους συλλόγους και περνάμε όμορφα μαζί τους; 
Είναι μόνο αυτό που μας κάνει να ασχολούμαστε με τον 
ποντιακό πολιτισμό ή έχει ο πολιτισμός αυτός πράγματι 
κάτι σημαντικό να μας προσφέρει;

Πρόκληση να μάθουμε την ιστορία μας
Ξεκινώντας με τις προκλήσεις θεωρώ ότι η σημαντικότερη 
πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι 
η γνώση της Ιστορίας μας. Δεν μπορεί πραγματικά να 
λειτουργήσει ο πολιτισμός, ως ένα κίνητρο δυναμικής 
σύζευξης τού σήμερα με το ιστορικό παρελθόν, αν δεν 
γνωρίζουμε τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του 
πολιτισμού. Με άλλα και απλούστερα λόγια, δεν θα 
εκτιμήσουμε ποτέ τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε από 
τους Έλληνες στον Πόντο, αν δεν τον γνωρίσουμε. Και 
μάλιστα να γνωρίσουμε τα ουσιαστικά στοιχεία του 
πολιτισμού, όχι μόνο το χορό και το τραγούδι. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε ο κάθε σύλλογος να 
προετοιμάζει κυκλικά διάφορα μαθήματα γλώσσας, 
ιστορίας και διάφορων πτυχών του πολιτισμού μας. Ή 
να υπάρχει στον κάθε σύλλογο χωριστά ένα εγχειρίδιο 
ιστορίας ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα, από την οποία 
θα διδάσκεται ένα θέμα μισή ώρα πριν τη διδασκαλία του 
χορού. Ακόμη θα μπορούσε σε συνεργασία με ειδικούς να 
προετοιμαστούν ειδικά μαθήματα για παιδιά γυμνασίου-
λυκείου για την ποντιακή ιστορία και γλώσσα.

Ποιός είναι ο κίνδυνος να μην ξέρεις την ιστορία σου;
Η λήθη αποτελεί σημαντική πληγή που οδηγεί σε 
αδυναμία πρόγνωσης των κινδύνων του μέλλοντος. Η 
λήθη στο ζήτημα της Γενοκτονίας για παράδειγμα ενισχύει 
της πιθανότητες της επανάληψης του εγκλήματος. 
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σ’ αυτό που 
αναφέρω αποτελεί η ρήση του Χίτλερ στην ομιλία του 
σε αξιωματικούς, στις 22 Αυγούστου 1939, στο σπίτι που 
διατηρούσε στο Obersalzberg, μια εβδομάδα πριν την 
επίθεση στην Πολωνία. Στην ομιλία του αυτή, αφού τους 
προτρέπει να κατασφάξουν το λαό της Πολωνίας, χωρίς 
διάκριση φύλου και ηλικίας και αφού επιχειρηματολογεί 
για την αναγκαιότητα της μη επίδειξης ελέους καταλήγει: 
«Άλλωστε ποιος μιλάει σήμερα για την εξολόθρευση των 
Αρμενίων».

Πρόκληση επικαιροποίησης του πολιτισμού μας
Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η προσπάθεια εξεύρεσης 
ελκυστικού τρόπου για να προσφέρουμε τον πολιτισμό 
μας και την ιστορία στα νέα παιδιά. Όσο και να ξενίσει 
ίσως κάποιους αυτό που θα πω, θα πρέπει να μιλήσουμε 
με τους όρους της αγοράς. Ας θεωρήσουμε τον ποντιακό 
πολιτισμό και την ιστορία ως ένα προϊόν το οποίο θέλουμε 
να προωθήσουμε. Όταν στο ίδιο ράφι υπάρχουν άλλα 
ελκυστικότερα προϊόντα, το δικό μας προϊόν θα μείνει στο 
ράφι. Δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σημαίνει ότι θα 
πρέπει να μιλήσουμε σύγχρονα και ελκυστικά χωρίς να 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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χάσουμε όμως το είναι μας, την παράδοσή μας, την ουσία 
του πολιτισμού μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα τα παιδιά 
σπαταλούν αμέτρητες ώρες μπροστά σε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, τα γνωστά videogames. Θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στρατηγικής 
ή φαντασίας με ιστορικό πλαίσιο, για παράδειγμα την 
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Να εξελίσσεται δηλαδή 
όλο το παιχνίδι στα χρόνια της Αυτοκρατορίας και οι 
αποστολές που θα πρέπει ο παίκτης να πραγματοποιήσει 
να είναι πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Ορίστε ένας 
άμεσος, εύκολος και ευχάριστος τρόπος να μάθουν τα 
παιδιά μας ιστορία. Να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την 
ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο δημιουργικής εφαρμογής σε 
νέες μορφές διαδραστικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας με 
πολιτιστικό περιεχόμενο.

Επίσης ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και παράλληλα 
πρόκληση είναι την κάθε ιστορική εμπειρία να την 
μετατρέπεις σε γνώση και δύναμη για το σήμερα. Όταν 
δεν μπορείς για παράδειγμα να πεις στην κοινωνία και στη 
διεθνή κοινότητα ότι την εμπειρία που περνούν αυτό το 
διάστημα οι Σύροι πρόσφυγες την έχεις ζήσει και εσύ και 
ότι ακριβώς επειδή ξέρεις τι θα πει να είσαι πρόσφυγας, θα 
προσφέρεις τις καλές σου υπηρεσίες για να ανακουφίσεις 
αυτούς τους ανθρώπους, τότε λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε 
καταλάβει ότι το ιστορικό μας παρελθόν μάς επιφορτίζει με 
έναν επιπλέον ρόλο. Θα έπρεπε να είμαστε ο παράγοντας 
της καταλλαγής, της βοήθειας, της ανακούφισης του 
πάσχοντα και του υποστηρικτή του αδικημένου.

Με άλλα λόγια επικοινωνούμε με τον εξωποντιακό  - 
εξωελλαδικό κόσμο με έναν απαρχαιωμένο τρόπο. 
Δεν χρησιμοποιούμε τα κανάλια επικοινωνίας που θα 
μεταδώσουν το μήνυμα σε χιλιάδες ίσως και εκατομμύρια 
ανθρώπους. Αν πω εγώ κάτι σημαντικό εδώ, με δυσκολία 
θα βγει έξω απ’ αυτήν την αίθουσα. Αν όμως μεταδώσει ένα 
μήνυμα ο Έλτον Τζων ή η Αντζελίνα Τζολί, το μήνυμα θα 
φτάσει σε κλάσματα δευτερολέπτου σε όλες τις άκρες της 
γης.

Πρόκληση της συμμετοχής και της συνεργασίας
Επόμενη πρόκληση είναι να πείσουμε τους ανθρώπους 
μας ότι η ιστορία και ο πολιτισμός, μας αφορά όλους. Να 
καταφέρουμε την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία. Να 
λείψει ο ανταγωνισμός μεταξύ των συλλόγων και των 
ομοσπονδιών και να αρχίσει η συνεργασία. Ο μακαριστός 
μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός έλεγε πως πρέπει 
να βρίσκουμε τις δυνατότητες μέσα στις δυσκολίες και 
όχι τις δυσκολίες μέσα στις δυνατότητες. Έχουμε πολύ 
δρόμο ακόμη γι’ αυτό, ελπίζω όμως κάποια στιγμή να τα 
καταφέρουμε. 

Πρόκληση μεθοδικής στοχευμένης εργασίας με εφικτούς 
στόχους
Μελετήστε τα Πρακτικά και τα ψηφίσματα των 
Παγκόσμιων Συνεδρίων των Ποντίων, τα συνέδρια 
αυτογνωσίας, τα Πανελλαδικά συνέδρια ακόμη και τα 
Ψηφίσματα της 1ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής 
Νεολαίας. Τα ψηφίσματα είναι παρόμοια, είμαι σίγουρος, 
με αυτά που θα εκδώσουμε και εμείς με το πέρας της 

συνδιάσκεψής μας, καθώς οι στόχοι 
είναι σχεδόν πάντα οι ίδιοι. Το ζήτημα 
ότι επαναλαμβάνονται συνεχώς χωρίς να 
πραγματοποιούνται πρέπει να  
μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να φροντίσουμε 
ουσιαστικά είναι ένα συνέδριο μετά το συνέδριο, δηλαδή 
τη δημιουργία μιας εκτελεστικής επιτροπής, η οποία θα 
είναι υπεύθυνη για να πραγματοποιηθούν οι αποφάσεις και 
τα ψηφίσματα. «Ένα γραμμάριο δράσης αξίζει έναν τόνο 
θεωρίας» έγραψε κάποτε ο Friedrich Engels (1820-1895).

Επαγγελματική οργάνωση των δράσεων μας
Άλλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
είναι –παρόλο που οι σύλλογοι μας βασίζονται σε 
εθελοντική προσφορά- ότι θα πρέπει να οργανωθούμε με 
επαγγελματικά δεδομένα. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε τους 
ειδικούς ανθρώπους για κάθε θέμα το οποίο μας απασχολεί. 
Για παράδειγμα δείτε ποιους τοποθετούμε υπευθύνους 
σε διάφορους συλλόγους μας ή στις ομοσπονδίες μας 
για το σημαντικότατο ζήτημα της Γενοκτονίας. Γιατρούς, 
δικηγόρους ή δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους με μόνο 
κριτήριο ότι έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ., πάντως όχι ειδικούς 
με το ζήτημα ανθρώπους. Όταν χαλάσει το αυτοκίνητο 
θα πας στο μηχανικό και όταν αρρωστήσεις θα πας στο 
γιατρό. Για αυτό λέμε ότι αυτός είναι ειδικός. Σε μας δεν 
είναι επικεφαλείς επιστήμονες ή άνθρωποι που έχουν 
ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Πώς ελπίζουμε λοιπόν να 
προχωρήσουμε όταν οι «υπεύθυνοί» μας αγνοούν βασικά 
πράγματα για αυτά τα ζητήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων, στον προσφυγικό λόγο να επικρατεί πολλές 
φορές ο λαϊκισμός και ο εθνικιστικός παροξυσμός, γεγονός 
που το εκμεταλλεύονται συχνά οι αποδομητές και οι 
αρνητές της Γενοκτονίας. 

Εδώ πρέπει να διατυπώσουμε και ένα σημαντικό ερώτημα. 
Γιατί έπειτα από ενενήντα και πλέον χρόνια και ενώ οι 
μαρτυρίες των αρχείων είναι αποκαλυπτικά λεπτομερείς, 
δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες μάζες πανεπιστημιακών, 
διδακτόρων, ερευνητών, και γενικά ανθρώπων που 
κινούνται στον ακαδημαϊκό χώρο, που να εκφράζουν 
σθεναρά την άποψη ότι τα εγκλήματα που συνέβησαν 
στους Έλληνες αποτελούν Γενοκτονία; Μια πρώτη 
εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι το γεγονός πως 
ο προσφυγικός χώρος υπήρξε και παραμένει εντελώς 
ανοργάνωτος στον πανεπιστημιακό χώρο, αδιαφορώντας 
για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων και σχετικών 
κύκλων ιστορικών σεμιναρίων, ή άλλων κατάλληλων 
δομών, όπως περιοδικά και σχετικά συνέδρια. 

Πρόκληση πολιτισμικής κλοπής
Τι κάνουμε για την πρόκληση της Πολιτισμικής κλοπής 
που έχουμε μπροστά μας; Τι γίνεται με την καπήλευση 
των μνημείων και την μετατροπή τους σε τζαμιά; Έχουμε 
αλλοίωση της ταυτότητας των ανθρώπων, απαγόρευση της 
γλώσσας, καπήλευση της λύρας και του χορού, μέσα από 
μια νέα διαμορφούμενη έννοια, αυτή του Μαυροθαλασσίτη. 
Τι σημαίνει Μαυροθαλασίτης; Δεν είναι Πόντιος με την 
έννοια που του δίνουμε εμείς; Οι ποντιόφωνοι τι είδους 
μαυροθαλασσίτες είναι; Και οι υπόλοιπες εθνότητες 
των Λαζών, των Τσερκέζων, των Τσεπνή, των Χεμσινλί 
και τόσων άλλων εθνοτήτων; Είναι όλοι το ίδιο; 



12

Μαυροθαλασσίτες; Νομίζω ότι σκόπιμα είναι συγκεχυμένες 
όλες αυτές οι έννοιες και σκόπιμα αποδίδεται μια κοινή 
ονομασία σ’ αυτές τις εθνότητες του Πόντου για λόγους 
σταδιακής αφομοίωσης. Πώς αντιδρούμε μπροστά σ’ αυτήν 
την σημαντική πρόκληση; 

Πρόκληση της σωστής προώθησης των θεμάτων μας 
(lobbying)
Άλλη πρόκληση είναι η παντελής απουσία lobbying για 
την προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον 
απανταχού ποντιακό ελληνισμό. Θεωρώ πως θα πρέπει 
να δημιουργηθούν μόνιμα γραφεία στις Βρυξέλλες, στο 
Στρασβούργο, στη Νέα Υόρκη και όπου αλλού κρίνεται 
απαραίτητο για να παρατηρούν και να ενημερώνουν 
για τις εξελίξεις ή ακόμη και να προωθούν τα θέματα 
που μας αφορούν. Πρέπει να καταλάβουμε πως όλα 
αποτελούν ζήτημα πολιτικής. Αν δεν πιέσουμε δεν 
υπάρχουν αποτελέσματα, τόσο στο εσωτερικό, όσο 
κυρίως στο εξωτερικό. Δείτε το παράδειγμα της Αγίας 
Σοφίας Τραπεζούντας, όπου διαμαρτυρηθήκαμε έντονα 
και ως Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης μαζί με άλλους 
φορείς, στείλαμε επιστολές, αλλά βέβαια όπως γνωρίζετε 
δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Στο lobbying υπάρχει η 
επιθετική και η ήπια διπλωματία. Στην ήπια διπλωματία 
εντάσσονται και οι ταινίες του Χόλιγουντ. Επειδή ακριβώς 
η έβδομη τέχνη ασκεί καθοριστική επίδραση θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθούν ταινίες με σχετικό περιεχόμενο. 
Αντίστοιχο παράδειγμα ήπιας διπλωματίας της Τουρκίας 
αποτελούν τα τουρκικά σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση, 
η δημοφιλής εκπομπή στην Αμερική με τον τίτλο Young 
Turks, όπου ο όρος εδώ χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
τον ρεφορμιστή και απενοχοποιείται πλήρως ο όρος 
νεότουρκος και επίσης πληρωμένοι επιστήμονες, όπως 
αυτοί που συναντούμε τακτικά στα διεθνή συνέδρια. Το 
παράδειγμα του Σουηδού από το Stanford. Τέλος, στην 
ήπια διπλωματία εντάσσονται και οι δράσεις της Τουρκικής 
Πλατφόρμας. 

Ένταξη των γεγονότων σε ευρύτερο πλαίσιο-εξωστρέφεια
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα – πρόκληση είναι ότι 
η ποντιακή υπόθεση πάσχει από χρόνια και ανίατη 
εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια τόσο εντός Ελλάδος όσο και 
εκτός. Εντός Ελλάδος εννοούμε ότι δεν αναφερόμαστε 
σε Έλληνες μη Πόντιους, λες και η ποντιακή ιστορία δεν 
είναι κομμάτι της συνολικής ελληνικής ιστορίας. Ακόμη 
και τα συνέδρια που διοργανώνουμε στο εξωτερικό δεν 
απευθύνονται σε αλλοενθείς, αλλά σε Έλληνες, αν όχι 
αποκλειστικά σε Πόντιους. 

Συνεργασία και αξιοποίηση ευκαιριών που μας δίνουν 
διεθνείς οργανισμοί: Παράδειγμα προκλήσεις στη διάλεκτο
Για το ζήτημα της ποντιακής γλώσσας θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για τη διάσωση και διδασκαλία της, τη στιγμή 
μάλιστα που διεθνής οργανισμοί (Ε.Ε, Ο.Η.Ε.) προστατεύουν 
και προωθούν προγράμματα για τις γλώσσες και τις 

διαλέκτους, ως μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Δράσεις αναπτύσσουν πολλοί διεθνείς 
Οργανισμοί: Τα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα, δρουν 
για την προστασία των γλωσσών και των διαλέκτων που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Με επικεφαλίδα ότι η γλώσσα 
δεν αποτελεί μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά καθορίζει την 
κουλτούρα, την ιδιοπροσωπία, την ιστορία, την ανθρώπινη 
φύση και την καταγωγή έχει αναπτύξει δράσεις για την 
προστασία της.

Ακόμα με τον τίτλο: «Στο γαλαξία των γλωσσών κάθε 
λέξη είναι ένα αστέρι» η UNESCO καθιέρωσε Διεθνή ημέρα 
Γλώσσας την 21η Φεβρουαρίου. Επιπλέον το Ίδρυμα για 
τις γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (Foundation 
for Endangered Languages, www.ogmios.org), οργανώνει 
κάθε χρόνο διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στα οποία 
συζητιούνται σχετικά ζητήματα και παίρνονται αποφάσεις 
για ανάπτυξη δράσεων, με σκοπό την προστασία γλωσσών 
και διαλέκτων που κινδυνεύουν.

Πρόκληση η πολιτική, αλλά και ολιστική αντιμετώπιση των 
ποντιακών ζητημάτων
Δείτε το πρόβλημα με τους νεοπρόσφυγες αδερφούς μας. 
Δεν διεκδικήσαμε όσο δυναμικά έπρεπε την μη διακοπή 
της ούτως ή άλλως πενιχρής τους σύνταξης. Δεν εννοώ 
ότι δεν έγιναν κινητοποιήσεις, αλλά όπως είδαμε εκ του 
αποτελέσματος δεν ήταν αρκούντως πιεστικές ώστε να 
αλλάξει κάτι και ενώ οι άνθρωποί μας πέθαιναν στην 
κυριολεξία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν κινδύνευε ο 
ελληνορθόδοξος πληθυσμός το 1914 έκλεισε τα σχολεία και 
τις εκκλησίες προκειμένου να διαμαρτυρηθεί και να πιέσει 
την Οθωμανική Κυβέρνηση να εγγυηθεί για τη ζωή και την 
ασφάλεια των ελληνικών πληθυσμών. Εμείς αντιθέτως 
συνεχίζαμε τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας σαν μη 
συνέβαινε τίποτε, φεστιβάλ, συναπαντήματα κ.λπ. Επίσης 
καμιά σοβαρή μέριμνα δεν υπήρξε για την προσφυγική 
περιουσία. Έγιναν παραστάσεις, στάλθηκαν επιστολές, 
αλλά καμιά σοβαρή πολιτική πίεση δεν ασκήθηκε. 

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι μεγάλο πρόβλημα 
και το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το ότι δεν 
υπήρξε πρόοδος σε αρκετά ζητήματα ήταν και το γεγονός 
πως θεωρήσαμε πως για όλα τα προβλήματά μας η λύση 
θα δίνονταν μέσα από τα Σωματεία ή τις Ομοσπονδίες. 
Δεν είχαμε και ούτε έχουμε ακόμη μάθει να δημιουργούμε 
τις απαραίτητες δομές που απαιτεί κάθε ζήτημα. Αρκεί 
να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη επιτροπή μέσα στο 
Σωματείο και θεωρούμε πως το πρόβλημα θα τύχει της 
κατάλληλης θεραπείας. Θεωρώ πως αυτό το σκεπικό 
επέτεινε τη μη λύση και συντέλεσε στη διόγκωση των 
προβλημάτων. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να 
αντιμετωπίσεις ακαδημαϊκά ζητήματα ή να οργανώσεις 
επιστημονικές δραστηριότητες ή εκδόσεις μέσα από τα 
Σωματεία. Το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι ή να μην 
δημιουργήσεις τίποτε ή να δημιουργήσεις επιστημονικά 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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έργα πολύ χαμηλού επιπέδου, τα οποία απαξιώνει σύσσωμη 
η ακαδημαϊκή κοινότητα, ακόμη και οι καλοπροαίρετοι. 

Μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα και να 
λύσουμε τα προβλήματά μας; Ναι, αλλά με άλλες δομές. 
Όχι να καταργήσουμε τις ήδη υπάρχουσες, αλλά να τις 
ενισχύσουμε με άλλες παράλληλες δομές. Άρα λοιπόν 
το τελικό μήνυμα ποιο είναι: Χρειαζόμαστε νέες μορφές 
δράσεις: ομάδες λόμπυ, Ινστιτούτο, πολιτικό κίνημα; 

Προκλήσεις στην επιστήμη - ποντιακές σπουδές
Θεσμός υποτροφιών - Δημιουργία σοβαρού επιστημονικού 
Κέντρου διεθνούς εμβέλειας - Οργάνωση διεθνών 
επιστημονικών συνεδρίων - Συμμετοχή ελλήνων 
επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια - Να χορηγηθούν 
υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς και κυρίως σε υποψήφιους 
διδάκτορες που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με το 
ζήτημα της γενοκτονίας, κυρίως σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού - Να δημιουργηθεί 
το Παρατηρητήριο Γενοκτονίας και το Δίκτυο των 
Γενοκτονολόγων που ασχολούνται με την ελληνική 
υπόθεση - Ενίσχυση αρχειακών ερευνών - Να υπάρχει 
φροντίδα ώστε να αποστέλονται σε κάθε πανεπιστήμιο, 
ινστιτούτο και ερευνητικό κέντρο ανθρωπιστικών 
σπουδών, όλες οι διαθέσιμες μελέτες, τα σχετικά άρθρα 
και τα ντοκιμαντέρ - Χρηματοδότηση και μέριμνα για 
μεταφράσεις - Να ληφθεί μέριμνα για την πραγματοποίηση 
θεματικών εκθέσεων με ντοκουμέντα και φωτογραφίες 
ή και εικαστικές εκθέσεις - Να δημιουργηθεί μια πτέρυγα 
για την ελληνική γενοκτονία σε κάθε μουσείο για τις 
γενοκτονίες και το ολοκαύτωμα  - Ενίσχυση της ελληνικής 
γλώσσας στη Διασπορά, κ.λπ.

Προώθηση του ζητήματος της γενοκτονίας στα ειδικά 
κέντρα του εξωτερικού
Όσον αφορά στο ζήτημα της προώθησης του ζητήματος 
της γενοκτονίας στο εξωτερικό πρέπει μεθοδικά και 
οργανωμένα να αναζητηθούν οι δυνάμεις που θα 
μπορούσαν να προωθήσουν με την πρέπουσα επιστημονική 
δεοντολογία το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ποντίων 
στη διεθνή επιστημονική σκηνή. Να δούμε δηλαδή με 
ποιους τρόπους θα μπορούσε σε επιστημονικό επίπεδο να 
προωθηθεί το ζήτημα. 

Αδυναμία αξιοποίησης διεθνώς του ανθρώπινου δυναμικού 
Έχουμε σπουδαίους νέους επιστήμονες, επαγγελματίες 
και πατριώτες σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική και τον 
Καναδά μέχρι τη Ρωσία και την Αυστραλία και δυστυχώς 
δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ουσιαστικά 
δίκτυα συνεργασίας, σύνδεσης και αξιοποίησης αυτού του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Πολιτισμική πληροφορική
Είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες 
υποδομές για την ψηφιοποίηση και την επιστημονική 
τεκμηρίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να 
εξελίξουμε κόμβους ηλεκτρονικής πληροφόρησης, να 
δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε πολύγλωσσες 
ηλεκτρονικές εκδόσεις. Το πολιτιστικό ψηφιακό απόθεμα 
που θα δημιουργήσουμε, θα συντηρήσουμε και θα 
διαχειριστούμε μπορεί να είναι συλλογές μουσειακών 
εκθεμάτων, ιστορικά και πολιτιστικά αρχεία, βιογραφικά 

στοιχεία, κ.λπ. Πολύ ενδεικτικά κάποιος 
μπορεί να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα 
www.ime.gr (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 
και την ψηφιακή συλλογή του πανεπιστημίου 
του Harvard, www.digitalcollections.harvard.edu. 

Μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί μια ψηφιακή 
αναπαράσταση πολιτισμικών στοιχείων, με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών και να χρησιμεύσει και ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Η πολιτισμική πληροφορική 
(Cultural Informatics) συνδυάζει την πληροφορική 
με τις νέες τεχνολογίες με εφαρμογές διαχείρισης 
πολιτιστικού περιεχομένου. Η ιστοσελίδα του φορέα 
αυτού θα περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και επιστημονικά 
τεκμηριωμένα στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας 
του Πόντου. Το ψηφιακό αυτό υλικό θα είναι εύκολα 
προσβάσιμο από τους Έλληνες και ξένους, ειδικούς και 
μη, οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα είχαν ελάχιστες ή και 
μηδενικές ευκαιρίες να το συμβουλευτούν. Παράλληλα 
μέσα από αυτό τον πληροφοριακό ηλεκτρονικό κόμβο 
θα υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης και προβολής 
πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων σε 
πραγματικό χρόνο, ούτως ώστε η τεχνολογία να 
εκμηδενίζει τις αποστάσεις και να επιτρέπει την 
παρακολούθηση ή και την παρέμβαση ηλεκτρονικών 
συμμετοχών. 

Σχετικό με τα παραπάνω είναι η δημιουργία Ψηφιακής 
Μουσικής Τράπεζας του Πόντου ή προσωπογραφικού 
λεξικού, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε προτείνει 
παλαιότερα και τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου 
του Ποντιακού Έλληνισμού, το οποίο υλοποιείται αυτή 
την περίοδο με επιτυχία από την Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών. 

Άρα λοιπόν με λίγα λόγια και μέσα από την ομιλία μου 
σήμερα προσπάθησα να καταδείξω ότι η μεγαλύτερη 
πρόκληση των νέων Ποντίων για τον 21ο αιώνα είναι η 
δημιουργική μνήμη. Δηλαδή όχι στη μνήμη απλά για να 
θυμόμαστε, αλλά για να παράγουμε μέσα από τις μνήμες 
μας πολιτισμό και ιστορία. Όπως σημείωσε ο π. Νικόλαος 
Λουδοβίκος στη 5η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής 
νεολαίας στην Κατερίνη το 2009, οι ταυτότητες δεν 
έρχονται μόνο από το παρελθόν αλλά και από το μέλλον. 
Ας ορίσουμε λοιπόν εμείς τι θέλουμε να σημαίνει το να είσαι 
πόντιος στον 21ο αιώνα.

Θα κλείσω τη σημερινή μου τοποθέτηση με το απόφθεγμα 
της ανθρωπολόγου Margaret Mead: «Ποτέ μην αμφισβητείς 
ότι μια μικρή ομάδα από σκεπτόμενους και ενεργούς 
πολίτες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μάλιστα αυτό 
είναι το μόνο που πραγματικά τον άλλαξε». Αλλά προσέξτε, 
όπως είπε και ο πατέρας της Ουμανιστικής Ψυχολογίας 
Abraham Maslow: «όταν το μόνο εργαλείο που έχεις είναι 
ένα σφυρί, τείνεις να συμπεριφέρεσαι σε όλα σαν να είναι 
καρφιά». 

Ας απαγκιστρωθούμε από τις αγκυλώσεις της ποντιακής 
εσωστρέφειας και ας οραματιστούμε το ρόλο της ποντιακής 
νεολαίας ολιστικά και οικουμενικά, όπως πραγματικά αξίζει 
στους Έλληνες, τιμώντας την ιστορία μας και το παρελθόν 
μας. 
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ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

Στρατηγικός Σύμβουλος

Θα αρχίσω από εδώ για να είναι λίγο πιο εύκολο 
αυτό που θα πω. Ακούμε πολλά πράγματα, ήρθα 
δίπλα στην Αυστραλία βλέπεις. Ακούμε πολλά 

πράγματα για το τι πρέπει να γίνει. Άκουσα την Ελένη, 
άκουσα τον Κωνσταντίνο και αυτά που είπε ο Θεοδόσης 
θα τα συμπληρώσουμε, μ’ άρεσαν κι αυτά που είπε ο 
Νικολάι, αλλά όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου, είναι πριν και 
εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για το τι θα κάνουμε μετά 
και σας το λέω πριν το πριν το μετά, για να ξέρετε γιατί 
ασχολείστε με το πριν. Δεν θα δώσω καμία συμβουλή, 
καμία οδηγία, απλώς θα σας δείξω τι θα γίνει και μετά 
εσείς θα αποφασίσετε αν θα είστε συμμετέχοντες σε αυτό 
που θα γίνει στο μέλλον ή απλώς θα το δείτε και θα το 
ζήσετε χωρίς να συμμετέχετε, απλώς παθητικά. Αυτό που 
θα γίνει στο μέλλον είναι το εξής: αυτό που θα δείξω, θα 
απελευθερωθεί. Από εδώ (Βατούμ) ως εδώ (Κερασούντα), 
λίγο πριν την Κερασούντα, το βλέπετε; Ευχαριστώ. Άρα το 
θέμα τώρα ποιο είναι; Εδώ θέλω απλώς να σας δείξω μερικά 
πράγματα τα οποία είναι απλά. Είναι τόσο απλά που δεν τα 
σκεφτόμαστε. (εικόνα 01)

Είναι πολλοί που μας εξηγούν τώρα ότι η κατάσταση στην 
Ελλάδα, στον Πόντο, κ.λπ. είναι δύσκολη. Εγώ νομίζω ότι 
είναι πολύ εύκολη. Η κατάσταση βλέπετε πώς ήταν πριν 
και προσπαθώ να σας πω το εξής, στη στρατηγική δεν 
υπάρχει ποτέ πολύ εύκολη κατάσταση. Υπάρχει πάντοτε 
ένα πλαίσιο συγκρίσιμο, άρα αναρωτιόμαστε, τώρα θα το 
θέσω πολύ πιο ωμά, προτιμάτε αυτήν την περίοδο τώρα 
ή την περίοδο του 1894 μέχρι 1923; Γιατί άμα θέλετε να 
κάνουμε ανταλλαγή περιόδου, όχι πληθυσμών, και θα 
δείτε ότι ξαφνικά θα πείτε ότι τελικά μια χαρά είμαστε 
τώρα. Άμα κοιτάζετε τα πράγματα που έγιναν στην 
Τραπεζούντα, μ’ άρεσε η αναφορά από το 1461. Μ’ άρεσε 
η αναφορά για την Κύπρο από το 1571. Θα ήταν καλό να 
προσθέσουμε την αναφορά για την Κρήτη το 1669. Έχουμε 
ξεχάσει αυτές τις ημερομηνίες και νομίζουμε ακόμα και 
στην Κύπρο, που είναι ο Άλκης και εδρεύει και κάνει όλη 
αυτή τη δουλειά, ότι όλα άρχισαν το ‘74. Νομίζουμε πολύ 
συχνά εμείς ότι ο ποντιακός πολιτισμός άρχισε μετά τη 
γενοκτονία και δεν συνειδητοποιούμε ότι αν γενοκτόνησαν 
έναν πολιτισμό είναι επειδή είχε δράση, επειδή είχε αξία, 
επειδή είχε διάδοση. Αν τον γενοκτόνησαν ήταν επειδή 
ήταν Χριστιανικός. Γιατί ένα πράγμα που ξεχνάμε σε όλο 
αυτό το πλαίσιο είναι ότι αν δεν είχαμε την Εκκλησία 
συνεχόμενα ό,τι και να γίνεται, ξέρετε οι σύλλογοι 
εμφανίζονται - εξαφανίζονται, η Εκκλησία είναι πάντα εδώ. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

εικόνα 01
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Αυτό σημαίνει ότι όταν η Εκκλησία είναι πάντα εδώ, γίνεται 
στόχος και χτυπιέται και γι’ αυτό βλέπετε συστηματικά 
στις γενοκτονίες τις καταστροφές που έχουν υποστεί η 
Εκκλησία και οι εκκλησίες. Εδώ αυτό που θέλω να σας δείξω 
είναι ότι μερικές φορές έγινε μια πολύ ωραία αναφορά στο 
θέμα της μνήμης, ξεχνάμε ότι η μνήμη, όταν είναι μόνο για 
το παρελθόν, γίνεται ανάμνηση και όταν είναι για το μέλλον 
και είναι όντως μνήμη μέλλοντος, τότε γίνεται στρατηγική. 

Για το παρελθόν υπάρχουν οι ιστορικοί, για το μέλλον 
υπάρχουν οι στρατηγιστές. Στην ιστορία ασχολούμαστε 
σοβαρά, επιστημονικά με τα δεδομένα που υπάρχουν 
ήδη. Στη στρατηγική ασχολούμαστε μόνο με δεδομένα 
που δεν υπάρχουν, αλλά θα υπάρξουν και μετά εφόσον 
θα υπάρξουν, θα γίνουν ιστορικά. Άρα το θέμα είναι πώς 
παράγουμε ιστορία. Ένας τρόπος να παράγουμε ιστορία, 
Θεοδόση μου, είναι πάρα πολύ απλός. Είναι να σκεφτείς 
εξωπραγματικά για τα δεδομένα της εποχής. Άρα το πρώτο 
πράγμα που σκεφτόμαστε όταν ακούμε κάτι τέτοιο, λέμε 
αυτό δεν γίνεται. Μόλις λέτε ότι δεν γίνεται, δεν είναι πια 
αδιανόητο, αλλά είναι ουτοπία. Εφόσον είναι ουτοπία, 
μια μικρή ομάδα ανθρώπων μπορεί να το οργανώσει και 
μετά να το σκεφτούμε και να σκεφτείτε ότι ουσιαστικά η 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων το 1994 έγινε 
από μια χούφτα ανθρώπων αρχικά, τόσο απλά. Για να 
θυμάστε, ήταν τόσοι πολλοί που στο Κολωνάκι ήταν τρεις 
και αναρωτιούνταν ποια ημερομηνία να επιλέξουν. Ακόμα 
κι αυτό. Να πάρουμε 19, 18, 17; Άλλο μήνα; Άρα τελικά 
ξέρετε, έγινε και σε άλλες περιπτώσεις για την Επανάσταση 
της Ελλάδας, το θυμάστε με την Φιλική Εταιρεία, στην αρχή 
ήταν τρεις, μετά ήρθαν οι άλλοι. Προσπαθώ να σας πω ότι 
δεν ήρθαν οι άλλοι επειδή τους έβλεπαν Φιλικούς, ήρθαν οι 

άλλοι επειδή έβλεπαν Έργο. Ένα πρόβλημα 
που έχουμε συνεχώς, άκουσα ότι πρέπει να 
είμαστε συντονισμένοι, να είμαστε μαζί και 
τέτοια. Το θέμα είναι για να κάνουμε τι; Γιατί 
άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. 
Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

Τα πράγματα που θα σας πω τώρα είναι πολύ παλιά, 
είναι του 1919. Το 1919 υπήρχαν συζητήσεις στο Παρίσι και 
αναρωτιούνταν αν έπρεπε οι Πόντιοι και οι Αρμένιοι να 
κάνουν ένα κράτος. Αυτά έγιναν το 1919. Δηλαδή το 2019 
θα το γιορτάσουμε αυτό σαν γεγονός και το θέμα είναι ότι 
θα το γιορτάσουμε με κάτι που είναι υπαρκτό ή κάτι που 
είναι ανύπαρκτο; Το 1919 η Ελλάδα σε αυτές τις συναντήσεις 
θεώρησε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το μόρφωμα, γιατί 
άμα υπάρχει κάποια επίθεση, θα έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα 
ήθελα να σας πω το εξής, μετά τη γενοκτονία κανονικά θα 
έπρεπε να λέγαμε «εντάξει δεν υπάρχει πια τίποτα». 
Όμως αυτό που έγινε εφόσον βλέπετε εδώ τη γενοκτονία 
και βλέπετε τα σημεία, άρα τα επίσημα από το τι έχει γίνει 
με τους Αρμένιους, τα χτυπήματα και κοιτάξτε ακριβώς και 
την περιοχή του Πόντου με ακρίβεια. (εικόνα 02) 

Αυτό που έγινε λοιπόν μετά από αυτά τα δεδομένα. 
Δηλαδή μετά από το ‘15, μετά από το ‘18, είμαστε το ‘19, 
συζητάμε, υπάρχει το σχέδιο Wilson με τα 14 σημεία κι εδώ 
βλέπεις αυτό που έλεγες Παναγιώτη μου. Είναι ότι αυτό 
που έλεγες με τη γλώσσα είναι να θυμάσαι ότι το λέει ήδη 
ο Αριστοτέλης «αυτός που είναι Έλληνας είναι αυτός που 
έχει ελληνική παιδεία», δεν λέει ελληνική Γλώσσα. Το θέμα 
είναι αν σκέφτεστε ελληνικά. Εδώ λοιπόν αν σκεφτούμε 
ελληνικά κι αν σκεφτούμε ποντιακά κι αν σκεφτούμε 
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τον Εύξεινο Πόντο κι όχι μόνο τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί 
βλέπετε πώς αλλάζουν και καταλάβουμε ακριβώς ότι οι 
Νεότουρκοι παραμένουν οι γέροι και οι άλλοι δεν έχουν 
καμία σχέση με αυτούς, τότε μπορεί να εμφανιστεί αυτό 
το θέμα, είναι η Συνθήκη Σεβρών όπως την βλέπετε κι 
έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλοί από εμάς που δεν 
ασχολούνται καθόλου με τη Συνθήκη Σεβρών, θεωρώντας 
ότι καλύπτεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Θυμάστε 
αυτά; (εικόνα 03)

Θα ήθελα να κοιτάξετε έναν χάρτη της ευρωπαϊκής 
περιοχής το 1914 και το 1945 και να το ξανακοιτάξετε 
το 2015 και να μου πείτε με ποιον χάρτη μοιάζουμε 
περισσότερο. Θα δείτε ότι μοιάζουμε περισσότερο με 
τον 1914 παρά με το 1945. Ενώ θεωρούσαμε ότι το 1945 
θα ήταν όλα σταθερά, γιατί τα είχαμε διευκρινίσει στη 
Γιάλτα. Αυτό που βλέπετε πάνω σε αυτόν τον χάρτη, 
μιλάω τώρα για την περιοχή που είναι μπλε, γαλάζια και 
βλέπετε ότι είναι η Αρμενία. Άμα προσέξετε η Αρμενία, εδώ 
την ονομάζουμε μάλιστα και Δυτική Αρμενία υπονοώντας 
ότι υπάρχει και Ανατολική. Αυτό είναι πάντοτε ένα θέμα 
όταν βάζουμε δυτικούς και ανατολικούς μέσα στις χώρες, 
γιατί μετά στο τέλος αναρωτιόμαστε πού είναι το σωστό. 
Άρα να το αποφεύγετε αυτό, άρα εγώ μιλάω μόνο για την 
Αρμενία. Αυτό που βλέπετε ζωγραφισμένο και το βλέπετε 

τώρα ακόμα καλύτερα είναι αυτό που δείχνει σε αυτή 
την εικονογράφηση ο Πρόεδρος της Αμερικής, που πήρε 
μάλιστα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και δείχνει ότι αυτό εδώ 
το κομμάτι ανήκει στην Αρμενία. (εικόνα 04)

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι Πόντιοι, εκτός 
από τον Νικολάι που μίλησε, δεν ξέρουν καν ότι η Δυτική 
Αρμενία καλύπτει τον μισό Πόντο. Ο Θεοδόσης σίγουρα το 
ξέρει, αλλά δεν το λέει αρκετά. Βέβαια σε βλέπω 

προβληματισμένο και δεν ξέρεις πού το πάει ο Δάσκαλος,
αλλά θα δεις. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι που γίνεται τώρα, 
άρα πρέπει να καταλάβετε το εξής, Γρηγόρη αντέχεις. Εδώ 
λοιπόν πρέπει να καταλάβετε το Αρτσάχ που βλέπετε, 
αυτός ο χάρτης τώρα είναι λανθασμένος, γιατί αυτό είναι 
το Αρτσάχ, είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα είναι 
μεγάλο, είναι ενωμένο με την Αρμενία. Εκεί πέρα βλέπετε 
την περιοχή Djavakhk που είναι σε σχέση με την Γεωργία. 
Αυτοί που είναι από τη Γεωργία ξέρουν ακριβώς για ποιο 
πράγμα μιλάμε, τώρα λοιπόν μιλάμε για τη Δυτική Αρμενία. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν συζητάμε γι’ αυτό το θέμα, 
άμα ξανακοιτάξετε τα άρθρα της Συνθήκης Σεβρών, ποιος 
είχε συμφωνήσει και ποιος δεν είχε συμφωνήσει, το πρώτο 
πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι στη Συνθήκη 
Λωζάνης η Αμερική δεν υπογράφει. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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όταν έχεις κάποιον που δεν υπογράφει να σου 
λέει να τηρήσεις αυτό που υπέγραψες. Έχουμε βέβαια 
στο ενδιάμεσο και τη Συνθήκη Καρς, την οποία βέβαια 
θυμούνται όλοι οι Αρμένιοι, γιατί την πάτησαν από την 
Σοβιετική Ένωση, η οποία υπέγραψε κατευθείαν με την 
Τουρκία κι έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο, της έδωσε ένα 
κομμάτι της Αρμενίας, αλλά η Αρμενία δεν μπορούσε να πει 
τίποτα. Γιατί ήταν μέσα στην Σοβιετική Ένωση.
Άρα να θυμάστε, αν θέλετε να βάλετε στόχους, ότι μερικές 
Συνθήκες που θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν πια ή δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί, να ξέρετε ότι ενεργοποιούνται μια χαρά. 

Άρα θα σας δείξω πριν εδώ, να θυμάστε αυτή την περιοχή 
και να θυμάστε αυτό που είπες σε κάποια φάση ότι οι 
Αρμένιοι μας έδωσαν το παράδειγμα, γιατί έδωσαν μάχες 
πάντα. Ξέρετε γιατί μας το έδωσαν αυτό το παράδειγμα; 

Γιατί οι Αρμένιοι είχαν ένα πρόβλημα. 
Όταν έφυγαν από εκεί, δεν βρέθηκαν στην 
Αρμενία. Οι Πόντιοι όταν έφυγαν από τον 
Πόντο, ξαφνικά τους εξήγησαν ότι ήταν 
Πόντιοι, ενώ πριν ήταν Έλληνες και ήρθαν στην Ελλάδα 
και τους εξήγησαν ότι είναι ξένοι, αλλά από τον Πόντο. 
Στην πραγματικότητα το πρόβλημα ποιο είναι; Είναι 
αν μερικοί από εσάς θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ο νέος 
Πόντος είναι ότι δεν κατάλαβαν τι έγινε στην ιστορία. Η 
πρωτεύουσα του Πόντου είναι η Τραπεζούντα, αυτό θα 
πρέπει να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Οτιδήποτε 
άλλο κάνετε αντιγραφή, το κάνετε για ανάμνηση, 
δημιουργείτε καρτ ποστάλ. Εδώ οι Αρμένιοι έχουν 
αποφασίσει ότι αυτό θα απελευθερωθεί. Θα 
απελευθερωθεί και σας το λέω. Εδώ σας δείχνω την ΑΟΖ 
του Πόντου, γιατί ξέρετε ασχολούμαστε και με αυτά τα 
θέματα, αν οι Πόντιοι είχαν παραμείνει στις ακτές, η ΑΟΖ 
του Πόντου θα ήταν 93.000 χλμ2. (εικόνα 05)

Θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι 131.000 χλμ2. Η ζώνη επαφής με 
την Ιταλία είναι 100.000 χλμ2.
Και θέλω λοιπόν τώρα να σας δείξω και να τελειώσω με 
αυτό που βλέπετε. (εικόνα 06)

Στη Δυτική Αρμενία, που αφορά τον μισό Πόντο, έχουν 
σημαία, έχουν ύμνο, έχουν Βουλή, έχουν Πρόεδρο, έχουν 
προγράμματα και τώρα όταν έγιναν οι Παναρμενικοί 
αγώνες απ’ όλο τον κόσμο, 600 άτομα της Δυτικής 
Αρμενίας, η οποία δεν υπάρχει και η οποία βρίσκεται προς 
το παρόν κατεχόμενη, 600 άτομα βρέθηκαν στο Ερεβάν 
για να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Ο κεντρικός 
παρουσιαστής τους παρουσίασε ως Αρμένιους της Δυτικής 
Αρμενίας με την σημαία τους επίσημα στο Ερεβάν. 
Ταυτόχρονα πήγαν πάνω στο Αραράτ και είναι ένας καλός 
στόχος να πάτε Αραράτ και έβαλαν τη σημαία της Δυτικής 
Αρμενίας. Αυτή η σημαία που βλέπετε είναι σύμβολο για 
όσους μένουν από εσάς στην Αρμενία, είναι σύμβολο το 
οποίο υπάρχει ήδη στο Τιγρανακέρτ. 
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Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής, μιλάμε πολύ συχνά για 
την ελληνοαρμενική φιλία, εδώ σας θέλω. Οι Αρμένιοι θα το 
κάνουν κι έχουν αρχίσει. 

Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Να ξέρετε ένα πράγμα, 

όταν είστε στο εξωτερικό υπάρχουν οι άχρηστοι και οι 
επικίνδυνοι. Ποιοι είναι οι άχρηστοι; Οι άχρηστοι είναι αυτοί 
που δεν θέλουν να γυρίσουν ποτέ από εκεί που ήρθαν. 
Οι επικίνδυνοι είναι αυτοί που θέλουν να γυρίσουν. Όταν 
μιλάμε για τα Κατεχόμενα στην Κύπρο, άμα ρωτήσετε 
έναν πρόσφυγα και του πεις άμα τα απελευθερώσουμε θα 
πας; Άμα σας πει όχι, είναι άχρηστος. Άμα σας πει ναι, είναι 
επικίνδυνος και θα είναι μαζί σας. Τώρα το ερώτημα, το λέω 
για όλα τα προεδρεία εδώ, ο σκοπός είναι να μιλάμε 
για τον Πόντο ή να μείνουμε στον Πόντο; Γιατί άμα είναι να 
μιλάμε, έχουμε πάρα πολλούς και ειδικούς. Άμα όμως είναι 
να μείνουμε, γιατί έδειξες το παράδειγμα με την εκκλησία. 
Το να πάμε στην εκκλησία είναι ένα πρώτο βήμα. Άμα είναι 
απλώς να πάμε για να φύγουμε, δεν είναι το ίδιο. Το να 
πάμε και να μείνουμε, είναι άλλο. Εδώ λοιπόν προσπαθώ 
να σας δείξω το εξής. Αν όλοι εσείς και μιλάω τώρα για την 
νεολαία, σας έβαζα να σηκώσετε το χέρι για όσους θέλουν 
να πάνε στον Πόντο… (σηκώνουν πάρα πολλοί το χέρι τους) 
Είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι!

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΝΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων

Κύριες/κύριοι,

Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί αρωγό για την 
εξέλιξη και την πρόοδο του Ποντιακού Ελληνισμού, 
καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε 

καίρια θέματα και να θέσουμε νέες βάσεις, οι οποίες θα 
κρατήσουν το όραμα ανοιχτό για την πορεία της ποντιακής 
παράδοσης στο μέλλον.

Σε αυτό ακριβώς το σκοπό συμβάλλουν οι νέοι, ως γνήσιοι 
συνεχιστές μιας παράδοσης αιώνων, οι οποίοι καλούνται 
να μεταφέρουν σε όλο τον κόσμο την κουλτούρα, τα 
ήθη και τα έθιμά μας. Οι απανταχού Πόντιοι στο κόσμο 
κρατούν στην σκέψη τους την Πατρίδα, τον Πόντο και 
την Ελλάδα και με πίστη και ευλάβεια συνεχίζουν το έργο 
τους, μέσα στην ελληνική κοινωνία και τις ελληνικές 
κοινότητες που έχουν δημιουργήσει στο εξωτερικό. Ένα 
λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα των Ποντίων που 
ήρθε από το Norwalk του Connecticut πριν από 2 χρόνια. 
Οι νέοι παρουσίασαν τραγούδια και χορούς του Πόντου 
στην παράσταση για τα 40 χρόνια του Ομίλου Βρακοφόρων 
Κρήτης. Παιδιά 3ης και 4ης γενιάς, που ακολουθούν τα χνάρια 
του ιστορικού μας παρελθόντος, μακριά από τα πάτρια 
εδάφη.

Όμως, η νέα ποντιακή γενιά έρχεται αντιμέτωπη με 
μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες μέσα στο πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς. 
Δημιουργούν την ανάγκη για διευρυμένους ορίζοντες. Οι 
προκλήσεις αυτές ανάγονται στον αιώνα που διανύουμε, 
τον 21ο αιώνα, τον αιώνα με τα μεγάλα επιτεύγματα τόσο σε 
επιστημονικό – τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και στις ριζικές 
αλλαγές μέσα στις κοινωνίες των κρατών (κοινωνικό - 
πολιτικό - οικονομικό επίπεδο). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, 
οι γρήγοροι ρυθμοί, αλλά και η γρήγορη μετάδοση των 
πληροφοριών αλλοτριώνουν τον άνθρωπο, αποξενώνοντάς 
τον από τις ρίζες του και αφομοιώνοντάς τον πλήρως στο 
σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο ζει.

Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, τις οποίες θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει η ποντιακή νεολαία, χαρακτηρίζονται 
από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο κόσμο. Από 
τις πρώτες προκλήσεις είναι τα ανοιχτά μέτωπα και οι 
πολλαπλές εστίες του πολέμου. Οι χρόνιοι πόλεμοι, με 
πολλές ανθρώπινες απώλειες σε καιρό ειρήνης, όπως είναι ο 
πόλεμος στη Συρία ή δημοκρατικά κράτη που παραβιάζουν 
τους θεσμούς της δημοκρατίας ή εφαρμόζουν ορισμένους 
από τους θεσμούς, δημιουργώντας ένα « ασφυκτικό » 
περιβάλλον για τους πολίτες. Άλλη μια πρόκληση, η οποία 
πρέπει να επισημανθεί, είναι ο κόσμος των δυο ταχυτήτων, 
ο κόσμος των αναπτυγμένων κρατών με οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία, όπως είναι οι χώρες της Δύσης και 
ο κόσμος των αναπτυσσόμενων κρατών με ελάχιστους 
πόρους και οικονομικές δυνατότητες, όπως είναι η Αφρική. 
Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και το οικολογικό ζήτημα, 
το οποίο ξεπερνά τα σύνορα των χωρών. Εστίες μόλυνσης 

και διαταραχής του περιβάλλοντος, 
ενώ παράλληλα παρατηρείται και η 
εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
οι οποίες θα διογκώσουν 
το πρόβλημα μεταγενέστερα (π.χ. λειψυδρία).

Ήσσονος σημασίας αποτελεί και το φαινόμενο βίας 
και τρομοκρατίας. Το φαινόμενο αυτό πήρε μεγάλες 
διαστάσεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 με την 
καταστροφή των Δίδυμων Πύργων. Αυτή η μορφή βίας και 
τρομοκρατίας πυροδότησε νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα 
νέες συγκρούσεις και καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά κατέχουν, όχι μόνο οι 
κυβερνήσεις των κρατών, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Ο 
ρόλος του ενεργού πολίτη, ο οποίος μέσα από τις ομάδες, 
τα κινήματα και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και ριζικά, να μετριάσει 
τον κίνδυνο και να δώσει λύσεις, για να βελτιώσει το 
περιβάλλον στο οποίο ζει.

Κι ακριβώς εδώ φαίνεται και ο ρόλος της ποντιακής 
νεολαίας. Η νέα γενιά μπορεί να δημιουργήσει νέες 
προοπτικές και να εξελιχθεί σε πολλαπλά επίπεδα. Κι αυτό 
μπορεί να υλοποιηθεί με την επιστροφή στις ρίζες μας, στην 
παράδοση και στην κουλτούρα μας, τα οποία αποτελούν 
θεμέλιο λίθο για το αύριο. Βασική πηγή η ιστορία μας, η 
διάλεκτος, οι χοροί και τα τραγούδια μας. Η καταγραφή 
των ιστορικών πηγών αλλά και οι μαρτυρίες των Ποντίων 
που γεννήθηκαν στο Πόντο, μπορούν να μας βοηθήσουν 
να κατανοήσουμε καλύτερα τις άγνωστες πτυχές της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Η ποντιακή νεολαία με το ρόλο του ενεργού πολίτη, 
μπορεί να οργανωθεί σε ομάδες προβάλλοντας και τον 
πολιτισμό της αλλά και συμμετέχοντας μέσα στην κοινωνία 
και αναδεικνύοντας τα προβλήματά της. Μέσω των 
κοινωνικών δράσεων και των συναντήσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ανταλλάσσει νέες ιδέες και διαμορφώνει απόψεις. 

Μέσα στο οικουμενικό περιβάλλον η γενιά μας παλεύει για 
το αύριο διατρανώνοντας την πολιτιστική της ταυτότητα, 
προασπίζοντας όσους έχουν ανάγκη. Μέσα σε αυτό τον 
αγώνα γεννιέται η ελπίδα, η αισιοδοξία και το όνειρο, με 
σεβασμό στις ρίζες μας και κάνοντας σταθερά βήματα προς 
την εξέλιξη του Ποντιακού Ελληνισμού.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας

Το ταξίδι των Ποντίων κατά τον 20ο αιώνα μπορεί να 
παρομοιασθεί με το ελληνικό μυθολογικό πουλί, 
τον Φοίνικα. Όταν το συγκεκριμένο πουλί πεθαίνει, 

παραδίδεται οικειοθελώς στις φλόγες του. Από τις στάχτες 
του μάλιστα, γεννάται ένας νέος φοίνικας. Πρόκειται για 
ένα σύμβολο αναγέννησης, ανάστασης και ανανέωσης. 
Ομοίως, οι Πόντιοι αναγκάσθηκαν στο παρελθόν να 
εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη πατρίδα τους και βρίσκονταν 
υπό την απειλή εξαφάνισης. Αυτό το πραγματικά μοναδικό 
κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, που χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερες παραδόσεις κι έθιμα καθώς και από μια 
διάλεκτο, η οποία βασίζεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα, 
άνθιζε μέχρι την εμφάνιση των Νεοτούρκων το 1908 και 
του Μουσταφά Κεμάλ, αργότερα. Οι τελευταίοι έθεσαν σε 
εφαρμογή ένα μελετημένο σχέδιο γενοκτονίας, οδηγώντας 
στο θάνατο 353.000 Ελληνοποντίων κατά την περίοδο 
1914 - 1923. Παρ’όλα αυτά, τον τελευταίο αιώνα οι Πόντιοι 
αναγεννώνται από τις στάχτες τους, διατηρούν και μάλιστα 
αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους σε μικρές κοινωνίες 
σ’ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τα βήματα που έχουμε κάνει, 
ωστόσο, ο 21ος αιώνας τώρα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες 
και πιο αδιόρατες προκλήσεις για το λαό μας.

Συγκεκριμένα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε ως μέλη της ποντιακής νεολαίας του 21ου 
αιώνα είναι η ενότητα. Ως πολιτισμός, έχουμε ενσταλλάξει 
και διατηρήσει κοινές παραδόσεις, σχετικές με το χορό, 
τη μουσική ή την κουζίνα. Κι αυτό έχει πραγματοποιηθεί 
παρά τη διασπορά των ποντιακών κοινοτήτων σε όλα τα 
μήκη και πλάτη του κόσμου. Για παράδειγμα, στη γενέτειρά 
μου, την Αυστραλία, έχουμε την τύχη να έχουμε πολλές 
κοινωνίες Ποντίων, οι οποίες προωθούν και διατηρούν, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αυτές τις παραδόσεις. 
Παρ’όλα αυτά και παρά τις επιτυχίες μας, αντιμετωπίζουμε 
δυσκολίες λόγω της έλλειψης ενότητας μεταξύ των 
συγκεκριμένων κοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε, 
να αφήσουμε στην άκρη την έχθρα και τις διαφορές μας και 
να εστιάσουμε στα κοινά μας στοιχεία ως Ελληνοπόντιοι. 
Και τώρα οδηγούμαστε στην ερώτηση: «ποια είναι τα 
στοιχεία που μας ενώνουν ως Ελληνοπόντιους; Είναι ο 
χορός; Είναι η κουζίνα; Είναι η μουσική και τα τραγούδια 
μας ή μήπως η διάλεκτός μας;». Στην πραγματικότητα, 
όλα τα παραπάνω έχουν καταφέρει να συνθέσουν και να 
προωθήσουν μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα για όλα τα 
μέλη της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας. Αλλά είναι αυτό 
αρκετό; Είναι Πόντιος απλώς κάποιος που ξέρει να χορεύει 
τικ ή να παίζει λύρα; Αυτά μπορούν να διδαχθούν ακόμη και 
σε κάποιον που δεν έχει ποντιακή καταγωγή. Οπότε, τι είναι 
αυτό που μας ορίζει ως Πόντιους και έχει κατ΄επέκταση και 
τη δύναμη να μας κρατήσει ενωμένους; Η απάντηση σ’αυτή 

την ερώτηση στηρίζεται στην ιστορία μας. 

Η γενοκτονία των Ελληνοποντίων είναι αδιαμφησβήτητα 
ένα σημείο αναφοράς της πρόσφατης ιστορίας μας. Από 
μόνη της έχει διαμορφώσει την τωρινή μας κατάσταση, 
δηλαδή το γεγονός ότι αποτελούμαστε από πολλές μικρές 
κοινότητες, διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες 
προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοσή τους. 
Και καθώς τα χρόνια περνούν και οι γενιές αλλάζουν, 
η απάθεια προς το θέμα της γενοκτονίας μεγαλώνει 
τρομακτικά. Καθώς μεγάλωνα σε μια αυστραλιανο-
ποντιακή κοινωνία, έβλεπα και συνεχίζω να βλέπω ότι 
πολλοί συνομήλικοί μου ή και άνθρωποι μικρότερης 
ηλικίας γνωρίζουν ελάχιστα σε σχέση με τη Γενοκτονία. 
Ποιοι ήταν οι πραγματικοί δράστες και ποιος ο ρόλος και 
ο σκοπός τους; Ποια γεγονότα οδήγησαν, σημάδεψαν 
και ακολούθησαν τη γενοκτονία, που προκάλεσε τόσο 
μεγάλη αιματοχυσία; Τι αντίκτυπο είχε η γενοκτονία στους 
επιζώντες και στις μελλοντικές γενεές; Οι απαντήσεις 
σ’αυτές τις ερωτήσεις έχουν τη δύναμη να μας ενώσουν. 
Γι’αυτό, είναι καθήκον μας να ενημερωθούμε και να 
ενημερώσουμε και τον υπόλοιπο ποντιακό κόσμο σε 
σχέση με το κοινό μας παρελθόν. Μέχρι τη σήμερον 
ημέρα, οι δράστες συνεχίζουν να αρνούνται ότι τα 
γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα 100 χρόνια πριν. Μέσω της 
εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και του διαλόγου όμως, θα 
μπορέσουμε να απαντήσουμε σ’αυτή την παραποίηση 
της ιστορίας. Διαφορετικά, η ανάμνηση των προγόνων 
μας θα ξεθωριάσει. Όσο περισσότερο μένουμε σιωπηλοί, 
τόσο πιο ηχηρή γίνεται η άρνηση. Μένοντας σιωπηλοί, 
ανεκπαίδευτοι κι ανενημέρωτοι, όχι απλώς γινόμαστε 
πιόνια στα χέρια των δραστών, αλλά τους βοηθούμε επί της 
ουσίας να ολοκληρώσουν το σχέδιο που πρωτοεφάρμοσαν 
100 χρόνια πριν. Ο Israel Charny, ένας διάσημος και 
αξιοσέβαστος μελετητής γενοκτονιών, έχει δηλώσει ότι «Η 
άρνηση και η διαγραφή των αναμνήσεων είναι το τελικό 
στάδιο της γενοκτονίας». Εν κατακλείδι, ο δικός μας ρόλος 
στη σημερινή κοινωνία είναι να παραμείνουμε ενωμένοι 
και πιστοί σε όλα τα στοιχεία του πολιτισμού μας και να 
υψώσουμε μια κοινή φωνή απέναντι στον κόσμο. Μονάχα 
αν μορφώσουμε τους εαυτούς μας και τις μελλοντικές 
γενιές σε σχέση με τις παραδόσεις και την ιστορία μας, 
θα διασφαλίσουμε την επιβίωση του ελληνοποντιακού 
πνεύματος και της ανάμνησης των προγόνων μας.

Θα ήθελα να τελειώσω τον λόγο μου με μια φράση, 
προερχόμενη από την ταινία με τίτλο «Μνημείων Άνδρες», 
στην οποία ένας από τους πρωταγωνιστές επιχειρεί 
να δώσει κουράγιο στους υπόλοιπους στρατιώτες, 
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω λόγια: «Δεν μπορείς να 
διαγράψεις μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων! Μπορείς 
να κάψεις ολοσχερώς τα σπίτια τους, αλλά με κάποιον 
τρόπο, αυτοί θα επιστρέψουν. Αλλά αν καταστρέψεις τα 
επιτεύγματά τους και την ιστορία τους, τότε αυτοί δεν 
υπήρξαν ποτέ. Το μόνο που μένει είναι στάχτη». 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ

Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Καζακστάν 

Την πρόκληση του 21ου αιώνα για όλους του Πόντιους 
αποτελεί η απώλεια της εθνικής ταυτότητας, των 
παραδόσεων και του τρόπου ζωής. Οι γονείς θα 

πρέπει να αρχίζουν να εξηγούν στα παιδιά τους από την 
πολύ μικρή ηλικία τι σημαίνουν τέτοιες έννοιες, όπως 
πατριωτισμός, αγάπη στο έθνος, ενότητα. Για παράδειγμα 
τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς 
και ελληνική γλώσσα, να ξέρουν παραδοσιακά φαγητά, να 
ακολουθούν τους κανόνες ορθόδοξου τρόπου ζωής των 
Ποντίων, καθώς και του εορτασμού εθνικών γιορτών κ.λπ. 
Ακριβώς αυτό θα πρέπει να ξαναμπεί στις καρδιές των 
συμπατριωτών μας.

Στο παρόν στάδιο μπορούμε να δούμε ότι στον κόσμο η 
μορφή της εθνικής αυτοδιάθεσης αλλάζει. Αυτή η μορφή 
συνεπάγεται την πλήρη αφομοίωση όλων των εθνών σε 
μία ομάδα που ακολουθεί τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές 
αξίες. Βλέπουμε ήδη πως οι συμπατριώτες μας παραμελούν 
ή πλήρως αγνοούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των 
Ποντίων, ξεχνώντας τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα ήθη 
των Ποντίων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. 
Το μέλλον του έθνους μας είναι στα χέρια μας. 

Οι δραστήριοι νέοι προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν 

τις γνώσεις αυτές μέσω κοινοποίησης 
αυτών των πληροφοριών σε διάφορες 
πλατφόρμες, η κύρια από τις οποίες είναι το 
διαδίκτυο.
Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα το 
τι αντιπροσωπεύει ο άντρας ή η γυναίκα, 
πώς πρέπει να εκδηλώνουν την ταυτότητά τους στην 
κοινωνία, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, σύμφωνα 
με την ιδεολογία και την ηθική.

Οι Πόντιοι έχουν πολλά να δώσουν στον κόσμο όσον 
αφορά στον πολιτισμό, στις παραδόσεις και στον τρόπο 
ζωής. Μπορούμε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να ζείτε 
αρμονικά σε μια σύγχρονη κοινωνία με ηθικές αξίες που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πολιτισμό και τα έθιμά 
μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σαφή βήματα για να 
ξαναζωντανέψουμε τις πολιτιστικές μας αξίες.
Είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσουμε γυρίσματα μιας σειράς 
εκπομπών για την εθνική και την πολιτιστική ταυτότητα 
των Ποντίων (για το γάμο, τους αρραβώνες, τον ρόλο 
αντρών και γυναικών, για την έννοια της οικογένειας) και 
να τις διαδώσουμε στο διαδίκτυο. Επίσης είναι σημαντικό 
όταν διεξάγουμε κάποιες εκδηλώσεις να τις κάνουμε σε 
συνεργασία με τη μεγαλύτερη γενιά για να μας μεταδίδουν 
την εμπειρία τους. 

Ολοκληρώνοντας θέλω να τονίσω, ότι εάν υπήρχε 
οργανωμένη ποντιακή νεολαία θα μπορούσαμε να 
καταφέρουμε πολύ περισσότερα.
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ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του αγώνα για την 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου. Τα πρώτα βήματα είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Δε βρήκαμε ακόμη το δρόμο μας. Μας λείπει 
η γνώση. Δεν έχουμε ιστορική παιδεία. Από μόνοι μας δε 
διαβάζουμε. Είναι τραγικά λυπηρό. Τα ποντιακά σωματεία 
συνεχίζουν να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους μόνο 
στο χορό και το τραγούδι. Δε φτάνει η 19η Μαΐου, με την 
ισχνή παρουσία μας στις εκδηλώσεις μνήμης, για να λέμε 
ότι κάνουμε το χρέος μας. Έχω γράψει 22 βιβλία για την 
γενοκτονία μας. Έχουν γράψει και άλλοι συνάδελφοι. Όμως 
συγκριτικά με τις εκδόσεις των Εβραίων και των Αρμενίων 
είμαστε μία σταγόνα μέσα στον ωκεανό. Ελάχιστα είναι τα 
σωματεία μας που έχουν το 14ο έργο μου για τη γενοκτονία. 

Χάρη στον παιδικό μου φίλο, τον Δημήτρη Μελισσανίδη, 
εφοδιάσαμε περισσότερες από εκατόν δημοτικές 
βιβλιοθήκες με τα βιβλία μου, για να έχουν πρόσβαση 
κυρίως οι μαθητές, αλλά και όλοι οι άλλοι φιλίστορες. 
Δε κράτησα ούτε ένα ευρώ, όπως δε δέχτηκα και από 
το Κοινοβούλιο, παρά την γραπτή του απόφαση, ούτε 
μία δραχμή για μένα και την συνεργάτιδα μου Ευαγγελία 
Μπουμπουγιατζή, την οποία πλήρωνα επί οκτώ χρόνια από 
τον παχυλό ειλικρινά τότε μισθό και τις οικονομίες μου. 
Είναι η πρώτη φορά, που αναγκάζομαι, χωρίς να με τιμά, να 
γνωστοποιήσω κάποιες αθέατες προσωπικές πλευρές, γιατί 
γνωρίζω ότι κάποιοι τυχοδιώκτες καραδοκούν στη γωνία. 
Τους περιμένω με μεγάλη χαρά.

Τα χρήματα δίδονται στον εκδότη για το ελληνο - ϊσπανικό 
βιβλίο «Θα παραμείνουμε απαθείς», που ένα μέρος 
γράφτηκε το 1922 στο Βαλπαράιζο της Χιλής από τον 
Γεώργιο Μουστάκη και το μεγαλύτερο μέρος από εμένα. 
Είναι ένα βιβλίο για την γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου. Ο υπότιτλος του βιβλίου ήταν «Το Μαρτυρολόγιο 
του Πόντου και η Διεθνής Κοινή Γνώμη», ένα βιβλίο πολύ 
χρήσιμο για τους στόχους μας. 500 βιβλία θα μοιραστούν 
δωρεάν στις ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, 
σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα Αναζητώ 
μόνο χορηγό μεταφοράς Με το δίγλωσσο αυτό βιβλίο 
πιστεύω ότι από τη μια διευκολύνουμε τους αναγνώστες 
να μάθουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι νεότουρκοι 
και οι κεμαλικοί σε βάρος των προγόνων μας και από την 
άλλη ευαισθητοποιούμε τους δημοκρατικούς λαούς της 
Λατινικής Αμερικής να μπούνε μπροστάρηδες στο δίκαιο 
αγώνα μας.

Σήμερα πήρα στα χέρια μου από τον εκδότη το νέο 

πνευματικό μας παιδί, ένα πολύ αξιόλογο και πολλαπλά 
πολύτιμο βιβλίο, το οποίο έχω γράψει μαζί με έναν παλιό 
φοιτητή μου, άριστο τουρκολόγο, τον Ευάγγελο Τσιανάκα. 
Είναι το πιο ώριμο και αποκαλυπτικό γιατί αναφέρεται εν 
μέρει και στο θέμα της εισήγησής μου, την 19η Μαΐου και το 
Ποντιακό Ζήτημα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Στηρίζεται 
σε περισσότερα από 250 τουρκικά βιβλία για το Ποντιακό 
Ζήτημα. 

Τα ελεγχόμενα ερευνητικά κέντρα από τον κρατικό 
τουρκικό μηχανισμό έχουν εκδώσει, για εσωτερική 
κατανάλωση, περισσότερα από 25 βιβλία με τον τίτλο 
«Pontos Meselesi», δηλαδή «Το Ποντιακό Ζήτημα», βιβλία 
απολογητικά τα περισσότερα, που προσπαθούν να 
περιγράψουν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων του Πόντου 
και τον κίνδυνο που διέτρεχε η οθωμανική πατρίδα. Όλα 
αυτά τα βιβλία δεν ηρωποιούν απλά τον γενοκτόνο του 
ποντιακού ελληνισμού Μουσταφά Κεμάλ, τον θεοποιούν. 
Τα σχολικά βιβλία είναι γεμάτα με εικόνες και λακωνικές 
συμβουλές του. 

Αυτός είναι ο πολιτικός σχεδιασμός των τουρκικών 
κυβερνήσεων. Ποια είναι η δική μας εκπαιδευτική και 
εξωτερική πολιτική; Ο ραγιαδισμός στο μεγαλείο του. 
Πόσοι από εσάς ξέρετε το ανήθικο παιχνίδι που έπαιζαν 
17 ολόκληρα χρόνια οι φιλοκεμαλικές κυβερνήσεις του 
ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή πιέζονταν από την Αμερική 
και την Τουρκία, για να μην εκδοθούν τα ντοκουμέντα που 
ομόφωνα ψήφισαν το 1996; 

Από το 2004 ο Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος 
Κακλαμάνης, ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη, παρουσία των 
βουλευτών Χάρη Καστανίδη και Σάββα Τσιτουρίδη, είχε 
εκδώσει έναν συνοπτικό μου τόμο και τον είχε μεταφράσει, 
όπως υποσχέθηκε σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες. Δέκα χρόνια 
ήταν φυλακισμένες οι μεταφράσεις. Πριν από έξι μήνες τις 
πήρα, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και σε αυτό 
το σύντομο διάστημα έχουν ήδη εκδοθεί, χάρη στον Ιβάν 
Σαββίδη στα ρωσικά, στα γερμανικά τα δούλεψε η ΟΣΕΠΕ 
και στα αγγλικά, βάζοντας υποθήκη το εφάπαξ μου. Από 
τον Δημήτρη Μελισσανίδη χωρίς δεύτερη κουβέντα ζήτησα 
και πήρα τα έξοδα της τουρκικής μετάφρασης, η οποία θα 
είναι ολοκληρωμένη τα Χριστούγεννα. 

Για όλους μας η έκδοση στα τουρκικά είναι η μεγαλύτερη 
επιτυχία, γιατί θα λύσουμε τον γόρδιο δεσμό της γνώσης. 
θα μάθουν τα εκατομμύρια των λαών της Μικράς Ασίας, 
που δεν είναι Τούρκοι, την άλλη πλευρά της Ιστορίας. Είμαι 
πολύ αισιόδοξος και πολύ χαρούμενος για την πορεία του 
τολμηρού εγχειρήματος.

Όλα αυτά τα βιβλία δεν έπρεπε να εκδοθούν από εμένα, 
αλλά από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο, τις Ομοσπονδίες 
και πλούσια ποντιακά σωματεία. Από ένα συγκεκριμένο 
ερευνητικό ίδρυμα μελετών της γενοκτονίας, που δυστυχώς 
δεν υπάρχει. Μας λείπει η στρατηγική, γιατί μας λείπουν 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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οι ηγέτες. Αν γνωρίζαμε τη δύναμη μας, η Πολιτεία θα 
έπρεπε να στέκεται προσοχή απέναντι μας, να επιλύει τα 
προβλήματα και να μην επιτρέπει σε Φίληδες, Μπίστηδες 
και Ρεπουσιάδες να ασχημονούν, βεβηλώνοντας την 
ιστορία μας και τους άταφους νεκρούς μας.

Η οργανωμένη ποντιακή νεολαία μπορεί να παίξει 
σημαντικό ρόλο, μπορεί να καλύψει ένα μέρος 
από το μεγάλο κενό που υπάρχει στον ερευνητικό, 
πολιτικοδιοικητικό και στρατηγικό τομέα. Να τελειώνουμε 
με τα βαρίδια, που τρώνε τις σάρκες μας, την ψυχή μας, τον 
σεβασμό στη μνήμη των νεκρών μας. 

Όταν θα απελευθερωθούν οι νέοι από τα στρατευμένα 
τάγματα, τότε θα μπορούν να πάρουν στα χέρια τους 
κάποιους από τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους.

• Ίδρυση ερευνητικού κέντρου. Συνέχιση της έρευνας 
ανέκδοτων αρχειακών πηγών με θέματα την ιστορία και 
τον πολιτισμό του ιστορικού Πόντου και του Παρευξείνιου 
Ελληνισμού, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο φλέγον ζήτημα της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
• Έρευνα, μελέτη και αξιοποίηση αρχειακών πηγών, 
εγγράφων, σημειωματαρίων, ημερολογίων, εκθέσεις 
επώνυμων αυτοπτών μαρτύρων, ή άλλων προφορικών 
πηγών με το συγκεκριμένο θέμα.
• Αξιοποίηση των οθωμανικών πηγών, που είναι στη 
διάθεση των ερευνητών από τις τουρκικές αρχές.
• Διεκδίκηση πανεπιστημιακής έδρας στο Ιστορικό 
Τμήμα του Α.Π.Θ. Υπήρχε η έδρα του Ελληνισμού της 
Ανατολής. Είναι καιρός να πληρωθεί. Οι 2.000 Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης πέτυχαν να ιδρυθεί στο συγκεκριμένο τμήμα 
έδρα εβραϊκών σπουδών. Τα εκατομμύρια των προσφύγων 
τι κάνουν; Μετά από 95 χρόνια συνεχίζει το Αθηναϊκό 
κράτος να μας συμπεριφέρεται ως πρόσφυγες του 1922. 
Εδώ θα φανεί ο ρόλος και η δυναμική της νεολαίας μας. Αν 
είναι ώριμη να μπει μπροστά σε τέτοιες διεκδικήσεις.
• Αμοιβαία συνεργασία με ερευνητές, καθηγητές, 
διανοούμενους, φοιτητές και καλλιτέχνες της γειτονικής 
χώρας που έχουν διαφορετική επιστημονική τοποθέτηση 
από το στρατοκρατικό κατεστημένο και την ισλαμική 
μετεξέλιξή του
• Αξιοποίηση της τούρκικης βιβλιογραφίας για τον ποντιακό, 
μικρασιατικό και παρευξείνιο ελληνισμό.
• Αξιοποίηση των ρωσικών αρχείων του Υπουργείου 
Εξωτερικών και των άλλων κρατικών αρχείων, που 
διαθέτουν άπειρο ανέκδοτο υλικό για την παρουσία των 
Ελλήνων στο Βόρειο Εύξεινο Πόντο, για τη συνεργασία 
των μπολσεβίκων με τον Μουσταφά Κεμάλ και τη μεγάλη 
οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που του πρόσφεραν, 
για τις διώξεις των Ελλήνων την σταλινική περίοδο, αλλά 
και για τον πολιτισμό που πρόσφεραν οι Έλληνες στους 
λαούς της ρωσικής αυτοκρατορίας.
• Συνεργασία με τους λαούς της Μικράς Ασίας (Τσερκέζους, 
Κούρδους, Κιζιλμπάσιδες, Γεζίτες, Άραβες, κ.λπ.), που 
υπέστησαν τις οθωμανικές και κεμαλικές βαρβαρότητες.
• Ανάδειξη και καταπολέμηση, με τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα, της τουρκικής προπαγάνδας σε όλο τον 
πλανήτη. Επιλογή ειδικής επιστημονικής επιτροπής, που 
θα παρακολουθεί τις πολιτικές δραστηριότητες των 
τουρκικών οργανώσεων και επιστημονικών ομάδων, που 

δραστηριοποιούνται στην προώθηση των 
τουρκικών θέσεων.
• Επιστημονική αντιμετώπιση 
της πλαστογράφησης της ιστορίας από 
τα τούρκικα ερευνητικά κέντρα και από 
τα λόμπι του εξωτερικού, των κειμένων 
στο διαδίκτυο και της εθνολογικής παραχάραξης.
• Ουσιαστική συνεργασία και κοινούς αγώνες, με τους 
χριστιανικούς λαούς της Μικράς Ασίας, που υπέστησαν 
ανάλογες γενοκτονίες.
• Μελέτη της Γεωγραφίας του Πόντου, καταγραφή 
ελληνικών οικισμών, γεωγραφικών τοπωνυμιών, βουνών, 
ποταμιών, παρχαριών.
• Ανάδειξη της 19ης Μαΐου και του Ποντιακού Ζητήματος 
διεθνώς.
• Προβολή και ανάδειξη της ελληνικής και παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, στο 
μεγαλείο της ανθρώπινης φιλίας, της αλληλοβοήθειας και 
της σωτηρίας του εν δυνάμει και υποτιθέμενου εχθρού, 
αλλά και των ανήκουστων πράξεων γενοκτονίας.
• Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και φόρουμ, όχι ως φτωχοί 
συγγενείς, αλλά με πλούσιο και απόλυτα τεκμηριωμένο 
ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, χάρτες, φωτογραφίες, 
μικρές πολύγλωσσες εκδόσεις, βίντεο, κ.λπ.), για να 
κερδίσουμε την αξιοπιστία των συνέδρων. Διοργάνωση 
διεθνών συνεδρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
μειονότητες.
• Αξιοποίηση των αναγνωρίσεων της Γενοκτονίας από 
Κράτη, Πολιτείες των Η.Π.Α. και Διεθνείς Οργανισμούς.
• Δημιουργία επιστημονικής ομάδας για συνεχή 
παρακολούθηση του διαδικτύου και των ΜΜΕ.
• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις μειονότητες. Πραγματοποίηση 
σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση.
• Ανάδειξη του ζητήματος των Ελληνόφωνων 
μουσουλμάνων, που η συνθήκη της Λωζάνης δεν επέτρεψε 
την ανταλλαγή τους.
• Ανάδειξη του κρυπτοχριστιανικού Ζητήματος.
• Συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα, αντίστοιχα 
ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα που το 
επιστημονικό τους πεδίο είναι οι γενοκτονίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
• Συνεργασία με τις νεολαίες των πολιτικών κομμάτων της 
χώρας που κατοικούν. Συνεργασία με τους φοιτητικούς 
συλλόγους. Δημιουργία συμβουλευτικών επιστημονικών 
επιτροπών προώθησης του ποντιακού ζητήματος. 
Αποφυγή συνιστωσών.
• Προσέγγιση και ενημέρωση με ανάλογο εποπτικό υλικό 
και εκδόσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αλλά και των πολιτικών κομμάτων.
• Αξιοποίηση των επώνυμων πνευματικών ανθρώπων, της 
τέχνης, των γραμμάτων, της μουσικής και του αθλητισμού, 
που έχουν εκδηλώσει ανάλογες ευαισθησίες σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Αξιοποίηση της δύναμης του κινηματογράφου. Η ταινία 
Αραράτ έφερε μέσα σε εκατομμύρια σπίτια το δράμα του 
αρμενικού λαού.
• Προσέγγιση και συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες, 
ερευνητές ζητημάτων γενοκτονίας, π.χ. τον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Bochum Mihran Dabag, που εργάζεται στο 
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Genozidforschung.
• Αξιοποίηση των δηλώσεων του προέδρου της Γερμανίας 
Joachim Gauck.
• Έκδοση εξαμηνιαίου περιοδικού με άρθρα που 
αναφέρονται στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και 
των άλλων χριστιανικών λαών.
• Πίεση του ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνει πράξη τις 
αποφάσεις που πήρε.
• Έκδοση ετήσιου επιστημονικού τόμου με μελέτες 
ερευνητών παγκοσμίου κύρους που καλύπτουν τα 
κεφάλαια γενοκτονίας από νομική, διεθνή, κοινωνική, 
ιστορική και ψυχιατρική πλευρά.
• Βιντεοσκόπηση, προβολή και αξιοποίηση παλαιών 
ντοκυμαντέρ, ιδιωτικών ντοκουμέντων και συνεντεύξεων. 
Συγκέντρωση, καταγραφή και μελέτη προφορικών 
αφηγήσεων, μαρτυριών και άλλων πηγών που συμβάλλουν 
στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας.
• Πίεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνει πράξη τις 
αποφάσεις που πήρε, όταν αναγνώρισε τη γενοκτονία και 
καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου.
• Καταδίκη πολιτική και κοινωνική απομόνωση όλων 
εκείνων που παίζουν ύποπτα παιχνίδια με την ιστορία μας, 
αρνούμενοι τη γενοκτονία των προγόνων μας.
• Ίδρυση ποντιακού μουσείου, αλλά και μουσείου 
γενοκτονίας στα πρότυπα των αντίστοιχων μουσείων, 
που έχουν οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι. Πραγματοποίηση 
πολυθεματικών εκθέσεων, όπως αυτήν που δημιούργησα 
με τον τίτλο «ΠΟΝΤΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ» με 
σεμινάρια ιστορίας και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις σε 
πολλές πόλεις της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και 
της Αμερικής.
• Ίδρυση κεντρικής βιβλιοθήκης με εξειδικευμένα βιβλία, 
ελληνικά και ξενόγλωσσα, για τον ποντιακό και παρευξείνιο 
ελληνισμό.
• Δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού κέντρου προβολής και 
ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων 
του Ευξείνου Πόντου, που θα είναι προσβάσιμο σε όλους 
και κυρίως στον μαθητικό πληθυσμό, μέσω ειδικών 
παιδαγωγικών προγραμμάτων, σχεδιασμένων κατάλληλα 
για κάθε ηλικία.

Όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν, αν πρώτα δε θεραπεύσουμε το 
καρκίνωμα που λέγεται διχόνοια. 

Είναι λυπηρό που δεν είναι όλοι οι Πόντιοι σήμερα εδώ. 
Έχουμε τόσες αρετές, τέτοια δύναμη και ενεργητικότητα, 
τόσα προτερήματα, που τα αξιοποιούμε με τον χείριστο 
τρόπο, θυσιάζοντάς τα στο βωμό της αρρωστημένης 
αρχομανίας, του τυχοδιωκτισμού και του καιροσκοπισμού. 
Είναι καιρός κάποιοι που κουράστηκαν να περάσουν στο 
περιθώριο, αν δεν θέλουν η ιστορία να τους καταδικάσει. 

Δανείζομαι από τον μεγάλο Κύπριο πολιτικό μας, τον 

Βάσω Λυσαρίδη, που με τίμησε προλογίζοντας την 
Πολυθεματική μου Έκθεση στην Αθήνα: «Πόντος Δικαίωμα 
και Υποχρέωση στη Μνήμη» κάποιους αφορισμούς του. 
Καταραμένος να είμαι, και εγώ προσθέτω, καταραμένοι 
να είμαστε στην αδιάστατη αιωνιότητα, αν εξ αιτίας 
της διχόνοιας, ξεχάσουμε τις κραυγές των νηπίων, τους 
ρόγχους των απαγχονισμένων, τις πατημασιές των 
πεταλωμένων, τον ανίκητο πόνο των βιασθέντων, την 
οργή των μαρτύρων και μαρτυρησάντων, το περήφανο 
βλέμμα των μαρτυρησάντων. Αν ξεχάσουμε τη Σάντα, 
την Πάφρα, την Αμισό, την Κερασούντα, τη Σεβάστεια, τη 
Ζάρα, την Τρίπολη, τα Σούρμενα, θα έχουμε ενταφιάσει 
την αξιοπρέπειά μας. Θα μας κυνηγούν ο Καπετανίδης, 
ο Ακριτίδης, ο καπετάν Ευκλείδης, ο Αντών Τσαούς, ο 
Βασίλαγας και τα παληκάρια τους. Θα μας κυνηγάει 
το Μπειαλάν και οι ποντιακοί βράχοι με τα σπασμένα 
κεφάλια των νηπίων. Πάνω από όλα όμως θα μας 
κυνηγάει η Κουνάκα της Ματσούκας και το σπήλαιο 
Αργοτσάλ με τις αρχοντογυναίκες μας, που προτίμησαν 
τον λυτρωτικό θάνατο για να μην πέσουν στα χέρια των 
Τούρκων.«Έρριψαν εαυτάς εις τινα ποταμόν παρά το 
χωρίον Γέφυρα και παρά τας προσπαθείας των άλλων προς 
σωτηρίαν των επνίγησαν», μας ενημερώνει το έγγραφο 
που στάλθηκε από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Καταραμένοι να είμαστε, αν πάνω από τους 353.000 
νεκρούς μας συνεχίζουμε να είμαστε διασπασμένοι, 
περίγελος του ελληνικού λαού και των κυβερνήσεων, 
οι οποίες αυτό επιδιώκουν για να αποδυναμώνουν τις 
διεκδικήσεις μας.
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ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 

Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ - ΕΛΚ

Μετά από τις πολιτικά ορθές ομιλίες που ακούσαμε 
χθες, πήρα την απόφαση να τροποποιήσω κι εγώ 
τη δική μου και να την εντάξω στην κλίμα που 

επικρατούσε. 
Μετά όμως από τους λεβέντικους χορούς σας και τα 
συγκινητικά ποντιακά τραγούδια που παρουσιάσατε, 
αποφάσισα να μην αλλάξω τίποτε και να σας διαβάσω ό,τι 
έγραψα μέσα σε έκσταση λες και πυροβατούσα. 

-Ανδρός παιδοφόνοιο ποτί στόμα χειρ ορέγεσθαι.
«Δεν υπάρχει άλλος θνητός επί γης σε τόσο ελεεινή θέση όσο 
εγώ, που αναγκάζομαι να φιλήσω το χέρι του ανδρός που 
σκότωσε το παιδί μου!» λέγει ο γέρο Πρίαμος γονατιστός 
μπροστά στον Αχιλλέα. 

Σ’ αυτή τη δεινή θέση βρίσκονται σήμερα όλοι οι Έλληνες. 
Ειδικά οι Έλληνες της Κύπρου που πορεύονται χωρίς 
μπούσουλα, που θαλασσοδέρνονται σ’ αχαρτογράφητα 
νερά, ενώ γονατιστοί μπροστά στα πόδια του φονιά, των 
φονιάδων, ζητάνε δικαιοσύνη.

Ελληνόπουλα του Πόντου, Κυρίες και κύριοι, 
Είμαι και θα παραμείνω αθεράπευτα ΕΝΩΤΙΚΗ, και είναι 
βαριά σακατεμένη η ψυχή μου γιατί η παρακμή του 
Ελληνισμού κράτησε την Κύπρο, την από αρχαιοτάτων 
χρόνων Ελληνίδα νήσο, έξω από τα όρια του Ελεύθερου 
Ελληνικού Κράτους. Ακράδαντα πιστεύω πως η σημερινή 
τραγωδία του Ελληνισμού οφείλεται και στην παραγνώριση 
και αδιαφορία που επέδειξε για την Γενοκτονία της 
Μικράς Ασίας και του Πόντου, ενώ μια νέα Μικρασιατική 
καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
Διότι σήμερα ζούμε μιαν άλλη γενοκτονία που συντελείται 
σε βάρος του Ελληνισμού, όπως συνέβηκε πολλές φορές 
στο παρελθόν, όπου έρχονται ντυμένοι φίλοι αμέτρητες 
φορές οι εχθροί μας και οδηγούν τον απροστάτευτο λαό 
σε λεωφόρους πλάνης, σε νόθες και ασύντακτες ατραπούς 
και τον αφελληνίζουν και μετατρέπουν σταδιακά και 
μεθοδευμένα τους Έλληνες σε Συβαρίτες.
Γι αυτό κάθε λέξη που θα πω, αν την αγγίξετε με τη γλώσσα, 
θα σας θυμίζει πικραμύγδαλο.

Υψίστη τιμή για μένα αποτελεί η συμμετοχή μου στην 2η 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Ποντιακής Νεολαίας και γι’ 
αυτό σας ευχαριστώ θερμά.Και συγχαίρω τους διοργανωτές. 
Ελληνόπουλα του Πόντου, η καρδιά της Ελλάδας κτυπά 
με τον παλμό που της δίνετε εσείς, ένα σφριγηλό κομμάτι 
του Ελληνισμού, κτυπά στο ρυθμό που δίνουμε όλοι εμείς 
οι ξεροκέφαλοι απροσάρμοστοι, πεισματάρηδες αλλά 
αγονάτιστοι Έλληνες, που αντιστεκόμαστε και παλεύουμε 
για τη Νέα Ελλάδα, για την παλιγγενεσία.

Όλοι οι Έλληνες ζήσαμε τη γενοκτονία του 1974 και τον 
αφελληνισμό των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου μας, 
του νησιού μας, και βιώνουμε καθημερινά την απώλεια της 
εθνικής μας ταυτότητας. Ζούμε το εθνικό ξεκαθάρισμα των 
Κούρδων στην Νοτιοανατολική Τουρκία και στα γειτονικά 
κράτη της Συρίας και του Ιράκ.

Ωστόσο, μέχρι πολύ πρόσφατα, όλοι μας, 
όταν μιλούσαμε για γενοκτονία, όταν 
χρησιμοποιούσαμε τον όρο γενοκτονία, 
κυρίως αναφερόμασταν 
στην Αρμένικη συνιστώσα. Δεν μιλούσαμε ούτε για την 
Ποντιακή, ούτε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ιωνίας, 
ούτε για τη γενοκτονία των Ασσυρίων και των Χαλδαίων.

Δυστυχώς αυτό συνέβαινε, διότι ουσιαστικά ο μόνος λαός 
που διεκδίκησε απεγνωσμένα και μαχητικά και ενόπλοις 
την αναγνώριση της γενοκτονίας που υπέστη, την τιμωρία 
των ενόχων, την απολογία των ενόχων και την απόδοση 
δικαιοσύνης, ήσαν οι Αρμένιοι. Η δράση της Οργάνωσης 
Justice Commandos of the Armenian Genocide, του Arme-
nian Revolutionary Army και του ΑSALΑ στη συνέχεια, οι 
συνεχείς κινητοποιήσεις των επιβιωσάντων της σφαγής και 
της αρμενικής διασποράς και κυρίως της νεολαίας ποτέ δεν 
επέτρεψαν να ξεχαστεί και να παραγραφεί το έγκλημα και 
το κρατούσαν διαρκώς στο προσκήνιο.
Εμείς, οι Έλληνες, περιδινούμενοι συνεχώς μέσα στην 
εμφύλια θλίψη και μέσα στην κατατονία της Μικρασιατικής 
καταστροφής, τους ακολουθήσαμε αργότερα, όταν 
κάποιοι πρωτοπόροι, κυρίως πρόσφυγες δεύτερη γενιάς, 
προέβαλαν το ζήτημα, αφού αποτίναξαν από επάνω τους 
τη σκόνη της λήθης και τον φόβο των ιδεοληψιών και της 
κατασυκοφάντησης για δήθεν εθνικιστικές παρακρούσεις.
Εναγωνίως αναζήτησαν τους λόγους που μας υποχρέωσαν 
να εγκαταλείψουμε πανάρχαιες κοιτίδες του Ελληνισμού, 
την Ρωμυλία, την Ανατολική Θράκη, την Μικράν Ασία, 
τον Πόντο, την Ιωνία, την Αιολική γη. Κι αργότερα την 
Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο. 

Το ίδιο δυστυχώς έγκλημα διαπράττεται και σήμερα 
στην Κύπρο κι εμείς περιδεείς και άπραγοι, αμέτοχοι και 
επιτηδευμένα ουδέτεροι, κοιτάζουμε αδιάφορα το φονικό.
Επιτέλους, η Ελληνική συνιστώσα της Γενοκτονίας 
αναδύθηκε και μορφοποιήθηκε σε δύο φάσεις, μια 
«Ποντιακή» και μια «Μικρασιατική» και έχει πάρει πια τη 
θέση της στη θεώρηση και εκτίμηση των γεγονότων της 
περιόδου εκείνης.
Ελληνόπουλα του Πόντου, η Γενοκτονία είναι ένα ενιαίο και 
διαρκές έγκλημα σε εφαρμογή μιας προγραμματισμένης 
πολιτικής.
Όπως λέγει ο μελετητής Σάββας Καλεντερίδης, «το πλάτεμα 
και το βάθεμα της συνείδησης της Γενοκτονίας στο σύνολο 
του Ελληνικού λαού και ο αγώνας για την υποστήριξη της 
αναγνώρισης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, 
πρώτα και κύρια από τη διεθνή κοινότητα και στη 
συνέχεια από την ίδια την Τουρκία, δεν αποτελεί μια πράξη 
οπισθοδρόμησης και μισαλλοδοξίας, αλλά αποτελεί μια 
πράξη ανθρωπισμού, ειρήνης και σταθερότητας, γιατί δεν 
αφορά το παρελθόν, αλλά το παρόν και κυρίως το μέλλον.
Είναι δηλαδή οτιδήποτε άλλο εξόν από Εθνικισμός, συνεπώς 
η παραποίηση της Ιστορίας και των ιστορικών δεδομένων, 
δεν φελά. 

Ο Σάββας Καλεντερίδης τονίζει αυτό που σας είπα στην 
αρχή της ομιλίας μου, ότι δηλαδή η Τουρκική νοοτροπία, 
οι μηχανισμοί και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την 
επιτέλεση των θηριωδών του 20ου αιώνα, συνεχίστηκαν και 
διατηρούνται αλώβητοι και είναι οι ίδιοι που προκάλεσαν 
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τα γεγονότα του 1942, του 1955, του 1964 και του 1974, που 
οδήγησαν στην εξαφάνιση των Ελληνικών Κοινοτήτων 
της Κωνσταντινούπολης και είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που 
συνεχίζουν την κατοχή στην Κύπρο και ενορχηστρώνουν 
τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, 
τη Θράκη και το Πατριαρχείο. Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί 
που δολοφόνησαν τον καθολικό ιερέα της Τραπεζούντας 
το 2006, τον Αρμένιο δημοσιογράφο Χραντ Ντινκ, στις 
αρχές του 2007 και τους τρεις χριστιανούς στη κατεχόμενη 
Μαλάτια, λέγει χαρακτηριστικά ο Σάββας Καλεντερίδης. 

Πιστεύω ότι είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που έφεραν πριν 
λίγες μέρες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τους εγκάθετους του τουρκικού προξενείου 
της Κομοτηνής, με ουσιαστικό σκοπό την αναγνώριση 
τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Τρομάξαμε να 
τους αντιμετωπίσουμε.
Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί, οι οποίοι με την ανοχή της 
διεθνούς κοινότητας, ξεκλήρισαν 25 χιλιάδες κατοίκους της 
Καρπασίας, τους οποίους με τη συμφωνία της τρίτης Βιέννης 
η Τουρκία όφειλε να προστατέψει.
Όλα τούτα συνεχίζονται, όπως και το έγκλημα σε βάρος του 
Κουρδικού λαού, διότι οι μηχανισμοί που διαπράττουν το 
έγκλημα της γενοκτονίας επί τόσες δεκαετίες αισθάνονται 
ισχυροί, δικαιωμένοι και ασφαλείς, ακριβώς επειδή 
δεν ένοιωσαν ποτέ αποτελεσματικά την πίεση και την 
κατακραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης και ποτέ δεν 
καταδικάστηκαν. 

Η γενοκτονία είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα μαζικής 
σφαγής, ως επί το πλείστον αμάχων και ανυπεράσπιστων 
πολιτών, με συγκεκριμένους στόχους και στρατηγική. 
Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει τις γενοκτονίες ως 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Τουρκία αρνείται. 
Ο Καθηγητής Νεοκλής Σαρρής περιγράφει με τον πιο 
αναλυτικό τρόπο στο βιβλίο του «Η Άλλη Πλευρά» την 
τουρκική πολιτική των γενοκτονιών, και την εντάσσει στη 
«θεωρία και πρακτική του ξίφους». Τη μεθόδευση αυτή οι 
Οθωμανοί εφάρμοζαν και πριν από τα εγκλήματα κατά των 
Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της λοιπής Μικράς 
Ασίας, των Ασσυρίων και των Χαλδαίων. Την εφάρμοζαν σε 
κάθε περιοχή που κατακτούσαν πολύ πριν από την επέλαση 
των σφαγέων του 20ου αιώνα , των Νεότουρκων.
Οι κατακτημένοι λαοί είτε εξισλαμίζονταν και 
εκτουρκίζονταν είτε υφίσταντο τον αφανισμό δια 
του ξίφους. Στόχος ήταν η Εθνοκάθαρση και η εθνική 
καθαρότητα του τουρκικού στοιχείου, το οποίο εντέλει 
επικρατούσε. Οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών και το 
εθνικό ξεκαθάρισμα είναι οι μεθοδεύσεις που εφαρμόζονται 
μέχρι και σήμερα, συστηματικά.

Τις ίδιες μεθοδεύσεις ακολούθησε και το Κεμαλικό 
καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν εξήγηση γιατί οι Τούρκοι 
αρνούνται να αναγνωρίσουν τις γενοκτονίες των Ποντίων, 
των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Διότι έχουν κατά νου, 
εάν χρειαστεί, να τις επαναλάβουν. Και εδώ είναι το χρέος 

της πολιτισμένης ανθρωπότητας, η οποία όμως είναι 
παγιδευμένη σε συμφέροντα και αλληλεξαρτήσεις. Συνεπώς, 
όταν οι ισχυροί δεν βολεύονται με τις αρχές και τις αξίες του 
σύγχρονου πολιτισμένου κόσμου, τότε βάζουν το δίκαιο στο 
ράφι και αφήνουν την Τουρκία να αλωνίζει, να θερίζει, να 
σκοτώνει αμάχους, γέροντες, γυναίκες και παιδιά.

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου οργανώθηκε και 
εκτελέστηκε από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την 
περίοδο 1913 – 1923. Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν 
ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Από τις δραματικές σφαγές 
οι επιζήσαντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο και σε περιοχές 
της τότε Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή το 1922 στην Ελεύθερη Ελλάδα. Η γενοκτονία 
των Ποντίων αναγνωρίστηκε επίσημα από το Ελληνικό 
Κράτος, κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου το 1994, και καθορίστηκε η 19η 
Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
στο Μικρασιατικό Πόντο». Τη γενοκτονία των Ποντίων 
αναγνώρισαν η Σουηδία και η Αυστραλία, καθώς και 
διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Ένωση Μελετητών 
Γενοκτονιών. 
Μέχρι το 1943 δεν υπήρχε ο όρος «γενοκτονία» στο 
λεξιλόγιο των εγκλημάτων πολέμου, αλλά προστέθηκε 
από τον Πολωνό δικηγόρο Raphael Lumpkin (Λέμπκιν). Με 
προσωπικό αγώνα του Lumpkin (Λέμπκιν), τα Ηνωμένα 
Έθνη αναγνώρισαν τη συστηματική εθνοκάθαρση ως 
έγκλημα και υιοθέτησαν την πρόταση Λέμπκιν για τον όρο 
γενοκτονία. Ο Λέμπκιν ξεκίνησε την προσπάθειά του πριν 
το Εβραϊκό ολοκαύτωμα και τελικά τα κατάφερε το 1948, 
έχοντας κατά νου τις γενοκτονίες της Μικράς Ασίας.
Η έννοια της γενοκτονίας ως όρος διαμορφώθηκε και 
μορφοποιήθηκε κυρίως στη δίκη της Νυρεμβέργης το 1945, 
όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του 
πολέμου. 
Ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση μιας εθνικής, 
φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα 
πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με 
πολεμικές συγκρούσεις. Ο εγκληματίας δεν εξοντώνει 
μια ομάδα για κάποια της πράξη, αλλά για κάτι που είναι. 
Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήσαν 
Έλληνες και Χριστιανοί. Η γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου ξεκίνησε με την πτώση της Αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας, το 1461, με αλλεπάλληλα κύματα διωγμών, 
σφαγών, ξεριζωμών, με την επιστράτευση όλων των 
ανδρών από 15 έως 45 ετών, τους οποίους έστελναν σε 
Τάγματα Εργασίας, από τα οποία δεν επέστρεφαν ποτέ. Κι 
ακόμη, με βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό.
Η τακτική αυτή συνεχίστηκε δια των αιώνων, με κορύφωση 
την συστηματική και μεθοδευμένη εξόντωση των Ποντίων 
τον 20ο αιώνα.
Με βάση την τουρκική αφήγηση, όσοι Πόντιοι σκοτώθηκαν, 
έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις, κακουχίες 
και λιμούς, για τους οποίους δεν ευθυνόταν το τουρκικό 
κράτος.
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Ότι ακριβώς λένε και για την Κύπρο, όπου οι χιλιάδες νεκροί 
μας σκοτώθηκαν είτε σε πολεμικές επιχειρήσεις είτε στο 
πραξικόπημα.
Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία 
πολλών χωρών βρίθουν μαρτυριών για το ειδεχθές έγκλημα, 
που διαπράχθηκε εναντίον του Ελληνικού λαού, το οποίο 
διεπράχθη παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος των άλλων 
χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Οι προσπάθειες εξισλαμισμού των Ελλήνων του Πόντου 
εντάθηκαν στα μέσα του 17ου αιώνα και διήρκησαν μέχρι το 
τέλος του πρώτου ρωσοτουρκικού πολέμου.
Χαρακτηριζόταν από θρησκευτική βία κατά των 
χριστιανικών πληθυσμών και ομαδικούς βίαιους 
εξισλαμισμούς. Γι αυτό και σήμερα, χιλιάδες είναι οι 
κρυπτοχριστιανοί της Μικράς Ασίας. 
Οι μαζικές διώξεις είχαν κατά καιρούς εξάρσεις και υφέσεις 
και εντάθηκαν στον Πόντο με τη μορφή εκτοπισμών το 
1913. Οι εκτοπισμοί συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά 
την εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην 
Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Με το πρόσχημα ότι οι 
Πόντιοι υποστήριζαν τις κινήσεις των Ρώσων, μεγάλος 
αριθμός κατοίκων από τις περιοχές της Σινώπης και της 
Κερασούντος εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Μικράς 
Ασίας. Έτσι είχαμε το πρώτο στοιχείο, που συνδέθηκε με 
τον εξαναγκασμό των γηγενών πληθυσμών να ασπασθούν 
τον μουσουλμανισμό. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των θυμάτων αυτών 
των πολιτικών ανήλθε, για εκείνο το διάστημα, σε 100.000 
περίπου. Υπήρξαν βέβαια διαμαρτυρίες από Αυστριακούς 
και Αμερικανούς διπλωμάτες κατά της Οθωμανικής 
κυβέρνησης αλλά ουδείς τις έλαβε υπ όψιν. Με την άφιξη 
του Κεμάλ Αττατούρκ, τον Μάιο του 1919, στην περιοχή της 
Τραπεζούντας οι Τσέτες κλιμάκωσαν τις διώξεις σε βάρος 
των Χριστιανικών Πληθυσμών. Ωστόσο, η απόφαση για την 
ολοκληρωτική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου λήφθηκε 
από τους Νεότουρκους, ήδη από το 1911. 
Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο «Ένωση και Πρόοδος», το οποίο 
ιδρύθηκε το 1889, σε συνέδριό του στη Θεσσαλονίκη το 1911, 
αποφάσισε ότι η Μικρά Ασία πρέπει να γίνει μωαμεθανική 
χώρα, αμιγώς τουρκική και ως εκ τούτου η εν λόγω 
απόφαση καταδίκαζε εκ προοιμίου σε θάνατο διάφορες 
εθνότητες.

Σε έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας, τον Ιούνιο του 1915 
είναι γραμμένα τα εξής: «Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους 
δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως 
αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, 
δερνόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφονεύοντο οδηγούντο 
στα όρη από τους δημίους τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του 
ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί 
οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, τους παρελάμβαναν για να 
τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα...»
Λες και περιγράφεται η πορεία των Ελλήνων Κυπρίων το 
1974. Λες και διαβάζει κανείς σελίδες από την Αρμένικη 
Γενοκτονία.

Το 1919 δόθηκε η χαριστική βολή για τον 
Ποντιακό Ελληνισμό. Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε 
στον διαβόητο Τοπάλ Οσμάν τις επιχειρήσεις της μαζικής 

εξόντωσης τοπικών πληθυσμών. 
Το έγκλημα διεκπεραίωσε η μυστική 
οργάνωση, Mutafai Milliye. Αυτό που δεν 
πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε 
αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε μέσα 
σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ και εξόντωσε τον Ελληνισμό του 
Πόντου και της Ιωνίας.
Οι σκληροτράχηλοι Έλληνες του Πόντου οργάνωσαν 
αντάρτικο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Τα 
θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα αν 
δεν υπήρχε το επικό και ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο. 
Όσοι εκ των χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, 
επέζησαν υποχρεώθηκαν σε εξισλαμισμό. Σχετικές με το 
θέμα αναφορές υπάρχουν στα αρχεία του Ελληνικού καθώς 
και του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και στις 
γραφές του Αμερικανού πρέσβη Χένρυ Μοργκεντάου. Είναι 
γνωστό ότι σε πολλά χωριά της κατεχόμενης Κύπρου έχουν 
μεταφερθεί μαζικά έποικοι, που στην πραγματικότητα είναι 
Πόντιοι κρυπτοχριστιανοί. 

Ανάλογες μαρτυρίες υπάρχουν από πλευράς των 
σοβιετικών, όπως όσα καταγράφει ο Στρατάρχης Φρούνζε. 
Οι σοβιετικοί υπήρξαν οι βασικοί σύμμαχοι του Κεμαλικού 
εθνικισμού τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του. 
Πιθανότατα, οι μπολσεβίκοι να αντάλλαξαν με τον τρόπο 
αυτό την υποστήριξη της Τουρκίας στο Παντουρανικό 
Κίνημα, που δρούσε τότε στη Ρωσία. Οι σοβιετικοί 
προμήθευσαν τους Κεμαλικούς με όπλα, χρήματα, 
στρατιωτικούς συμβούλους.
Η τουρκική αντεπίθεση στο μικρασιατικό μέτωπο κατά των 
ελληνικών στρατευμάτων το 1921, οργανώθηκε από αυτόν, 
τον Σοβιετικό Στρατάρχη Φρούνζε.

Δεν θα αναφερθώ σε όλα όσα μαρτυρεί ο Φρούνζε, ο Ρώσος 
πρέσβυς Αράλοφ, ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ, Γερμανοί 
αξιωματικοί, αλλά και δικοί μας μελετητές, γιατί θεωρώ ότι 
είναι γνωστά και αν δεν είναι οφείλουμε να γίνουν κτήμα 
του καθε Έλληνα.
O Φρούνζε, μας κατέλειπε μια από τις ελάχιστες μαρτυρίες 
για τους ηττημένους αντάρτες: [... «οι Έλληνες έμοιαζαν 
κυριολεκτικά με σκελετούς. Αντί για ρούχα κρέμονταν από 
τους ώμους τους κουρέλια. Φυσούσε κρύος αέρας και όλη η 
ομάδα, κάτω από τα σπρωξίματα των συνοδών - στρατιωτών, 
κατευθυνόταν προς τη Χάβζα. Μερικοί όταν μας αντίκρισαν, 
άρχισαν να κλαίνε...»]
Ο Φρούνζε έγραψε επίσης πως όταν περνούσαν δίπλα 
από μια ομάδα αιχμάλωτων Ελλήνων στη Μερζιφούντα, 
ένας από τους αιχμαλώτους φώναξε στη σοβιετική 
αντιπροσωπεία ότι ήταν και αυτοί ένοχοι γιατί ενίσχυαν τον 
Κεμάλ και τους Τούρκους. 
Πολλαπλές μαρτυρίες από στρατιωτικούς διπλωμάτες - 
επισκέπτες των περιοχών των σφαγών και μελετητών 
διεθνούς κύρους περιγράφουν τη βαναυσότητα των 
τούρκων σφαγέων και ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των 
Ελλήνων που δολοφονήθηκαν στο ενάμισι εκατομμύριο. 
Ο Φρούνζε στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Τουρκία» 
γράφει: «Από τους 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη 
Σαμψούντα, τη Σινώπη και την Αμάσεια απόμειναν μόνο 
μερικές ομάδες ανταρτών που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. 
Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωμένων, των γυναικών και των 
παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές».
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Ανάλογες μαρτυρίες κατέθεσε και ο Αράλοβ, σοβιετικός 
πρέσβης στην Άγκυρα, για πλήθος Ελλήνων που 
σφαγιάστηκαν βάρβαρα, γέρους, παιδιά, γυναίκες. 
Ο Αριστοκλής Αιγίδης στο βιβλίο του «Η Ελλάς χωρίς τους 
πρόσφυγας» γράφει: «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον 
τραγικόν εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν του 
αγώνος».
Ο Θεοφάνης Μαλκίδης αναφέρεται σε αριθμό θυμάτων 
πέραν των 800.000 Ελλήνων. 
Ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο για τις 
τουρκικές ωμότητες σε βάρος των χριστιανών μετά το 1919.  
Στο προοίμιο αυτού του μνημονίου έγραψε: «Η επίτευξη της 
ανακωχής με την Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 1918, φάνηκε να 
επέφερε μια προσωρινή παύση των διωγμών των μειονοτήτων 
εκ μέρους των Τούρκων, που διαπράχθηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολέμου.  Σ αυτούς τους διωγμούς πάνω από 
500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς 
ελάχιστοι επέζησαν...».

Μαζί με τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού 
εσφαγιάσθησαν επίσης οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, άλλοι 
Χριστιανικοί πληθυσμοί  και οι Αρμένιοι, οι οποίοι έχασαν 
ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους.
Η Γενοκτονία αυτή συνολικά αφορά τη μαζική σφαγή 
του Ασσυριακού / Χαλδαϊκού / Συριακού πληθυσμού 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1890, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
την περίοδο του 1922 - 1925. Ο πληθυσμός των Ασσυρίων 
της άνω Μεσοποταμίας εκτοπίστηκε δια της βίας και 
σφαγιάστηκε από Τουρκικές και κουρδικές ορδές, μεταξύ 
1914 και 1920, κατά τον ίδιο τρόπο που σφαγιάστηκαν οι 
Αρμένιοι και οι Έλληνες. 

Σε αυτά τα γεγονότα, κοντά στα τρία εκατομμύρια 
Χριστιανοί της Συριακής, Αρμενικής και της Ελληνικής 
εκκλησίας δολοφονήθηκαν από το καθεστώς των 
Νεότουρκων. Είναι πρόδηλο ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια 
που νομικώς και άλλως πώς καθορίζονται από τη διεθνή 
κοινότητα. Στις μελέτες για την Αρμενική γενοκτονία 
αναφέρεται η συμμετοχή γερμανών αξιωματικών στο 
έγκλημα, ενώ χαρακτηριστικά λέγεται ότι όταν ο Χίτλερ 
ξεκίνησε το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Ποιος θυμάται σήμερα τη γενοκτονία των Αρμενίων».

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Τι δεν κάναμε, τι κάναμε λάθος 
Για να αναγνωρισθούν οι γενοκτονίες του 20ου αιώνα που 
διέπραξε η Τουρκία πρέπει πρωτίστως να διδάσκονται 
καθημερινά από κάθε προσφερόμενο βήμα και ειδικά 
στα σχολεία. Θεωρώ μεγίστη πλάνη την προσπάθεια 
απάλειψης ή παραποίηση σελίδων της καταγεγραμμένης και 
αποδεδειγμένης ιστορίας, για να μην προάγεται δήθεν το 
φυλετικό και εθνικιστικό μίσος. Το μίσος προλαμβάνεται με 
τη σωστή πολιτική αγωγή, που θα βασίζεται στην πολιτική 
ηθική των άγραφων νόμων και Τον χάρτη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Κανείς δεν διανοήθηκε ποτέ να απαλείψει 
από την ιστορία των Εβραίων το ολοκαύτωμα για να μην 
μισούν τα Εβραιόπουλα τους Γερμανούς. Όλα αυτά δεν είναι 
εθνικιστικές εξάρσεις αλλά ο συνωστισμός στην παραλία της 
Σμύρνης είναι παράκρουση. Η ιστορική γνώση δεν αφορά 
παλιομοδίτικες συμπεριφορές παρωχημένων εποχών, 
όπως επιμένουν κάποιοι μεταμοντέρνοι  διεθνιστές και 
εκσυγχρονιστές. 

Επίσης πρέπει να γίνει κτήμα όλων η Ποντιακή ιστορία, 
ο Ποντιακός πολιτισμός και να διασωθεί η ποντιακή 
γλώσσα. Παράλληλα πρέπει να αναληφθεί μια παγκόσμια 
υπερπροσπάθεια τόσο από το Ελληνικό κράτος όσο και 
από τους Έλληνες της διασποράς για την ενημέρωση των 
πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων αλλά και των 
πολιτών για το ατιμώρητο αυτό έγκλημα. Να αρχίσει η 
σταδιακή αναγνώρισή του από Κοινοβούλια, Κυβερνήσεις, 
Επιστημονικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα. Να επιδιώκεται 
η προβολή της Γενοκτονίας σε κάθε επιστημονικό και 
πολιτικό συνέδριο.

Στις χειρουργικές περιπέτειές μου στις Παρευξείνιες χώρες, 
στην Κριμαία, στην Ατζάρα, στον Καύκασο, στην Αρμενία, 
στη Γεωργία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ακόμη δε και στη 
Ρωσία, στη Δημοκρατία Κόμι, στην κεντρική Ασία, στο 
Μπακανάς, στο Μπισκέκ, στην Τασκένδη, συναντούσα 
τον ποντιακό Ελληνισμό που αγωνιούσε και ζητούσε 
απεγνωσμένα βοήθεια για να διασώσει τη γλώσσα, τον 
πολιτισμό, το Ελληνικό Πνεύμα. Να επιβιώσει βιολογικά.
 
Στην Αρμενία, Γεωργία, Ατζάρα υπήρχε συμπαγής Ελληνικός 
πληθυσμός. Τσάλκα, Αλαβερντίν, Μεχμανά, Βατούμι, 
Κιουταήσι, Καρέλι τσιατούρι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήλθαν 
στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
σφριγηλό προκεχωρημένο φυλάκιο του Ελληνισμού στον 
Καύκασο. Με Ελληνικό πανεπιστήμιο, ιατρική σχολή, τμήμα 
Ελληνικών σπουδών. Πολλοί θα πηγαίναμε να διδάξουμε  
χωρίς παράδες. 

Επίσης πρέπει να στηρίζεται η προσπάθεια των Αρμενίων 
και των άλλων λαών που υπέστησαν γενοκτονίες για 
αναγνώριση του εγκλήματος και απολογία των ενόχων. Να 
απαιτείται η απολογία της Τουρκίας.
Η όλη προσπάθεια δεν πρέπει να τερματιστεί παρά μόνο 
με την παραδοχή και απολογία της Τουρκίας. Μέχρι 
τότε πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
παρεμποδίζεται η συμμετοχή της χώρας αυτής στην 
Κοινωνία των σύγχρονων Εθνών. 
Και παρ’ όλο που για εμένα έχει χάσει την αξιοπιστία της η 
Ε.Ε. και έχει μετατραπεί σε αγία ρωμαϊκή αυτοκρατορία του 
Βερολίνου, οφείλουμε να παλεύουμε και για την ανάκτηση 
των αξιών της και για να προβάλλουμε τα εθνικά μας 
ζητήματα. 
Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την προβολή του 
ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παράλληλα με την 
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προβολή του Ποντιακού Πολιτισμού, με δημόσιες ακροάσεις 
και προβολή ντοκουμέντων για το έγκλημα. Πρέπει να 
πειστούν όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των 
Ποντίων και άλλες γενοκτονίες. Πρέπει να παρεμποδιστεί 
η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας μέχρι να αναγνωρίσει 
τις γενοκτονίες και να ανακόψει την επιθετική εγκληματική 
κατακτητική πολιτική της και την πολιτική του εθνικού 
ξεκαθαρίσματος εναντίον της Κύπρου, των Κούρδων και 
των άλλων λαών της περιοχής. 

Ο ρόλος της Ποντιακής Νεολαίας
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι διοργανωτές για τη 
σημερινή Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, 
διάβασα μια φράση που με συγκίνησε πολύ: «τα… δισέγγονα 
της προσφυγιάς του Πόντου από τις πέντε ηπείρους του 
πλανήτη δίνουν ραντεβού ... στην «ανεπίσημη» πρωτεύουσα 
του Ποντιακού Ελληνισμού, τη Θεσσαλονίκη!» Σήμερα λοιπόν 
είναι ημέρα γιορτής: η σκυτάλη παραλαμβάνεται από τις 
νέες γενιές των Ποντίων. Από όλα τα Ελληνόπουλα που 
έχουν επίγνωση του πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς 
καλός Έλληνας.
Και στη νέα γενιά πέφτει το βάρος να σηκώσει ψηλά τη 
σημαία του Πόντου και του Ελληνισμού. Πιστοί στις αρχές 
και τις αξίες των προγόνων σας, σήμερα δείχνετε ότι η 
Ποντιακή Νεολαία είναι ζωντανή, δημιουργική, σύγχρονη, 
αλλά και με πλήρη συνείδηση της ιστορικής της αποστολής. 
Μιας αποστολής που συνίσταται στην προώθηση και 
ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού, στη διατήρηση και τη διάδοση των ιδανικών 
και αξιών του Ελληνισμού, καθώς και την ενίσχυση των 
πολύπλευρων σχέσεων της νεολαίας της Διασποράς με την 
ιστορική της Πατρίδα. 
Η διάσωση δηλαδή των μνημείων από το πέρασμα 
των ποντίων, η σφραγίδα τους, τα δακτυλικά τους 
αποτυπώματα. 

Το σημερινό φόρουμ ποντιακής νεολαίας, με 
αντιπροσώπους από όλον τον κόσμο, πρέπει να αποτελέσει 
ένα σημαντικό βήμα για την ενότητα του Ελληνισμού. 
Παρακολουθώ εδώ και χρόνια τη δράση και την πορεία 
ανάπτυξης της Ποντιακής Νεολαίας. Οι νέες και οι νέοι 
στελεχώνουν συλλόγους, εισάγουν ιδέες και εκφράζουν 
δημιουργικούς προβληματισμούς όχι μόνο σε καλλιτεχνικό 
αλλά και σε διοικητικό επίπεδο. Ως νέοι Πόντιοι, έχετε 
πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και μεγάλη ευθύνη για την 
διαμόρφωση της ιστορικής πορείας του Ποντιακού λαού.
Η Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας είναι άλλωστε ένα ζήτημα 
που έχει πολλές παραμέτρους και αφορά τον κάθε Έλληνα 
και όχι μόνο τους Πόντιους.

Η άποψή μου είναι πως η πίεση προς τους πολιτικούς πρέπει 
να είναι συνεχής και επίμονη, κυρίως από πλευράς σας και 
η παρουσία της Γενοκτονίας ένα κυρίαρχο στοιχείο στις 
ηλεκτρονικές διαδικτυακές επικοινωνίες. Η γενοκτονία 
πρέπει να είναι καθημερινά στο προσκήνιο. Όπως ακριβώς 
συμβαίνει με την Αρμένικη γενοκτονία. 
Παράδειγμα: Πρόσφατα στην Αργεντινή με υπεδέχθησαν οι 
Αρμένιοι και υπήρξα επίσημη ομιλήτρια σε πολλές χώρες το 
2015 για τα εκατοντάχρονα της γενοκτονίας. Όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με τις υπερβολές των εθνικών μας μύθων, 
που τόσο πολύ τις χρειαζόμαστε στον κατατονικό και 
παρηκμασμένο κόσμο που ζούμε.

Εμείς δεν ζητούμε εκδίκηση, αλλά δικαίωση. 
Η δικαίωση θα επέλθει όταν η Τουρκία 
επισήμως ζητήσει συγγνώμη από 
τον Ελληνισμό και αποδώσει στους απογόνους 
των θυμάτων τις περιουσίες τους. Γι’ αυτό οφείλουμε 
να συντονιστούμε με τους Αρμένιους στη διεκδίκηση 
των ιδιοκτησιακών μας δικαιωμάτων επί της γης μας και 
αποζημιώσεων για τους νεκρούς μας που δολοφονήθηκαν. 
Με προσφυγές στα δικαστήρια και κάθε ένδικο μέσον. 
Μόνο έτσι θα ανακόψουμε τη συνεχιζόμενη τουρκική 
πολιτική των νέων γενοκτονιών και την επανάληψη 
των σφαγών. Η ατιμωρησία ενθαρρύνει την Τουρκία να 
συνεχίσει την εγκληματική της πολιτική. 

Όπως σας είπα, τον  Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση 
Μελετητών Γενοκτονιών (International Association of 
Genocide Scholars ή IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη 
γενοκτονία των Ελλήνων, μαζί με την γενοκτονία των 
Ασσυρίων. 
Εξέδωσε το εξής ψήφισμα:
«ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται 
παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που 
εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της 
γενοκτονίας, και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για 
τις μελλοντικές γενοκτονίες,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των 
μειονοτικών πληθυσμών, κατά τη διάρκεια και μετά 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζεται συνήθως 
ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη 
αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών, 
εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς 
Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών, ότι η Οθωμανική 
εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της 
αυτοκρατορίας, μεταξύ των ετών 1914 και 1923, συνιστούν 
γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και 
των Ελλήνων της Ανατολίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση 
της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον 
αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη, 
και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την 
αποκατάσταση».

Εκτός από όλα όσα λέγει η Επιστημονική αυτή Ένωση, εμείς 
θα αγωνιστούμε για να μην είναι χωρίς συνέπειες η άρνηση 
της γενοκτονίας και η παραποίηση της Ιστορίας. Η φίλη 
μου η Βαλερί Μπουαγιέ μας περιμένει. Βουλευτής - γαλλική 
εθνοσυνέλευση Μασσαλία.
 
Προσωπική μου δέσμευση, στον ύψιστο βαθμό των 
δυνατοτήτων μου ως Ευρωβουλευτού, είναι ότι θα 
προσπαθώ και θα αγωνίζομαι ούτως ώστε ουδέποτε η 
Τουρκία θα ενταχθεί στην Ε.Ε. εάν δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της προς τους λαούς που κατέσφαξε και 
καταδυναστεύει.
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων 
στην Ευρώπη 

Η ιστορική ευθύνη που έχουμε δε μας αφήνει κανένα 
απολύτως περιθώριο αδράνειας, αναφορικά με 
τον αγώνα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των 

Ποντίων σε διεθνές επίπεδο.

Οι απαραίτητες ενέργειες για τη διεθνή αναγνώριση  της 
Γενοκτονίας, έχουν ως αφετηρία τα πρωτοβάθμια όργανα, 
δηλαδή τους συλλόγους ανά τον κόσμο. Βάση τους θα 
αποτελεί η γνώση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
των νέων και των ενηλίκων μελών των συλλόγων, για την 
ιστορία και τον πολιτισμό του ποντιακού Ελληνισμού. 

Κάθε σύλλογος, ως πρωτοβάθμιο όργανο, οφείλει να δίνει 
ένα ηχηρό «παρόν», σε επίπεδο κοινωνικό, ακαδημαϊκό 
αλλά και πολιτικό, καθώς και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις 
τοπικής εμβέλειας, με απώτερο σκοπό να αναπτύξει μία 
αμφίδρομη επικοινωνία και γνωριμία με τους πολίτες, έτσι 
ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε αυτούς να πληροφορούνται 
για τον πολιτισμό μας.

Η πληροφόρηση, αναφορικά με την ιστορία και τον 
πολιτισμό του ποντιακού Ελληνισμού επιτυγχάνεται με 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
(ευρύτερο κοινό και ποντίων), με πυρήνα το σύλλογο. 
Αυτό δημιουργεί επιπλέον κίνητρα συμμετοχής στις όποιες 
δραστηριότητες των συλλόγων. 

Οι σύλλογοι - μέλη της ΟΣΕΠΕ διοργάνωσαν παραδείγματος 
χάρη, ημέρες αιμοδοσίες συμβολικού χαρακτήρα, όπου 
νέοι και νέες παρείχαν πληροφορίες και ενημέρωναν το 
ευρύτερο κοινό, αναφορικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου. Άλλοι σύλλογοι (σε συνεργασία και με άλλους 
συλλόγους) έχουν καθιερώσει την «πορεία μνήμης», 
που πραγματοποιείται στο κέντρο μεγάλων πόλεων της 
Γερμανίας την 19η Μαΐου και διεξάγεται πλέον κάθε χρόνο.

Για την επίτευξη όμως όλων αυτών των ανωτέρω στόχων 
και κυρίως της Διεθνούς Αναγνώρισης, επιβάλλεται η 
δικτύωση και η συνολική συγκέντρωση δυνάμεων από 
όλους μας, καθώς αυτό θα αποτελέσει μία από τις πιο 
ουσιαστικές βιώσιμες λύσεις.

Εν συνεχεία, σειρά έχουν τα δευτεροβάθμια όργανα, 
δηλαδή οι Ομοσπονδίες, οι οποίες λόγω της βαρύτητας και 
της σπουδαιότητας των δομών τους, έχουν τη δυνατότητα 
να επιμεληθούν, να οργανώσουν και να διοργανώσουν 
έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των μελών - συλλόγων, 
αναφορικά με τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.

Λόγω όμως της σημαντικότητας και της πολυπλοκότητας 
του θέματος αυτού, η ΟΣΕΠΕ έκρινε και εν τέλει συνέστησε 
μία Επιτροπή, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με 
τον τομέα αυτό. Η σύσταση και η λειτουργία αυτής της 
επιτροπής είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο, το οποίο μας 
παρέχει τη δυνατότητα  της άμεσης πληροφόρησης 
σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις και ως εκ τούτου 
αποτελεσματικότερα αντανακλαστικά. 

Οφείλουμε να αποτελέσουμε το έναυσμα για τη δημιουργία 
τέτοιων επιτροπών και τη συγκρότηση δομών που θα 
αποτελέσουν μία συμφωνία ορόσημο για τον ποντιακό 
χώρο και το θεσμό που υπηρετούμε. Είναι αναγκαία όσο 
ποτέ η επιστημονική έρευνα και η προώθηση αυτής, σε 
σχέση με τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς της πολιτείας.

Οι ομοσπονδίες έχουν ρόλο καθοδηγητή και ενδυναμωτή 
των ενεργειών των συλλόγων - μελών τους σε επίπεδο 
κοινωνικό, πολιτιστικό και ακαδημαϊκό.

Η Ομοσπονδία Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη και η 
Νεολαία της έχει πετύχει τις ακόλουθες δραστηριότητες, 
σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου: 

Δικτύωση:
• Σύσταση Επιτροπής για τη Διεθνή αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων 
• Συμμετοχή σε κρατικούς φορείς και σε μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (IDA, NiJaF)

Ενημέρωση, συντονισμός, δικτύωση: 
• Σεμινάριο Ιστορίας και Λαογραφίας 
• Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας στην Ευρώπη 
• Πορείες Ειρήνης εις μνήμην της Γενοκτονίας των Ποντίων 
• Επιστημονικά συνέδρια για την Ιστορία των Ποντίων

Διάδοση: 
• Εκδόσεις βιβλίων: «Τέχνη συναντά ιστορία: Η ζωή στον 
Πόντο» 
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (International 
Charlemagne Prize) 

Κλείνοντας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα
1. Η κοινή στρατηγική και ο κοινός συντονισμός, είναι 
προαπαιτούμενα για τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ποντίων 
2. Καθοδήγηση και προώθηση των ενεργειών των 
ομοσπονδιών με κοινό και συντονισμένο σκοπό
3. Διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την ιστορία των 
Ελλήνων του Πόντου στους χώρους των συλλόγων για 
νέους διαφόρων ηλικιών. 

Σκέψεις/προτάσεις μας:
• Ένα εγχειρίδιο, σε διάφορες γλώσσες, με ιστορικές 
πληροφορίες, δοσμένο με μία ευκολονόητη γλώσσα, που 
θα απευθύνεται σε νέους μικρής ηλικίας.
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• Παγκόσμια ηλεκτρονική λίστα (βάση δεδομένων) 
με επίσημη καταγραφή ιστορικών, πολιτικών και 
ακαδημαικών προσώπων καθώς και θεσμών και φορέων.
• Εκδηλώσεις ουσίας, από τις οποίες θα μπορούν να 
συγκεντρωθούν έσοδα για την ενίσχυση των επιτροπών 
που θα απασχολούνται αποκλειστικά με τη Διεθνή 
Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
• Εκδηλώσεις όπου θα απονέμεται έπαθλο στους 
συμμετέχοντες (γράφουμε ιστορίες, γεγονότα, εκθέσεις, 
ζωγραφίζουμε)
• Στήριξη επιστημονικών ερευνών του χώρου (χορηγίες, 
γνώσεις, δημόσιες σχέσεις)
• Κεντρικό σημείο πληροφόρησης, κεντρικός ιστότοπος με 
πληροφορίες που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό 

των Ελλήνων του Πόντου. 
• Παγκόσμια κεντρική επιτροπή 
γενοκτονίας που θα επιλαμβάνεται επί των 
τρέχοντων ζητημάτων 
του Ποντιακού Ελληνισμού.  
• Ίδρυση Μουσείου ποντιακού πολιτισμού στη 
Θεσσαλονίκη - διαφύλαξη και διατήρηση της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας (στολίδι των Ποντίων)
• Όχι άλλη εσωστρέφεια - ας μη βλέπουμε τα γεγονότα 
μόνο από προσωπικές οπτικές αλλά από μία γενικευμένη 
αλήθεια, που προαπαιτεί ψυχραιμία και εργατικότητα.
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 

Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Αρμενίας

Χαιρετώ όλους τους συμπατριώτες μου, ανθρώπους 
που έχουν βάλει τα εθνικά ζητήματα πάνω από τα 
δικά τους.

Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές και δίνουν τη 
δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών σε διάφορα ζητήματα. 
Εφόσον, εμείς οι Έλληνες - Πόντιοι της Αρμενίας έχουμε 
εμπειρία στην προσπάθεια για την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Ελλήνων, θα προσπαθήσω όσο γίνεται 
σύντομα  να σας παρουσιάσω τον αγώνα μας για την 
αναγνώριση.

Δυστυχώς σήμερα εμείς ζούμε μακριά από την πατρίδα 
μας και πρωτεύον ζήτημα για μας είναι να διατηρήσουμε 
την «εθνικότητά» μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, να μάθουμε την ιστορία 
μας και να γνωρίσουμε τον πολιτισμό μας. Οι Έλληνες 
της Αρμενίας, όντας ένας μικρός αριθμός, σε περιπτώσεις 
ενοποίησης δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα και 
σπουδαία πράγματα. Αλλά εμείς κάνουμε όλα όσα είναι 
δυνατόν, προσπαθώντας για το καλύτερο. Το αποτέλεσμα, 
όπως όλοι ξέρετε, είναι στις 24/03/2015 η Αρμένικη 
Δημοκρατία να ανακοινώσει πως καταδικάζει τη βία που 
χρησιμοποιήθηκε εναντίων των Ελλήνων και Ασσυρίων που 
ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου 
αιώνα, χαρακτηρίζοντας το όλο γεγονός ως γενοκτονία. Σε 
αυτό, από τις ελληνικές κοινότητες, μεγάλη συνεισφορά 
είχε ο πρόεδρος της κοινότητας «Πατρίδα», Εντουάεντ 
Πολάντοφ.
Όμως πριν να το δεχτεί η Αρμενία, τι δρόμο κάναμε 
εμείς; Εκτός του ότι, ξεκινώντας από 1995 και κάθε 
χρόνο στις 19 Μαΐου, με διοργάνωση της Ελληνικής 
Κοινωνικής Οργάνωσης «Πόντιοι», ανεβαίναμε στο 
«Τσιτσερνακαμπερντ», στο μνημείο γενοκτονίας των 
Αρμενίων, με λουλούδια στην αιώνια φωτιά, τιμώντας την 
μνήμη των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας… 
κάθε φορά απαιτούσαμε από την Αρμένικη Δημοκρατία 
να αναγνωρίσει και να καταδικάσει το αναμφισβήτητο 
γεγονός που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα στο ελληνικό 
έθνος. 
Θα ήθελα πολύ όλοι σας να προσέξετε το πώς δρα η 
Αρμένικη Διασπορά και η Αρμενία. Το τι δρόμο έχουν 
περάσει οι Αρμένιοι για την αναγνώριση και την καταδίκη 
της γενοκτονίας των Αρμενίων. Πιστεύω πως καλύτερο 
παράδειγμα από αυτούς δεν υπάρχει.
Στις χώρες σας, σε κάθε πόλη όπου ζουν Αρμένιοι θα 
βρείτε μνημείο για την γενοκτονία των Αρμενίων, 
όπου κάθε χρόνο στις 24 Απριλίου γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις. Κάνουν τα πάντα για να ακουστεί, να 

μαθευτεί η βαρβαρότητα των Τούρκων. Συνέχεια με 
διάφορα μηνύματα παροτρύνουν τους πολιτικούς τους να 
καταδικάσουν την αρμένικη γενοκτονία. 

Γιατί δεν το κάνουμε και εμείς οι Πόντιοι; Από την εμπειρία 
μου σας λέω, πως στην Αρμενία αυτό είχε αποτέλεσμα. Για 
αρχή εμείς, μαζί με τους ιστορικούς, επιβεβαιώσαμε ότι 
είναι αδιάψευστη η γενοκτονία των Ελλήνων και Ασσυρίων 
και μετά ξεκινήσαμε να απαιτούμε να καταδικαστεί το 
έγκλημα. Μαζί μας δούλευε και η κοινότητα των Ασσυρίων. 
Επιπλέον βάλανε και μνημείο στο κέντρο του Γερεβάν 
στη μνήμη των θυμάτων των Ασσυρίων. Η Αρμένικη 
Δημοκρατία επέτρεψε και σε μάς να φτιάξουμε μνημείο. 
Εμείς τώρα δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επομένως, ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ. Συνέχεια 
απαιτούμε από τους Πρέσβεις άλλων κρατών στην Αρμενία 
να συμβάλλουν τα κράτη τους, να αναγνωρίσουν την 
γενοκτονία των Ελλήνων και να την καταδικάσουν. Σας 
διαβεβαιώνω, πως μετά από μακρύ αγώνα θα φτάσουμε σε 
σοβαρά αποτελέσματα.

Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι σήμερα το πρωτεύον 
πρόβλημα της Ελλάδος είναι άλλο, και θα ήθελα να μιλήσω 
γι’ αυτό, αλλά επειδή μου είχε ανατεθεί άλλο θέμα, χωρίς 
να ξεφεύγω από αυτό θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή 
αναφορά στο τωρινό πρόβλημα και τη σχέση του με την 
γενοκτονία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει δολοφονημένη 
οικονομία. Πώς πρέπει να το καταπολεμήσουμε αυτό; 
Πιστεύω πως οι ειδικοί που βρίσκονται εδώ σήμερα θα 
μας προτείνουν διάφορες λύσεις, αλλά εγώ έχω σκεφτεί 
ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ του τωρινού προβλήματος 
και της γενοκτονίας Ελλήνων. Σήμερα η Ελλάδα πρέπει να 
απαιτήσει από την Τουρκία αποζημίωση. Τώρα θα πείτε 
πως η Αρμενία εδώ και τόσα χρόνια δεν κατάφερε τίποτα, 
πώς θα το κάνει η Ελλάδα; Θα σας πω. Μπορεί η Ευρώπη 
να μην ενδιαφέρεται για το αρμένικο ζήτημα, αλλά με το 
ελληνικό δεν μπορεί να μην ασχοληθεί. Η Ελλάδα εκτός του 
ότι είναι μέλος της οικογένειας της Ευρώπης, χρωστάει στην 
Ευρώπη. 

Η Ελλάδα θα ξεχρεώσει εύκολα, όταν η Τουρκία θα την 
αποζημιώσει. Η Τουρκία έχει ανάγκη να βοηθηθεί από 
την Ευρώπη και ό,τι και να πει η Ευρώπη, η Τουρκία είναι 
υποχρεωμένη να το κάνει. Άρα καλώ να βάλουμε στην 
άκρη τις εσωτερικές μας διασπάσεις και με σοβαρότητα 
να αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει 
με γρήγορο ρυθμό να τραβήξουμε την προσοχή όλου 
του κόσμου. Να δείξουμε το όφελος από τη λύση του 
προβλήματος. Η Ευρώπη θα λύσει το ζήτημα με τους 
Κούρδους στην Τουρκία, η Ελλάδα πληρώνει τα χρέη της. 
Πιστεύω ότι από τη γενοκτονία μέχρι και σήμερα δεν 
υπήρξαν καλύτερες πολιτικές προϋποθέσεις. Η στιγμή είναι 
πολύ λεπτή και σημαντική. Πρέπει να επωφεληθούμε από 
αυτή την ευκαιρία. Είναι πραγματικά η ώρα για δράση! 
Ζήτω ο Πόντος, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το ελληνικό έθνος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής / 
Γλωσσικής Αγωγής και Πρόεδρος του Τμήματος 
Δασκάλων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου

Ας προτάξουμε τη διασαφήνιση των όρων - 
όχι τον ορισμό τους με τη στενή και δογματική 
τους έννοια:

• «Παιδεία» θα μπορούσαμε να πούμε είναι η αντίληψη που 
έχει το άτομο και ένας λαός για τον εαυτό του, τους άλλους 
και τη φύση, η αντίληψη για τον κόσμο, η ανάπτυξη του 
χαρακτήρα, το αξιακό φορτίο που ορίζει την ατομική και 
συλλογική συμπεριφορά και πράξη. Η παιδεία μπορεί να 
διακρίνεται από τις έννοιες της εκπαίδευσης, της γνώσης 
και του πολιτισμού, αλλά οι εννοιολογικές αυτές κατηγορίες 
«συνδιαλέγονται» και αλληλοσχετίζονται ισχυρά με την 
έννοια της παιδείας. 

• Ειδικότερα, όταν αναφερόμαστε στην ελληνική παιδεία 
πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι αυτή πρέπει να οδηγεί 
στην κατάκτηση της αρετής και της ισορροπίας, στην 
αίσθηση του κάλλους, στο να είναι το άτομο πολίτης 
συνειδητός στο πλαίσιο του δημοκρατικού συμμετοχικού 
πολιτεύματος, να συγκροτείται ως αυτόνομη οντότητα, 
με ολόπλευρη γνώση, δεξιότητες και ηθική υπόσταση. 
«Καθήκον» και «αυτοθυσία» για την πατρίδα είναι αξίες 
και συστατικά αυτονόητα στην έννοια του πολίτη, στα 
προτάγματα της ελληνικής παιδείας. Να υποσημειώσουμε, 
επίσης, ότι στον ελληνικό τρόπο σκέψης οι πολιτικοί 
θεσμοί του δημοκρατικού (αθηναϊκού) καθεστώτος ήταν 
κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση του «δημοκρατικού 
ανθρώπου», έπαιζαν ρόλο παιδευτικό, διαπαιδαγωγικό.

• Εκπαίδευση: μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
ένταξη των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο 
(κοινωνικοποίησή του), με στόχο την ατομική επιβίωση και 
την ομαλή κοινωνική λειτουργία.

• Πολιτισμός: στα προαναφερθέντα αν προσθέσουμε την 
τεχνολογία, την κοινωνική, την οικονομική οργάνωση, και 
το πολιτικό σύστημα, έχουμε την έννοια του πολιτισμού 
τόσο ως «κουλτούρας» όσο και ως «τεχνικού πολιτισμού». 
Όπως γίνεται αντιληπτό, παιδεία και πολιτισμός είναι 
έννοιες αξεδιάλυτα συσσωματωμένες η μια στην άλλη.

• Από τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου (20ου) 
αιώνα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία ρήξης με 
την ιστορία, τον πολιτισμό και την παιδεία, με τα θεμέλια, 
δηλαδή, επάνω στα οποία είχαν δομηθεί οι σύγχρονες 
δημοκρατικές πλουραλιστικές κοινωνίες, τα σύγχρονα 
δημοκρατικά κράτη. Πρόκειται για μια κρίση καθολική, που 

αγκαλιάζει όλους τους αρμούς των δυτικών κοινωνιών. 
Κρίση όχι μόνο οικονομική και πολιτική αλλά κυριότατα 
κρίση αξιών, δημοκρατίας και ελευθερίας. Με ταχύτατο 
ρυθμό αποκόβονται οι γέφυρες με το παρελθόν, όχι 
για να εκσυγχρονιστούν τα θεμέλια και οι παραδόσεις 
στη λειτουργία του παρόντος, αλλά για να εκριζωθούν 
προτάγματα που συγκροτούσαν τη συγκολλητική 
ουσία του κοινωνικού ιστού, για να στρεβλωθούν και 
εξαλειφθούν έννοιες και περιεχόμενο ζωής, όπως 
ο ανθρωπισμός, η αρετή, η ισότητα, η αυτονομία, η 
αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η διαφορετικότητα, οι 
συλλογικές αφηγήσεις της κοινότητας, της πατρίδας, 
του έθνους και της ετερότητας. Να εξαλειφθεί, έτσι, το 
πολιτισμικό, αξιακό και παιδευτικό φορτίο, που όπως 
γνωρίζουμε, έχει δημιουργικά αρδεύσει ο ελληνικός 
πολιτισμός και η ελληνική παιδεία στην τρισχιλιόχρονη 
διαδρομή τους. 

Σήμερα, η υπαγωγή και η δογματική αναγωγή των πάντων, 
μονοσήμαντα, στις ανάγκες της αγοράς, του ανταγωνισμού 
και του άπληστου και εν πολλοίς άνομου κέρδους 
χρειάζεται όχι πολίτες αλλά καταναλωτές, όχι κριτική 
σκέψη αλλά πιθηκισμό, όχι ποικιλομορφία αλλά ασφυκτική 
ομοιογένεια και ομοιομορφία, όχι πρόσωπα αλλά μάσκες, 
όχι ολοκληρωμένους ανθρώπους με ανθρωπιστική 
παιδεία αλλά στυγνούς αλλοτριωμένους επαγγελματίες- 
τεχνοκράτες, όχι οράματα, πειθώ και συμμετοχή αλλά 
αυταρχισμό, υπακοή και εξαναγκασμό. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι, συναφώς, το πολιτισμικό 
ρήγμα ανάμεσα στις παλαιότερες και νεότερες γενιές. 
Πάντοτε υπήρχε το «χάσμα των γενεών», αλλά σήμερα 
αυτό αναδεικνύεται σε πραγματικό ποιοτικό - πολιτισμικό 
ρήγμα. Νέος ανθρωπολογικός τύπος διαμορφώνεται. 

Το βιβλίο αντικαθίσταται σε σημαντικό βαθμό από 
τον υπολογιστή, ο λόγος από την εικόνα, η γνώση, η 
αμφισβήτηση και η κριτική σκέψη από το συνωστισμό των 
πληροφοριών, άχρηστων εν πολλοίς ή μη αφομοιώσιμων. Η 
απομάκρυνση των νέων από την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη 
φιλοσοφία και την παράδοση και η κραυγαλέα υιοθέτηση 
κάθε μορφής δυτικότροπης κουλτούρας, στο όνομα του 
μοντέρνου ή της μόδας, καθιστά τους νέους ιδεολογικά 
έρμαια του εμπορίου και των εταιρειών. Η επίδραση 
της οικογένειας και του σχολείου ελαχιστοποιείται. 
Η ανθρωπιστική παιδεία και η κουλτούρα αγνοείται 
και υποκαθίσταται στην κουλτούρα της οθόνης των 
βιντεοπαιχνιδιών και της τηλεόρασης. 

Η αναλυτική παρουσίαση των συνεπειών εκφεύγει 
των δυνατοτήτων της σημερινής ομιλίας γι’ αυτό θα 
πούμε μόνο ότι το αποτέλεσμα είναι η αποξένωση των 
νεότερων γενεών από τον μέχρι τώρα πολιτισμό. Φυσικά, 
αυτονόητο είναι ότι την τεχνολογία ούτε μπορούμε να την 
εξοβελίσουμε ούτε και το θέλουμε, ασφαλώς. Μπορούμε 
όμως να την εντάξουμε και να την χρησιμοποιήσουμε στο 
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αναγεννησιακό πνευματικό κίνημα που οφείλουμε να 
συγκροτήσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως ελληνικός 
πολιτισμός και ελληνικός λαός. 

• Στην περίπτωση της Ελλάδας, ειδικότερα, οι μεθοδεύσεις 
αυτές – γιατί, κυρίως, πρόκειται περί σχεδιασμένων 
μεθοδεύσεων και λιγότερο για διαδικασίες αυθόρμητες 
–  στοχεύουν επιπλέον στην εξάλειψη της ελληνικής 
ιστορικής ταυτότητας, στη συνακόλουθη διαστρέβλωση 
της ελληνικής ιστορίας μέσω της λεγόμενης «αναθεώρησης» 
της ιστορίας, στην υιοθέτηση των θεωριών περί ασυνέχειας 
του έθνους, στην ενοχοποίηση του πατριωτισμού σαν 
εθνικισμού, στην υιοθέτηση του εθνομηδενισμού, στη 
συκοφάντηση της κοινότητας και του χωριού στο όνομα 
του μοντέρνου κοσμοπολιτισμού, στη διάρρηξη του 
κοινωνικού ιστού και τη μετατροπή των πολιτών σε 
άθροισμα μεμονωμένων ατόμων που είναι απολύτως 
ανίσχυρα απέναντι στο παγκόσμιο κράτος, κ.ο.κ. Εν 
ολίγοις, μιλάμε για δημιουργία, «κατασκευή» ενός νέου 
ανθρωπολογικού τύπου, πολιτισμικά και παιδευτικά 
αλλοτριωμένου. Ο Χάξλεϊ και ο Όργουελ είναι εδώ! 

• Υπόβαθρο των εξελίξεων αυτών είναι, κατά τη γνώμη μου 
η αποκαλούμενη «παγκοσμιοποίηση». Πρόκειται, βέβαια, 
για την παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας 
των πολυεθνικών εταιρειών και συνακόλουθα για την 
ολοκληρωτική επιβολή των «νέων» αξιών, που μόλις 
προαναφέραμε. Πρόκειται για ένα στυγνό κοσμοπολιτισμό 
που ουδεμία σχέση έχει με το οικουμενικό όραμα της 
ελληνικής σκέψης, του ελληνικού στοχασμού και της 
ελληνικής παιδείας. 

• Θύμα μιας τέτοιας μετάλλαξης είναι ασφαλώς και η 
γλώσσα. Μια γλώσσα συγχυσμένη και στρεβλή δημιουργεί 
μυαλά συγχυσμένα, στρεβλά, ακίνδυνα...  Η «σημαντική», 
η στρέβλωση της έννοιας των λέξεων στην υπηρεσία 
της σύγχυσης και της παραπλάνησης ώστε να θολώνει η 
αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Παράδειγμα: ο 
πόλεμος αποκαλείται με την κωδική ονομασία «διαρκής 
ελευθερία», η σφαγή αμάχων «παράπλευρες απώλειες», 
η βίαιη ανατροπή κυβερνήσεων και η επιβολή της 
νέας τάξης «διαρκής ελευθερία» ή «δίκαιος σκοπός», 
ανάλογα, η διαφθορά «αποτελεσματικότητα». Ακόμη, 
η αθέμιτη παρέμβαση στη σύνταξη και τη φωνητική με 
ανεπίτρεπτες, αδικαιολόγητες αναμείξεις συμβάλλουν, 
επίσης, στην ιδεολογική και νοηματική σύγχυση. Έτσι, οι 
λέξεις «ξεπέφτουν» και γίνονται, στα χέρια των κυρίαρχων 
μηχανισμών, των ΜΜΕ, κ.λπ., πλαστικός ρύπος... 
Προσοχή όμως. Δεν υποστηρίζουμε ότι η γλώσσα 
κινδυνεύει, ούτε ότι φτωχαίνει ούτε ότι «νοθεύεται». 
Δεν μιλάμε για ...γλωσσική αστυνόμευση, αναδίπλωση 
και κλείσιμο στον εαυτό μας. Αναφερόμαστε στην 
παραπλανητική χρήση της γλώσσας για λόγους 
ιδεολογικούς. Δεν χρειάζεται να υποσημειώσουμε ότι 
η ελληνική γλώσσα άρδευσε τις άλλες γλώσσες και 

αρδεύτηκε από άλλες στην τρισχιλιετή διαδρομή της. Μια 
γλώσσα δεν πεθαίνει όσο υπάρχει ο λαός που τη μιλά. Μόνο 
εξελίσσεται. Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να σημειώσω 
ότι αν υπάρχει κίνδυνος, αυτός συνδέεται απόλυτα με 
την τραγική δημογραφική κατάσταση του ελληνικού 
πληθυσμού. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα του 
δείκτη γεννητικότητας και της θνησιμότητας στο τέλος 
του παρόντος αιώνα οι Έλληνες ελληνικής καταγωγής 
θα αριθμούν περίπου σε 2.400.000. Σύμφωνα με μελέτη 
του ΟΗΕ, στην Ελλάδα, για να διατηρηθεί σταθερή, στα 
σημερινά επίπεδα, η σχέση εργαζομένων / συνταξιούχων θα 
χρειάζονταν 20 εκατομμύρια μετανάστες. Αν προσθέσουμε 
και τη μετανάστευση του πιο ζωντανού και δημιουργικού 
στοιχείου, δηλαδή, των νέων που στις σημερινές συνθήκες 
είναι κυρίως επιστήμονες, το πρόβλημα της γήρανσης του 
πληθυσμού και της ραγδαίας συρρίκνωσής του, για την 
Ελλάδα είναι εκρηκτικό. Αντιλαμβάνεσθε ότι η γήρανση του 
πληθυσμού υπονομεύει ευθέως την ύπαρξη αυτή καθεαυτή 
του ελληνικού πληθυσμού και συνακόλουθα της ελληνικής 
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. 

• Το ερώτημα ασφαλώς τίθεται: τι πρέπει να γίνει, τι να 
κάνουμε. Εδώ συνταγές δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον, εγώ 
δεν τις γνωρίζω. Σκέψεις, ιδέες, πρωτόλειες προτάσεις 
μπορούν να διατυπωθούν. Ασφαλώς, πρέπει από κάπου 
να ξεκινήσουμε να θέσουμε τις βάσεις για ριζικές αλλαγές. 
Πρόκειται, φυσικά, για μια μακροχρόνια διαδικασία γιατί 
έχει αποδειχτεί ότι η αλλαγή και υιοθέτηση νέων αξιών, 
άλλου τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς, εν ολίγοις 
η ιδεολογικοπολιτισμική μεταβολή είναι ένα από τα 
δυσκολότερα εγχειρήματα. Η παιδεία, ο πολιτισμός, ως 
καθολικά υπερσυστήματα που καθορίζουν τον τρόπο 
ζωής μας, δεν είναι μόδα για να αλλάζουν από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Από την άποψη αυτή απαιτείται ένα 
νέο ειλικρινές διαχρονικό κοινωνικό «συμβόλαιο» που να 
υπερβαίνει τρέχουσες σκοπιμότητες, μικροσυμφέροντα 
βραχυπρόθεσμες πολιτικές και κομματικές στοχεύσεις.

• Οφείλουμε να υιοθετήσουμε ένα άλλο τρόπο σκέψης από 
αυτόν που παρήγαγε τα προβλήματα. Να επαναφέρουμε 
την παιδεία στην κοινωνία και την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Απαιτείται ένα νέο πνευματικό κίνημα αφύπνισης και 
καθολικού επαναπροσδιορισμού του τρόπου ζωής, της 
ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσης. 
Ενεργοποίηση των φορέων της παιδείας, της αγωγής, 
των αξιών στο πλαίσιο μιας μεγάλης συμφωνίας, όπως 
προαναφέραμε: οικογένεια, σχολείο - εκπαίδευση, πολιτεία, 
άλλοι συλλογικοί φορείς που εκφράζουν την κοινωνία των 
πολιτών, η εκκλησία, τα ΜΜΕ...Τον κεντρικό πυρήνα, τον 
άξονα αυτής της νέας «παλιγγενεσίας» θα μπορούσαμε 
να τον αποκαλέσουμε Εκσυγχρονισμό της πνευματικής, 
της πολιτισμικής παράδοσης, όπως έρχεται διαχρονικά 
από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Όχι δογματική 
μεταφορά της αρχαιότητας στο σήμερα αλλά προσαρμογή 
των προταγμάτων ζωής στη σημερινή πραγματικότητα. Οι 
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αρχές και οι αξίες του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού 
να συνδιαλεχτούν με την ανανέωση, το σήμερα, με το 
μέλλον.  Όχι δογματική αντιγραφή ξένων δυτικότροπων 
προτύπων άκριτα στην ελληνική πραγματικότητα. Σχετικά 
με αυτό το τελευταίο, δηλαδή, τη δογματική αντιγραφή 
και άκριτη μεταφορά ξένων προτύπων στη ζωή μας θα 
ήθελα να αναφέρω μια αποστροφή του Οδυσσέα Ελύτη σε 
συνέντευξή του στον Ρένο Αποστολίδη. 

Λέει, λοιπόν, ο Ελύτης: [...Κι εκείνο που ξέρω είναι ότι μ’αυτά 
καί μ’ αυτά εφτάσαμε σε κάτι που θα μου επιτρέψετε να 
ονομάσω «ψευδοφάνεια». Έχουμε, δηλαδή, την τάση να 
παρουσιαζόμαστε διαρκώς διαφορετικοί απ’ ό,τι πραγματικά 
είμαστε. Και δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος προς την 
αποτυχία, είτε σαν άτομο σταδιοδρομείς είτε σαν σύνολο, από 
την έλλειψη της γνησιότητας. Το κακό πάει πολύ μακριά.Όλα 
τα διοικητικά μας συστήματα, οι κοινωνικοί μας θεσμοί, τα 
εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αρχής γενομένης από τους 
Βαυαρούς, πάρθηκαν με προχειρότατο τρόπο από έξω, και 
κόπηκαν και ράφτηκαν όπως όπως επάνω σ’ ένα σώμα με 
άλλες διαστάσεις και άλλους όρους αναπνοής. ...]
για να συνεχίσει πιο κάτω: 
[η ηγετική μας τάξη, στο κεφάλαιο της Ελληνικής παιδείας, 
έχει μαύρα μεσάνυχτα! Κοιτάξετε με προσοχή τα έντυπα που 
εκδίδει η ίδια ή που προτιμά να διαβάζει, τα διαμερίσματα 
όπου κατοικεί, τις διασκεδάσεις που κάνει, τη στάση της 
απέναντι στη ζωή. Ούτε μια σταγόνα γνησιότητας! Πώς θέλετε, 
λοιπόν, ν’ αναθρέψει σωστά τη νέα γενιά; Από τα πρώτα 
διαβάσματα πού θα κάνει ένα παιδί ως τα διάφορα στοιχεία 
που θα συναντήσει στο καθημερινό του περιβάλλον, και που 
θα διαμορφώσουν το γούστο του, μια συνεχής και αδιάκοπη 
πλαστογραφία και τίποτε άλλο!]

Είτε, λοιπόν, εσωτερικές δυνάμεις, η ίδια η ελληνική 
κοινωνία θα αντιδράσει, θα αισθανθεί τους κινδύνους, θα 
αφυπνιστεί και θα βρει τους τρόπους να αντισταθεί στην 
παρακμή, στηριζόμενη στην ιστορία, στο πνεύμα και τον 
πολιτισμό που υπήρξε η ζωογόνος δύναμη που κράτησε το 
ελληνικό έθνος όρθιο μέχρι σήμερα ή διαφορετικά τίποτα 
δεν εγγυάται τη συνέχιση της επιβίωσής του. 
Ένα νέο κίνημα ελληνικού διαφωτισμού είναι αναγκαίο. 
Κανένας λαός δεν είναι περιούσιος, κανένα έθνος δεν έχει 
συμβόλαιο αιωνιότητας. Οι Έλληνες είμαστε μικρός σε 
μέγεθος λαός. Δέκα εκατομμύρια στον ελλαδικό χώρο και 
περίπου πέντε εκατομμύρια στο εξωτερικό. Η προίκα μας 
είναι η ιστορία, το πνεύμα, η παιδεία, ο πολιτισμός. 
Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα είναι: πώς ένα 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα που έχει εξαντλήσει 
πολιτισμικά, αξιακά, ηθικά τα όριά του και παράγει πλέον 
παρακμή και φθορά, πώς το σύστημα αυτό θα επιτρέψει 
μια νέα αναγέννηση; Πραγματικά, απάντηση πειστικά 
αποδεκτή, εγώ τουλάχιστον δεν έχω. Ωστόσο αυτό 
που σίγουρα μπορώ να υποστηρίξω είναι ότι και το πιο 
κλειστό και συμπαγές σύστημα έχει και αυτό «ρήγματα» 
και διαφυγές. Πάντα υπήρχαν και μπορούν να υπάρξουν 
και σήμερα πρωτοπόροι και κινήσεις και πρωτοβουλίες 
και δυνάμεις, που τώρα φαίνεται να είναι σε ύπνωση, 
που μπορούν να δείξουν έναν άλλο δρόμο, έναν άλλο 
τρόπο, έστω και αν ακόμη οι δυνάμεις αυτές δεν είναι 
σε θέση να ανατρέψουν τη γενική εικόνα της παρακμής. 

Η μάχη - μιλάμε για τη μάχη απέναντι 
στην αλλοτρίωση, στη γενοκτονία της 
μνήμης, στον πνευματικό μαρασμό, στον 
εξανδραποδισμό – αυτή η μάχη πρέπει 
να δοθεί στους ιδεολογικούς μηχανισμούς, στα σχολεία, 
στα πανεπιστήμια, στις τέχνες, στα ΜΜΕ, στο δημόσιο 
χώρο, στην έρευνα, στην πνευματική και τεχνολογική 
καινοτομία… παντού όπου παράγεται σκέψη, λόγος, τέχνη. 

Στο πνευματικό αυτό κίνημα ο ελληνισμός της διασποράς 
καλείται πάλι να διαδραματίσει ρόλο σημαντικό, αν 
όχι καθοριστικό. Ας θυμηθούμε ότι οι Έλληνες της 
διασποράς έσπειραν το σπόρο της επανάστασης του 21 και 
προετοίμασαν ιδεολογικά την παλιγγενεσία του ελληνικού 
έθνους. 

Αν χάσουμε τη μάχη της γλώσσας, της ιστορίας, του 
πολιτισμού, της ταυτότητάς μας θα έχουμε χάσει 
την ψυχή μας. Ένα ευρύτερο οραματικό συνάμα και 
ρεαλιστικό πνευματικό και πολιτισμικό κίνημα μακριά από 
εθνικισμούς, μισαλλοδοξίες και ρατσισμό, είναι αναγκαίο 
και εφικτό, στο οποίο πρέπει να ενταχθεί ο καθένας που 
αγωνιά για το σήμερα και το αύριο του Ελληνισμού. 
Τότε θα υπάρχει ελπίδα για μια νέα αναγέννηση! 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τελετή Έναρξης
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Φεστιβάλ Ποντιακού Πολιτισμού 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Λέκτωρ Μελετών Γενοκτονιών 
στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σύδνεϋ

Καλημέρα! 
Είναι μεγάλη τιμή για μένα, όντας μη ποντιακής 
καταγωγής να μιλάω εδώ στη 2η Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας. Όπως ακούσατε είμαι 
από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας κι ασχολούμαι με θέματα 
Γενοκτονιών, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων λαών. 
Από το 1998 διδάσκω σε δύο πανεπιστήμια του Σύδνεϋ και 
το τονίζω αυτό για πολλούς λόγους, καθώς στην πορεία θα 
πρέπει να προσέξουμε ορισμένες ημερομηνίες.

Το 1998, ανοίξαμε το πρώτο Ίδρυμα Μελετών Ποντιακής 
Ιστορίας στην Αυστραλία. Δεν είναι τυχαίο το ότι μετά 
από 9 χρόνια, το 2009, είχαμε την πρώτη αναγνώριση  
της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Κοινοβούλιο της 
Νοτίου Αυστραλίας  και πριν από 2 χρόνια, το 2013, είχαμε 
επίσης αναγνώριση από το Κοινοβούλιο της μεγαλύτερης 
πολιτείας της Αυστραλίας, της  Νέας Νοτίου Ουαλίας. Γιατί 
τα αναφέρω αυτά;

Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί και ηγέτες έχει ο ποντιακός 
ελληνισμός και στρατηγική υπάρχει και τα αποτελέσματα 
αυτών έχουν αρχίσει και φαίνονται. Το 2010, είχαμε 
αναγνώριση από τη Σουηδία. Φέτος, το 2015, όπως θα 
ακούσουμε και από τον αντιπρόσωπο της Αρμενίας, 
είχαμε αναγνώριση από την Αρμενία. Και θα πρέπει να 
κλείσει ο κύκλος εδώ στην Ελλάδα με την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ασσυρίων, οι οποίοι είναι πολύ ένθερμοι 
υποστηρικτές και συνεργάτες μας στην Αυστραλία. Το ότι 
υπάρχουν ηγέτες και στρατηγική, ειδικά στο χώρο της 
Παιδείας, φαίνεται, όχι μόνο από τα αποτελέσματα που 
σας ανέφερα τώρα αλλά και από την ομιλία που έκανε 
ένα άτομο πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 
27 Σεπτεμβρίου, στα Ηνωμένα Έθνη. Το άτομο λέγεται 
Αχμέτ Νταβούτογλου και είπε το εξής: «στο εσωτερικό της 
Τουρκίας, οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι συχνές, αλλά 
εξίσου επικίνδυνη είναι και μια άλλη μορφή τρομοκρατίας, 
η οποία προέρχεται από το εξωτερικό, μέσω της 
δημιουργίας εντυπώσεων». 

Αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα και μιλάμε για 
αναγνωρίσεις Γενοκτονιών, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών 
και σήμερα Πρωθυπουργός της γειτόνου χώρας, το θεωρεί 
τρομοκρατία. Νομίζετε ότι θα έβγαινε στο «βωμό», στα 
Ηνωμένα Έθνη και θα αναφερόταν σε τέτοια θέματα, αν 
δεν αισθανόταν απειλή από τη στρατηγική του ποντιακού 
ελληνισμού ή γενικότερα του ελληνισμού της Ανατολής; 
Αν δεν υπήρχαν ηγέτες; Αν δεν υπήρχε πρόοδος; Υπάρχει 
αντίδραση από την Άγκυρα ακριβώς επειδή υπάρχει δράση 

από εμάς. 

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο πανεπιστημιακό 
συνέδριο, το 1999, στο Πανεπιστήμιο Μacquarie, στο 
Σύδνεϋ αφορούσε τη Γενοκτονία και των τριών λαών μαζί. 
Είχαμε παρουσιάσεις  και από διάφορους ανθρώπους (και 
μη Έλληνες και μη Αρμένιους και μη Ασσύριους) για αυτό το 
θέμα. Και μετά από 10 χρόνια είχαμε τις πρώτες πολιτικές 
αναγνωρίσεις. Η Παιδεία είναι η βάση της αναγνώρισης. 
Αλλά το κύριο θέμα είναι «μετά, τι;». Για παράδειγμα, στην 
πολιτεία μου, στη Νέα Νότια Ουαλία, έχουμε κερδίσει την 
αναγνώριση. Αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Αυτό θα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, στα 
workshops. Τι κάνουμε τώρα; Τι κάνουμε αύριο; Σίγουρα 
κάποιοι από εσάς - τους εκπροσώπους της Ποντιακής 
Νεολαίας - ασχολείστε με την Παιδεία και την Εκπαίδευση 
στις χώρες στις οποίες ζείτε. Πώς μπορούμε να εντάξουμε 
την ποντιακή ιστορία - όχι μόνο της Γενοκτονίας, αλλά 
και την πιο πρώιμη και την ύστερη, στα παιδαγωγικά 
κι εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών σας; Αυτή η 
προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει στην Αυστραλία και ήδη 
πιάνει τόπο. Ήδη οι επίσημες εκδόσεις των κρατικών 
μέσων της Αυστραλίας και ειδικά του Πολεμικού Μουσείου 
και του Υπουργείου Αποστράτων, το οποίο παράγει 
μεγάλες εκδόσεις, έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν και να 
εστιάζουν σε πτυχές της ελληνικές ιστορίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ποντιακή ιστορία. Πριν από 10 χρόνια 
όμως, αυτά τα ζητήματα δεν θίγονταν καθόλου στις 
συγκεκριμένες εκδόσεις. Πρέπει να αναφέρω μάλιστα ότι 
πρόκειται για εκδόσεις ηλεκτρονικές. Όλες οι σύγχρονες 
εκδόσεις, οι εκδόσεις του μέλλοντος, πρέπει άλλωστε να 
είναι ηλεκτρονικές. Πρέπει να είναι διαδικτυακές. 

Το ζήτημα που θέλω κυρίως να θίξω και να αναλύσω 
σήμερα είναι πώς μπορούμε να εντάξουμε την ποντιακή 
ιστορία, τον ποντιακό πολιτισμό στα σχολικά και 
πανεπιστημιακά προγράμματα των χωρών σας, των 
χωρών μας. Εγώ γεννήθηκα στο Σύδνεϋ, παντρεύτηκα και 
έκανα μια κόρη εκεί. Όπως οι περισσότεροι από εσάς. Δεν 
είμαστε απόδημοι, καθώς  γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και 
δημιουργούμε σε άλλες χώρες. Είμαστε όμως Έλληνες της 
Διασποράς και το ελληνικό κράτος οφείλει να καταλάβει 
τη διαφορά. Εμείς ζούμε σε διάφορες κοινωνίες, από το 
Καζακστάν και τη Ρωσία ως την Αυστραλία, τη Λατινική 
Αμερική, τις Η.Π.Α., τον Καναδά κ.τλ. Η κάθε κοινωνία 
έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εμείς στην 
Αυστραλία, παρουσιάζουμε την ποντιακή ιστορία και 
ειδικά την ιστορία της Ανατολικής Θράκης, συνδυάζοντάς 
την με την αυστραλιανή ιστορία. Έτσι έχουμε πετύχει 
τις δυο αναγνωρίσεις μέχρι στιγμής. Έτσι θα πετύχουμε 
αναγνωρίσεις σε κάθε πολιτεία της Αυστραλίας και στο 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο κι έτσι εισάγουμε τον ποντιακό 
πολιτισμό στα αυστραλιανά σχολεία. Δε λέμε απλώς 
«Είμαστε Έλληνες, Πόντιοι, είμαστε ωραίοι και οφείλετε να 
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μας σέβεστε και να μας αγαπάτε». Αντίθετα λέμε ότι στον 
Πόντο, την εποχή της Γενοκτονίας, υπήρχαν Αυστραλοί που 
βίωσαν από κοντά τη συγκεκριμένη Γενοκτονία κι όταν 
επέστρεψαν στην Αυστραλία, μοιράστηκαν τις ιστορίες 
και τις εμπειρίες τους με τους δικούς τους ανθρώπους, 
μέσα από αφηγήσεις αλλά και τη συγγραφή βιβλίων. Έτσι, 
ξαφνικά παύει το θέμα να είναι αποκλειστικά ποντιακό και 
γίνεται επίσης αυστραλιανό. Εσείς, από τις διάφορες χώρες, 
μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό; Μπορείτε να ψάξετε τι 
έχει γραφθεί για τον Πόντο στα δικά σας ιστορικά βιβλία και 
στα ιστορικά αρχεία των δικών σας χωρών; 

Τώρα που καθόμουν με τους άλλους Αυστραλούς εδώ 
στη γωνία, κάναμε την ίδια αναζήτηση στις αυστραλιανές 
εφημερίδες, καθώς υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες, 
μέσω του διαδικτύου. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η λέξη 
«Πόντος» σε αυστραλιανή εφημερίδα το 1821. Το θέμα του 
άρθρου είναι το περίφημο κεράσι της Κερασούντας και η 
εξαγωγή του στην Αυστραλία. Αυτόματα, με έναν απλό 
τρόπο ταυτίζουμε τον Πόντο με την Αυστραλία. Σκεφτείτε 
ότι αυτή η ταύτιση με χώρες όπως η Ρωσία, η Αρμενία, η 
Γεωργία ή το Αζερμπαϊτζάν είναι ακόμα πιο εύκολη. 

Θα κλείσω την ομιλία μου, συνδέοντάς την με αυτήν του 
εκπροσώπου της Αρμενίας, κου Νικολάι, όσον αφορά στη 
δράση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στην Αμερική 
όμως, όχι στην Αυστραλία. Η Επιτροπή αυτή προσπαθεί 
να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα της Τουρκίας στην 
Αμερική και αλλού, η οποία γίνεται επειδή η δική μας η 
αλήθεια πιάνει τόπο, γεννάται δηλαδή ως αντίδραση στη 
δράση τη δική μας, καθώς εμείς οι Έλληνες της διασποράς 
δεν είμαστε παθητικοί ενάντια στους αντιπάλους μας - όχι 
εχθρούς, αντιπάλους. Όπως εμείς στην Αυστραλία, ψάχνει 
τα αντίστοιχα αμερικανικά κρατικά αρχεία και προσπαθεί 
να ανακαλύψει τι συνέβαινε την εποχή της Γενοκτονίας 
σε κάθε πολιτεία, σε κάθε πόλη της Αμερικής: ερανικές 
επιτροπές ή relief societies στα αγγλικά.

Και χρησιμοποιώ επίτηδες αγγλικό όρο, γιατί θέλω τώρα 
να απευθυνθώ στο αμερικανικό κοινό. Ψάξτε τα αρχεία 
των δικών σας εφημερίδων. Θα βρείτε πολλές πληροφορίες 
για τη  “Near East Relief Committee”, που υπάρχει ακόμη 
και σήμερα και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, συλλέγοντας 
χρήματα στην Αμερική, με στόχο την αποστολή τους 
στους επιζώντες της Γενοκτονίας των Ποντίων, οι οποίοι 
κατοικούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αρμενία ή 
στη Συρία. Οι περισσότεροι από εσάς είστε πολύ νέοι για 
να γνωρίζετε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία αναγνωρίζουν το όνομα Jackie Coogan. Κι αν 
δεν αναγνωρίζετε το όνομα Jackie Coogan, σίγουρα το 
όνομα Uncle Fester από την οικογένεια Addams, θα σας 
είναι γνωστό. Όσοι δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, 
θα σας παρακαλούσα να κάνετε μια αντίστοιχη έρευνα 
στο διαδίκτυο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος 
συμμετείχε ενεργά στο Near East Relief Committee και 
συνέλεξε εκατομμύρια δολάρια τη δεκαετία του 1920. Μια 
απλή αναζήτηση αυτού του ονόματος στο διαδίκτυο θα 
σας οδηγήσει σε μια φωτογραφία του δίπλα σε ένα μεγάλο 
«βουνό» από ρούχα και τρόφιμα, προορισμένα για δωρεές 
στους επιζώντες της Γενοκτονίας. Μια απλή αναζήτηση 
αυτού του ονόματος, θα σας επιτρέψει να εντάξετε τη 

Γενοκτονία των Ποντίων στην Αμερικανική 
αλλά και στην Καναδική ιστορία. Με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το έχουμε κάνει 
εμείς στην Αυστραλία.

Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες διαμονής 
σας. Αυτό είναι το μόνο μήνυμα που θέλω να σας περάσω. 
Από άποψη Παιδείας και Εκπαίδευσης, η στρατηγική που 
ακολουθείται στην Αυστραλία και που έχει αρχίσει μέσω 
των Αρμενίων να εφαρμόζεται και στην Αμερική, πρέπει 
να ακολουθηθεί σε κάθε χώρα, στην οποία ζει Πόντιος. Δεν 
χρειάζονται ούτε εκατοντάδες χιλιάδες, ούτε εκατομμύρια 
Πόντιοι. Ένας Πόντιος χρειάζεται μόνο, που έχει το πάθος 
να κάνει τέτοια δουλειά, να ψάξει λίγο διαδικτυακά - από 
την άνεση του σπιτιού του - και να προσπαθήσει να περάσει 
αυτή την τακτική στις πολιτικές και εκπαιδευτικές αρχές 
της περιοχής και της χώρας, όπου κατοικεί. Και θα δείτε ότι 
εντός δεκαετίας, θα έχουμε όχι μόνο πολλές αναγνωρίσεις 
αλλά και πολύ περισσότερους Φιλέλληνες. Γατί πάνω 
απ’ όλα ο σκοπός μας είναι αυτός. Δεν επιδιώκουμε 
να καλλιεργήσουμε μίσος για τον αντίπαλο, αλλά να 
καλλιεργήσουμε φιλία προς εμάς.

Άλλωστε οι φίλοι δεν είναι ποτέ αρκετοί. Πρέπει να 
εστιάσετε λοιπόν στο γεγονός ότι οι πρόγονοι, οι 
προπαππούδες ορισμένων λαών συνέλεγαν χρήματα για 
να βοηθήσουν τους δικούς μας προγόνους – και για να 
είμαι πιο σαφής, καθώς εγώ δεν είμαι ο ίδιος ποντιακής 
καταγωγής, τους δικούς σας προγόνους. Αυτό πρέπει να 
γίνει σαφές σε κάθε κοινωνία, όπου ζούμε. Η δική μας 
ιστορία είναι και δική τους ιστορία.

Είμαι σίγουρος, για παράδειγμα, ότι όλοι έχετε 
ακουστά την Καλλίπολη. Εξίσου γνωστή είναι όμως 
και στους Αυστραλούς. Πρόκειται για ένα τμήμα της 
Ανατολικής Θράκης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι 
από τη Σαμοθράκη και την Ίμβρο. 50.000 Αυστραλοί 
προσγειώθηκαν εκεί το 1915. 9.000 από αυτούς δεν 
επέστρεψαν ποτέ, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους υπήρξαν 
αιχμάλωτοι πολέμου.

Απ’ όλους αυτούς, θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα 
σε ένα άτομο, ονόματι Παντελής Ραδός. Ήταν από την 
Αρτάκη, ένα χωριό της Μ. Ασίας και είχε μεταναστεύσει 
το 1910 στην Αυστραλία. Μπήκε στο στρατό όταν έγινε 
ο πόλεμος και τον έστειλαν στην Καλλίπολη, κάπου 200 
χλμ. μακριά από το χωριό του και ίσως και λιγότερα. 
Σήμερα, αναπαύεται στα χώματα της Ανατολικής Θράκης. 
Έπεσε από σφαίρα των αντιπάλων. Και πώς το μάθαμε ότι 
καταγόταν από την Αρτάκη; Γιατί οι αδερφές του, οι οποίες 
ζούσαν στην Αρτάκη και διέφυγαν μετά, επί της εποχής της 
Γενοκτονίας, στην Αμερική, έγραψαν πολλά γράμματα στο 
στρατό της Αυστραλίας, αναζητώντας τον αδερφό τους. 
Τους πήρε 4 χρόνια για να μάθουν ότι είχε πέσει στο πεδίο 
της μάχης, το 1915. Αυτή η ιστορία είναι τώρα στο διαδίκτυο 
στη σελίδα του Πολεμικού Μουσείου, αποδεικνύοντας ότι 
η ιστορία της Γενοκτονίας αρχίζει και περνάει στην επίσημη 
ιστορία της Αυστραλίας. Πρόκλησή μου σε εσάς είναι να 
κάνετε το ίδιο στις χώρες σας.

Να είστε καλά!



ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΟΪΣΙΕΒΑ 

Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας

Ίσως είναι κοινοτυπία να πει κανείς ότι η ιστορία ενός 
λαού είναι η ιστορία της γλώσσας του ή αντίστροφα, 
ότι η ιστορία της γλώσσας ενός λαού είναι η ιστορία του 

λαού αυτού.
Διαπίστωση που επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της 
Ποντιακής διαλέκτου.
Είμαστε πόντιοι και είμαστε περήφανοι για αυτό. 
Αυτό που μας ενώνει είναι η παράδοση, η ορθοδοξία και η 
ποντιακή γλώσσα που έχουν κρατήσει οι πρόγονοί μας με 
πόνο και πολέμους.
Θεωρώ πως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ποντιακές μας ρίζες 
και τη γλώσσα των προγόνων μας.

Η ποντιακή είναι μία από τις περισσότερο μελετημένες, αν 
όχι η πιο μελετημένη, από τις νεοελληνικές διαλέκτους. Ο 
λόγος είναι η αρχαϊκή και μεσαιωνική της μορφή, που νωρίς 
επέσυρε το ενδιαφέρον μεγάλων γλωσσολόγων.
Η ποντιακή είναι μια διάλεκτος της Ελληνικής γλώσσας που 
αποτελεί την αδιάψευστη μαρτυρία της καταγωγής του 
ποντιακού ελληνισμού και τη φυλετική συνέχεια από τους 
πρώτους αποίκους μέχρι σήμερα.
Πανεπιστημιακές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η γλώσσα 
αυτή είναι η γλώσσα που μιλούσε ο Όμηρος, ο Διογένης και 
ο Πλάτων. 
Γράφει και ο Σεφέρης: «Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος 
ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε την 
ίδια γλώσσα». 
Πιστεύω ότι χρωστάμε στις νεότερες γενιές να τους 
φέρουμε σε ζωντανή επαφή με τη γλώσσα των προγόνων 
τους.
Πρέπει όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, να 
συμβάλλουμε καθοριστικά στην αποφυγή της γλωσσικής 
λήθης. Γιατί αν ξεχαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι πρόγονοί 
μας διαμόρφωναν και έφεραν τον λόγο, δε θα’ χουμε 
απολέσει απλώς ένα κομμάτι της παράδοσής μας. 
Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμίας χώρας και δεν 
διδάσκεται στα σχολεία. Παρόλα αυτά, πολλοί σύλλογοι 
και οργανώσεις στην Ελλάδα διατηρούν την ποντιακή 
διάλεκτο μέσω μαθημάτων, βιβλίων, συνεδρίων και άλλων 
δραστηριοτήτων. 
Η γλώσσα υπολογίζεται ότι χρησιμοποιείται από 300.000 
ομιλητές. Χαρακτηρίζεται ως «σίγουρα σε κίνδυνο».

Δυστυχώς, κάποια στιγμή λόγω πολλών και διαφόρων 
προβλημάτων και καταστάσεων, οι Έλληνες στη Γεωργία 
ξεκινήσαμε να ξεχνάμε ποιοί είμαστε και από πού 
ερχόμαστε, αλλά χάρη στον αξιότιμο κ. Σαββίδη, που 
οργανώνει κάθε χρόνο προσκυνηματικές εκδρομές στην 
Τραπεζούντα, στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, τώρα 

μπορούμε να ανάψουμε και ένα κερί, όταν αυτό, ενώ ήτανε 
αδύνατο καν να το φανταστούμε πριν κάποια χρόνια, τώρα 
έχει γίνει παράδοσή μας.

Στη Γεωργία υπάρχουν χωριά, όπως το Σάντα, το 
Τσιχιστζβάρι, το Ιραγκά και άλλα, όπου οι κάτοικοί τους 
μιλούσαν στην Ποντιακή. Δυστυχώς εξ’ αιτίας διάφορων 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τα μέρη τους, αναζητώντας μια 
καλύτερη ζωή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
μάθουμε τη γλώσσα. Η Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της 
Γεωργίας πήρε την πρωτοβουλία να διδάσκει την ποντιακή 
γλώσσα στο σύλλογο.
Χάρη στο «Εγχειρίδιο διδασκαλίας της Ποντιακής 
διαλέκτου», το οποίο μελέτησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Ποντίων Εκπαιδευτικών, αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα 
βήματα στην εκμάθηση της ποντιακής γλώσσας στην 
Ένωση της Ελληνικής Νεολαίας της Γεωργίας.

Ευτυχώς, στην περιφέρειά μας και στην Ελλάδα, υπάρχουν 
εκείνοι που ξέρουν καλά την ποντιακή γλώσσα και με τη 
βοήθειά τους και τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να 
κάνουμε, σε άτομα που επιθυμούν να μάθουν την ποντική 
γλώσσα, μαθήματα μέσω βίντεο ή ζωντανής σύνδεσης.
Επίσης μπορούμε να διδάσκουμε στη νεολαία μας τη 
γλώσσα μέσω της εκμάθησης των τραγουδιών, μια και η 
παράδοσή μας είναι αρκετά πλούσια και μας δίνει  τέτοια 
ευκαιρία.
Για την ενίσχυση της γλώσσας μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε στις οργανώσεις μας, μια φορά την 
εβδομάδα, παρακολούθηση των ταινιών στα ποντιακά που 
μπορούμε να βρούμε στο Youtube.
Μπορούμε επίσης μια φορά το χρόνο να οργανώσουμε 
το Πρόγραμμα εκμάθησης της ποντιακής γλώσσας στην 
Ελλάδα, για τους δασκάλους στις χώρες μας, οι οποίοι μετά 
θα διδάσκουν τη γλώσσα αυτή στους συλλόγους τους. 
Τα έξοδα θα μπορούσαν να καλυφθούν από κοινού ή να 
βρεθούν χρηματοδότες.

Έτσι οι πόντιοι σε όλο το κόσμο πρέπει να είμαστε 
ενωμένοι και να βοηθάμε ένας τον άλλο στην εκμάθηση και 
διατήρηση της γλώσσας των προγόνων μας. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του Πλάτωνα: 
«Ο λαός που ξεχνά το παρελθόν του δεν έχει μέλλον».
Για να πραγματοποιηθούν όλα όσα αναφέρω χρειάζεται η 
θέληση και η ενίσχυση των μεγαλύτερων. Δεν είναι εύκολο 
και όμως σίγουρα θα έχει πολλά θετικά για την Ελλάδα, 
καθώς θα κάνει πιο δυνατές τις σχέσεις της ομογένειας με 
την πατρίδα και θα δυναμώσει την ποντιακή κοινότητα 
παγκοσμίως.

Όπως ένα δέντρο πρέπει να έχει γερές ρίζες, έτσι και οι νέοι 
ομογενείς πρέπει να διατηρούν την επαφή τους με τις δικές 
τους ρίζες για να διατηρείται η εθνική συνείδηση και να μην 
σβήνει η σχέση με την πατρίδα με το πέρασμα των γενεών.
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ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΟΒΑ

Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας

Η παιδεία και ο πολιτισμός των εθνικών μειονοτήτων 
στην Ουκρανία εξετάζεται πάνω σε σύγχρονη 
βάση, σαν σύστημα εκδηλώσεων της χώρας, με 

σκοπό οι ίδιες οι εθνικές μειονότητες, να ικανοποιήσουν 
τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες των εθνικών 
αντιπροσώπων. Το νομικό υπόβαθρο εγγυάται την 
ελεύθερη ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων, δίνει 
κίνητρο στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εθνική 
τους υπόσταση, τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Υπό την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας των Ελληνικών 
Κοινοτήτων της Ουκρανίας (Ο.Ε.Κ.Ο.), την ενιαία παν-
ουκρανική ελληνική ένωση, με την υποστήριξη των 
κυβερνητικών οργάνων της Ουκρανίας και της ιστορικής 
πατρίδας, των θερμών ευεργετών, και βασικά - ως 
αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς εργασίας πάνω στις κοινές 
αρχές των πατριωτών ακτιβιστών, των δασκάλων, της 
ελληνικής νεολαίας και των ανθρώπων της δημιουργίας, 
πραγματοποιείται σε επαγγελματικό επίπεδο τεράστια 
εργασία, όσον αφορά στην ανάπτυξη της γλώσσας, 
της ιστορίας και του πολιτισμού των προγόνων 
μας. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι η ελληνική 
νεολαία συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση όλων των 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σχεδιασμών (projects), με 
κατεύθυνση την εθνική αυτογνωσία της αναπτυσσόμενης 
γενιάς.

Αποτελέσματα, που έχουν επιτευχθεί πάνω στο μορφωτικό 
και πολιτιστικό τομέα:

• Σε κρατικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί η ελληνική ως ξένη 
γλώσσα.

•Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτηρίων, 
όπου η ελληνική γλώσσα, μαθαίνεται σαν δεύτερη ξένη. 
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014 - 2015, η ελληνική 
διδασκόταν σε πάνω από 4 χιλιάδες μαθητές, σε 52 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου περιλαμβάνονταν σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης και κυριακάτικα, όπως επίσης και 
νηπιαγωγεία.

• Τρία σχολεία της Ουκρανίας είναι εξειδικευμένα στην 
ενισχυμένη εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας.

• Από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας 
έχουν επεξεργαστεί και επικυρωθεί τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αφορούν τη νεοελληνική γλώσσα , την 
ιστορία, τον πολιτισμό των Ελλήνων για διάφορους τύπους 
σχολείων, σύμφωνα με τα νέες κρατικές προδιαγραφές, 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ουκρανίας.

• Στη βάση των προαναφερθέντων προγραμμάτων 
της δημιουργικής ομάδας των ντόπιων δασκάλων 
της νεοελληνικής γλώσσας, που ιδρύθηκε στο τμήμα 
εκπαίδευσης της εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας, 
από το 2010 έχουν επεξεργαστεί, έχουν επικυρωθεί στο 

Υπουργείο, έχουν εκδοθεί με τη βοήθεια 
χρηματοδοτών και έχουν μοιραστεί στα 
σχολεία εκπαιδευτικά πακέτα, (βιβλίο 
και τετράδιο εργασιών), πάνω στην εκμάθηση 
της νεοελληνικής γλώσσας για μαθητές των τάξεων Ε’, ΣΤ΄’ 
και Α΄ Γυμνασίου (ή 7ης, όπως ονομάζεται εδώ).

• Φέτος, χάρη στην πρωτοβουλία 
της δημιουργικής ομάδας των επιτόπιων δασκάλων και 
της οικονομικής υποστήριξης των απόφοιτων της Σχολής 
των αδελφών Ζοσιμά και της «Ένωσης της διάδοσης 
της ελληνικής γραφής» δημιουργήθηκε, εκδόθηκε και 
μοιράστηκε στα σχολεία ουκρανο - ελληνικό και ελληνο - 
ουκρανικό λεξικό.

• Σε μόνιμη βάση οι εκπαιδευτικοί των νεοελληνικών 
ενημερώνονται, για την υλοποίηση διάφορων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Ιδρύματα της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Νέοι εξειδικευμένοι δάσκαλοι από την 
Ουκρανία (40 τον αριθμό), έτυχαν συμμετοχής στο 
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας των Ελλήνων του 
Εξωτερικού «ΔΙΑΥΛΟΣ», η οποία προτείνει εκμάθηση εξ’ 
αποστάσεως με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνολογιών. 
Τρεις εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα του 
Κυπριακού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι δικοί μας 
δάσκαλοι συμμετείχαν επίσης ενεργά στα προγράμματα 
ταχείας εκμάθησης, των διαφόρων ΑΕΙ της Ελλάδας, 
(πρόγραμμα ΘΕΕΣΠΑ, του Αριστοτ. Καποδ. Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κ.λπ.). Συστηματικά λαμβάνουν χώρα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα μετεκπαίδευσης 
των δασκάλων της νεοελληνικής γλώσσας, τόσο σε τοπικό, 
όσο και σε παν - ουκρανικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 
των δασκάλων από την Ελλάδα και των εξειδικευμένων 
καθηγητών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης.

• Μια φορά, κάθε δυο χρόνια, από την Ομοσπονδία των 
ελληνικών κοινοτήτων της Ουκρανίας, μαζί με το Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών οργάνων όλων των βαθμίδων της εξουσίας, 
διοργανώνεται ο παν - ουκρανικός διαγωνισμός μεταξύ 
των δασκάλων της νεοελληνικής γλώσσας «Ο Δάσκαλος 
της χρονιάς», ο οποίος, συμβάλει: • στη βελτίωση του 
επαγγελματισμού των δασκάλων • στην προβολή • στην 
υποστήριξη και τη διεύρυνση των δραστήριων δασκάλων.

• Ήδη είναι 2ος χρόνος, που γίνονται μαθήματα «on line» 
μέσω Skype, οργανωμένα, με την πρωτοβουλία νέων 
δασκάλων της ελληνικής γλώσσας.

• Μεγάλο επίτευγμα της Ομοσπονδίας στην ανάπτυξη 
της ελληνικής εκπαίδευσης στην Ουκρανία θεωρείται η 
λύση του προβλήματος, που έχει σχέση με τη διοργάνωση, 
σε κρατικό επίπεδο από το 2014, των Πανουκρανικών 
ολυμπιάδων στις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων. 
Οι μαθητές των σχολείων, όπου μαθαίνουν ελληνικά κι 
έλαβαν μέρος στην 1η ολυμπιάδα, επέδειξαν υψηλό επίπεδο 
προετοιμασίας.

• Σημαντικό ρόλο, για την ανάπτυξη κινήτρου εργασίας 
των δασκάλων της νεοελληνικής και των καθοδηγητών 
των ελληνικών καλλιτεχνικών ομάδων, έπαιξε το 
πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, 
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που αφορούσε στην οικονομική βοήθεια, η οποία, παρ’ 
όλη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, 
υλοποιείται και αυτή τη στιγμή.

Ταυτόχρονα όμως με τις κατακτήσεις, υπάρχουν και 
προβλήματα, για τα οποία, όχι μόνο κάνουμε λόγο, 
αντιθέτως εργαζόμαστε για τη λύση τους διεξοδικά 
και συστηματικά, σε στενή συνεργασία με τα τμήματα 
εκπαίδευσης όλων των επιπέδων της εξουσίας της 
Ουκρανίας και της Ελλάδας.

Εν κατακλείδι, στην επιτυχία της ανάπτυξης της 
ελληνικής εκπαίδευσης συντελούν η στενή συνεργασία 
της Ομοσπονδίας με το Πανεπιστήμιο της πόλης, ο 
αναπτυσσόμενος επαγγελματισμός των παιδαγωγών του 
και η ακούραστη φροντίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Οργανώσεων Ουκρανίας, που έχει σα σκοπό την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας. 
Οι επόμενοι στόχοι μας επικεντρώνονται στη διδασκαλία 
της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των 
Ελλήνων, στην καθιέρωση της νεοελληνικής γλώσσας 
ταυτόχρονα με τις ελληνικές τοπικές διαλέκτους της 
Ουκρανίας, που είναι η βάση της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας 
και αυτοαναγνώρισης.

Παράλληλα με την ανάπτυξη της εθνικής ελληνικής 
εκπαίδευσης στην Ουκρανία, η Ομοσπονδία δίνει μεγάλη 
σημασία στην αναγέννηση των ιστορικών και των 
πνευματικών αξιών των Ελλήνων, τη στιγμή κατά την 
οποία, ο πολιτιστικός τομέας μετατράπηκε σε βάση της 
αναγέννησης του ελληνισμού στην Ουκρανία, από τα τέλη 
της δεκαετίας του ‘80 του περασμένου αιώνα.

Ολόκληρο το σύνολο των διαφωτιστικών και μαζικών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Οργανώσεων Ουκρανίας, με σκοπό τη διατήρηση των 
παραδόσεων, την αναγέννηση του πνεύματος, τη 
διατήρηση του ελληνικού αυτόνομου πολιτισμού, - 
πολιτισμός -, ο οποίος κατάφερε να έχει την ουκρανική και 
διεθνή υποστήριξη, - το σύνολο αυτό -, είναι περιζήτητο 
και αγαπητό. Σήμερα στην Ουκρανία λειτουργούν 30 
φωνητικά, 32 χορευτικά, 5 οργανικά συγκροτήματα και 7 
θέατρα. Για τις ελληνικές κοινότητες ο εορτασμός, κάθε 
χρόνο, της μέρας της Ανεξαρτησίας, της επετείου του «ΟΧΙ» 
και των άλλων χριστιανικών εορτών, έγινε πλέον νόρμα. 
Μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των Ελλήνων και ολόκληρου 
του πολυεθνικού πληθυσμού, τυγχάνουν τα φεστιβάλ 
ελληνικού πολιτισμού,, όπως η «Μεγάλη Γιορτή», οι Μέρες 
Ελληνικού Πολιτισμού, τα φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού 
με την επωνυμία «Τ. Κατσή», τα φεστιβάλ λαϊκής 
τέχνης των Ελλήνων της Αζοφικής, οι τελικές συναυλίες 
καλλιτεχνικών ομάδων και οι βραδιές δημιουργίας των 
ανθρώπων του πολιτισμού.

Ο αυτοσχέδιος πολιτισμός και η δημιουργία των Ελλήνων 
ποιητών, των συγγραφέων, των συνθετών και των 

καλλιτεχνικών ομάδων, θεωρούνται ο συνδετικός κρίκος 
μεταξύ της σύγχρονης γενιάς των Ελλήνων και των 
προγόνων τους μεταφορέων του κλασικού πολιτισμού, σαν 
αρμονικό κομμάτι της εθνικής - κοινωνικής κουλτούρας.
 
Οι επιτυχίες μας στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα 
έγιναν η ενσάρκωση των ελπίδων της ελληνικής διασποράς, 
όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση της εθνικής συνείδησης, 
την έτοιμη πατριωτικά και διαμορφωμένη νεολαία, όπου 
αναμφίβολα, θα συνδράμει στη μελλοντική ενίσχυση των 
φιλικών, ιστορικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της 
Ελλάδας.
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τ      ι είναι η Ορθοδοξία

Η Ορθοδοξία είναι επιστήμη και μάλιστα ιατρική 
επιστήμη. Δεν είναι πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα. 
Αναφέρεται στην προσωπική σωτηρία του ανθρώπου. Έχει 
δύο βάσεις: (1) «ο Λόγος σαρξ εγένετο» (ΙΩ. 1, 14) και (2) «εν 
τω Άδη ουκ εστι μετάνοια».

Η Ορθοδοξία είναι μια θεραπευτική αγωγή που θεραπεύει 
την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο Θεός αγαπάει όχι μόνο 
τους αγίους, αλλά όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. 
Όλους τους αμαρτωλούς, ακόμη και τον ίδιο τον διάβολο. 
Και θέλει να σώση, να θεραπεύση τους πάντας. Θέλει, αλλά 
δεν μπορεί διότι δεν θέλουν όλοι να θεραπευθούν. Δεν 
μπορεί διότι δεν εκβιάζει τη θέλησι του ανθρώπου.

Έτσι κάποιος από μόνος του, χωρίς καταπίεσι, πρέπει 
ελεύθερα να προσέλθη στην Εκκλησία, στους κατάλληλους 
ανθρώπους, που έχουν τη φώτισι και κατέχουν τη 
θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου παραδόσεως και 
κάνοντας υπακοή σ’ αυτούς να βρη την θεραπεία.

• Ποια είναι η ασθένεια

Ο άνθρωπος κτίσθηκε για να βλέπη τον Θεό. Εξαιτίας της 
πτώσης έχει χάσει την μνήμη του Θεού. Όχι βέβαια τη 
λογική, αλλά από μια άλλη ενέργεια που έχει ως κέντρο την 
καρδιά.

Το ξεχωριστό αυτό σύστημα έπαυσε να λειτουργή εξαιτίας 
της πτώσεως του ανθρώπου. (Ο άνθρωπος έπρεπε να 
κινήται προς τον Θεό. Έχασε αυτήν την κίνηση και κινείται 
«κατά φύσιν» και αυτό εκφράζεται με το ότι γίνεται 
φίλαυτος και αντί να έχει ανιδιοτελή αγάπη, έχει ιδιοτελή 
αγάπη. Σύμφωνα με τους Πατέρες, αυτό είναι η αμαρτία).

Στη Δύση εμφανίστηκε η αμαρτία από ηθική μορφή. Ότι 
δηλαδή ο Θεός έδωσε εντολές, ο άνθρωπος τις παραβίασε 
και τιμωρήθηκε. Οι Πατέρες όμως γνωρίζουν ότι με την 
πτώση αρρώστησε ο άνθρωπος, γι’ αυτό ομιλούν για 
ασθένεια, διάγνωση και θεραπεία.

Μετά την πτώση του ανθρώπου και την απώλεια της 
θεοκοινωνίας, ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη, 
επειδή ο νους είναι σκοτισμένος. «Νους» στην ορολογία 
των Πατέρων ονομάζεται η νοερά ενέργεια που λειτουργεί 
στην καρδιά του υγιούς ψυχικά ανθρώπου. Η μία αυτή 
ενέργεια στον μεν εγκέφαλο λειτουργεί ως λογική π.χ. 
σκέπτεται μαθηματικά προβλήματα κ.λπ. και στην καρδιά 
προσεύχεται αδιάλειπτα.

• Η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως

Η Ορθόδοξη παράδοσι προσφέρει μέθοδο θεραπείας του 
νοός του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής του. Η θεραπεία 
αυτή έχει δύο φάσεις, τον φωτισμό και την θέωση. Η 
θεοπτία είναι η εγγύησι της θεραπείας.

Όταν ο άνθρωπος δεν ενεργή κατά Θεόν είναι άρρωστος, 
χρειάζεται θεραπεία. Το κριτήριο της Ορθοδόξου 
παραδόσεως είναι η θεραπεία του ανθρώπου.

Σήμερα ταυτίζουν πολλοί το βίωμα τη θεολογίας με 
την ηθική. Η σημερινή Ορθοδοξία έχει ταυτισθή με ένα 
ηθικό σύστημα. Αυτό έχει περάσει μετά την Ελληνική 
Επανάσταση. Το νέο ελληνικό κράτος θέλει την Ορθοδοξία 
σαν μια «ηθική θρησκεία» που βοηθάει την αστυνομία να 
κάνει καλούς πολίτες.

Γι’ αυτό επί Βαυαροκρατίας έκλεισαν τα περισσότερα 
μοναστήρια. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει 
Χριστιανική ηθική, όπως τη συναντάμε στη Δύση. Στην 
Ορθόδοξη διδασκαλία, η λεγόμενη ηθική συνίσταται 
στην ασκητική, της οποίας σκοπός είναι η κάθαρση και ο 
φωτισμός του νοός. Στην ουσία είναι θεραπευτική αγωγή. 
Γι’ αυτό, ο χειρότερος άνθρωπος μπορεί να καθαρισθή και 
να φθάση στην φώτιση, δηλαδή να αγιάση. Ο προορισμός 
του ανθρώπου φαίνεται καθαρά από την Αγία Γραφή, 
πως θα φθάση στην ανιδιοτελή αγάπη. Στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν βρίσκει κανείς ηθικά συστήματα αλλά 
θεραπευτική αγωγή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 
ηθικότατοι αλλά έχουν νουν φαρισαϊκό, έχουν πωρωμένη 
συνείδηση.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας ήταν πνευματικοί γιατροί που 
θεράπευαν τους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρονται για το τι θα 
συμβή στον άνθρωπο μετά θάνατον αποκλειστικά, αλλά το 
τι θα γίνη ο άνθρωπος σ’ αυτή την ζωή. Μετά θάνατον δεν 
υπάρχει θεραπεία διότι «εν τω Άδη ουκ εστι μετάνοια».

Στην Ορθοδοξία υπάρχει θεραπεία της ανθρώπινης 
προσωπικότητος και απόδειξη είναι οι άγιοι.

Στη Δυτική παράδοση δεν υπάρχουν αυτά. Ο Χριστός μόνο 
στην Ορθόδοξη παράδοσι αποκαλείται ιατρός.

Η αξία της Ορθοδοξίας βρίσκεται στον αγιασμό του 
ανθρώπου και στην ένωσή του με τον θεάνθρωπο Χριστό, 
από αυτή τη ζωή με Ορθόδοξη μέθοδο.

• Η κληρονομιά των προσφύγων

Ερχόμενοι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα μετέφεραν μαζί 
τους όλη αυτή την ασκητική, θεραπευτική αγωγή που από 
παράδοση κατείχαν και ακολουθούσαν.

Εδώ όμως βρήκαν ένα εντελώς διαφορετικό δομημένο 
πνευματικό περιβάλλον. Αυτό που έφεραν ήταν 
απορριπτέο και από την κρατική δομή. 
Γι’ αυτό βίωσαν και έναν πνευματικό ρατσισμό. Αυτοί όμως 
διέσωσαν την ουσία της Ορθόδοξης παράδοσης. 
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(Παράδειγμα όλοι οι νεώτεροι άγιοι Πόντιοι και 
Μικρασιάτες).

Η Ποντιακή νεολαία δεν πρέπει να αποξενωθή από αυτή 
την παραδοσιακή θεραπευτική μέθοδο.

Το κριτήριο της πατερικής παραδόσεως είναι η θεραπεία 
του ανθρώπου και η επιτυχία της θεραπείας. Όταν 
διακόπτεται η πατερική θεραπευτική παράδοση δεν έχουμε 
θεραπεία. Όταν ο Χριστιανός γνωρίζη την μέθοδο της 
θεραπείας, σημαίνει ότι είναι γνώστης και συνεχιστής της 
Ορθοδόξου παραδόσεως.

Όλος ο Πόντος ήταν ένα εργαστήριο πνευματικής 
θεραπείας. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Από τον 
Άγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας, πνευματικό καθοδηγητή 
της οικογένειας του Μ. Βασιλείου, έως τα χρόνια 

της ανταλλαγής. Στην Χαλδία μέχρι τον εκπατρισμό 
λειτουργούσαν είκοσι μοναστήρια, επτά ανδρικά και 
δεκατρία γυναικεία.

Αν μελετήσετε τον κατ’ οίκον βίο των πατέρων μας 
θα διαπιστώσετε ότι ο τρόπος της ζωής των ήταν 
εκκλησιαστικοκεντρικός. Ζούσαν την θεραπευτική αγωγή 
της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι’ αυτό είχαν πολλά άγια 
λείψανα. Δυο τουλάχιστον άφθαρτα χέρια υπάρχουν στη 
μητρόπολή μου.

Εμείς δεν χρειαζόμαστε τη γιόγκα. Είναι θεραπευτική 
νηπιαγωγείου. Η Ορθοδοξία είναι πολύ πιο προχωρημένη.
Η Ποντιακή νεολαία αν δεν θέλει να βιώνη μία πνευματική 
στείρωση θα πρέπει να γίνη συνεχιστής αυτής της 
αγιοπνευματικής θεραπευτικής αγωγής που εκ παραδόσεως 
κατέχει.
Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο.



ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού 

Αξιότιμοι καλεσμένοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
Ο συνδετικός κρίκος της ενότητας του Ελληνισμού 
που έζησε για 2.500 χιλιάδες χρόνια στον Ιστορικό 

Πόντο, εκτός της μητροπολιτικής τους πατρίδας, υπήρξε η 
κοινή Ποντιακή διάλεκτος, η διατήρηση ηθών και εθίμων 
και τα τελευταία 1.600 χρόνια η Ορθόδοξη Χριστιανική 
θρησκεία. 

Ο Χριστιανισμός στον Πόντο

Λίγες δεκαετίες μετά τη γέννηση του Χριστού, οι περιοχές 
του Πόντου, στις οποίες από αιώνες κυριαρχούσε ο 
ελληνισμός, άκουσαν για το χριστιανισμό από τον 
απόστολο Πέτρο και τον πρωτόκλητο μαθητή του Χριστού 
Ανδρέα, που ονομάστηκε απόστολος του «Πόντου».

Δύο αιώνες αργότερα, τον 3ο αιώνα μ.Χ. εργάστηκε 
για την προβολή του χριστιανισμού ο αρχιεπίσκοπος 
Γρηγόριος Νεοκαισάρειας, ο οποίος υπήρξε μαθητής του 
μεγάλου ελληνιστή Ωριγένη και συνεχιστής του έργου του 
απόστολου Ανδρέα. 

Ο χριστιανισμός, όπως ήταν φυσικό, παρόλο που 
συνάντησε αντίσταση στην τελική επικράτησή του, εξαιτίας 
της στενής σύνδεσης των κατοίκων του Πόντου με τις 
αρχαιοελληνικές παραδόσεις, αλλά και της κυρίαρχης 
εθνικής θρησκείας που επικρατούσε χρόνια σ’ αυτές τις 
περιοχές, τελικά βρήκε γόνιμο έδαφος ανάμεσα στους 
Έλληνες του Πόντου. 

Βέβαια, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εκείνης της περιόδου 
αντέδρασαν με βίαιο και σκληρό τρόπο. Η αντίδρασή 
τους μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες του Πόντου 
να υποστούν χιλιάδες σφαγές, ιδιαίτερα την εποχή του 
Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού (284-305). Έτσι, ο 
κατάλογος των Ποντίων που μαρτύρησαν για το Χριστό 
είναι μακρύς.

Μετά τους διωγμούς των Ρωμαίων ακολούθησε, το 325, 
η αναγνώριση της χριστιανικής θρησκείας από το Μέγα 
Κωνσταντίνο. Λίγα χρόνια αργότερα εμφανίστηκαν στον 
Πόντο οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. 

Το καύχημα του Πόντου, ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος 
Καισαρείας (330-375) και ο αδελφός του, επίσκοπος Νύσσης, 
Γρηγόριος (329-391) συνέβαλαν και αυτοί με τη διδασκαλία 
τους και έβαλαν τις βάσεις του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού στον Πόντο.

Ο χριστιανισμός διαδόθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές του 
Εύξεινου Πόντου και ως τον 6ο αιώνα είχε εξαπλωθεί σε όλο 
το δυτικό Πόντο.
Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του τοπικού επισκόπου ή 
του ιερέα και της δημογεροντίας και με βάση τις αρχές της 
αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης, της ελεημοσύνης, 
της «αργατίας», της φιλοξενίας, έζησαν στις κοινότητες και 
τις πόλεις τους οι προγονοί μας για αιώνες. 

Η μετεγκατάσταση των Ελλήνων του 
Πόντου στην Ελλάδα

Μετά τη γενοκτονία που υπέστησαν και 
την υποχρεωτική εγκατάλειψη των περιοχών και των 
εστιών τους, όπου έζησαν ειρηνικά, ενώ δεν μπόρεσαν 
να μεταφέρουν ότι για αιώνες δημιούργησαν, μετέφεραν 
μαζί τους τις εικόνες και τα ιερά τους, έχοντας στην καρδιά 
και το μυαλό τον πολιτισμό που οι ίδιοι δημιούργησαν και 
κράτησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωντανό μέσα στο 
χρόνο.

Στις πόλεις και τα χωριά που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, 
παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πρωταρχικό 
τους μέλημα ήταν η ανέγερση εκκλησίας και σχολείου, 
για τη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της Ορθόδοξης 
χριστιανικής πίστης και τη μόρφωση των παιδιών τους.

Στη συνέχεια, σε κάθε πόλη και χωριό δημιούργησαν 
ποντιακές οργανώσεις και συλλόγους με στόχο τη 
διατήρηση, την προβολή και τη διάδοση του πολιτισμού 
των προγόνων τους.

Έτσι μέσα στις οργανώσεις τους ανέστησαν τις γειτονιές, 
τις κοινότητες, τα χωριά και τις πόλεις που είχαν γεννηθεί, 
παρέχοντας υποστήριξη και αρωγή στα μέλη τους.
Στη συνέχεια οργάνωσαν θεατρικά μουσικά και χορευτικά 
τμήματα, στα οποία γαλουχήθηκαν τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους στην ιστορία και τις παραδόσεις του Πόντου.
Πραγματοποίησαν λαογραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές 
ημερίδες και συνέδρια με κορυφαία τα έξι παγκόσμια 
συνέδρια, που οργάνωσαν από το 1982 μέχρι σήμερα, στα 
οποία πήραν μέρος εκατοντάδες εκπρόσωποι ποντιακών 
οργανώσεων και επιστήμονες, από όλα τα μέρη του 
κόσμου.

Παράλληλα, σε ανάμνηση των ιερών μοναστηριών του 
Πόντου, που για αιώνες έπαιξαν ξεχωριστό ρόλο στη 
στήριξη του δοκιμαζόμενου λαού και τη διατήρηση της 
Ορθόδοξης πίστης του, αλλά και της Ελληνικής παιδείας, 
ανιστόρησαν δεκάδες θρησκευτικά προσκυνήματα σε όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τα πιο γνωστά αυτό της Παναγίας Σουμελά, του 
Ιωάννη Βαζελώνα, του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα 
και της Παναγίας Γουμεράς, που σήμερα αποτελούν τις 
Αμφικτιονίες του Ποντιακού Ελληνισμού, όπου κάθε χρόνο 
αναβιώνουν τα πανηγύρια και οι θρησκευτικές τελετές 
που γίνονταν ανήμερα της γιορτής τους στον Πόντο, με τη 
συμμετοχή χιλιάδων πιστών.

Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες που 
μεταλαμπάδευσαν στις νέες γενεές ιστορία και παράδοση 
αιώνων, κρατιέται αναμμένο το καντήλι την μνημοσύνης 
καθώς και η φλόγα που καίει στις καρδιές όλων των 
Ελλήνων ποντιακής καταγωγής, για τη διατήρηση και την 
προβολή της τρισχιλιόχρονης ιστορίας του Πόντου.

Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας. Οι διαχρονικές 
συνιστώσες της Χριστιανικής θεολογίας στην Ορθοδοξία

Ο «κεντρικός μύθος» του χριστιανισμού αφορά την 
κάθοδο του Θεού στον κόσμο με την ενανθρώπησή του, 
τη διδασκαλία του, που ευαγγελίζεται τη σωτηρία του 
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ανθρώπου και το πάθος του, που μέσω του θανάτου αίρει 
το χάσμα μεταξύ Κτίσης και Πλάστη.

Αυτή η θεολογική συνιστώσα, που αποτελεί για την 
Εκκλησία τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, θεμελιώθηκε 
με την Ενανθρώπηση Του Ιησού Χριστού, αναπτύχτηκε 
κατά την ιστορική επίγεια πορεία Του και γονιμοποιήθηκε 
ευχαριστιακά - θεολογικά στο χώρο της αρχέγονης 
Εκκλησίας. 

Δεν είναι τόσο η εκτέλεση κάποιων εντολών, όπως στον 
Ιουδαϊσμό, που δικαιώνει ηθικά τον άνθρωπο, αλλά η 
κατά χάριν συμμετοχή του στο μυστήριο του Σταυρού και 
της Ανάστασης, που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία με τα 
μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας.

Η μεγάλη ανατροπή στις ηθικές αξιώσεις του αρχαίου 
κόσμου προκλήθηκε από την χριστιανική επιταγή της 
αγάπης.

Ενώ ο Ελληνισμός πρέσβευε την ηθική της αριστείας, που 
είναι και ηθική άκρας ανταγωνιστικότητας και μαχών, 
ο χριστιανισμός προβάλλει την ηθική της αγάπης που 
βρίσκεται στους αντίποδες του ανταγωνισμού. 

Τονίζει επίσης την αξία της συμπόρευσης με τον 
πλησίον, της βοήθειας προς αυτόν και την απόλυτη, ει 
δυνατόν, ταύτιση μαζί του. Ο κορμός της ευαγγελικής 
ηθικής βρίσκεται στο νόμο της αγάπης, που επιτάσσει 
όχι μόνο συμπόνια και γνήσια αλληλεγγύη μεταξύ των 
συνανθρώπων, αλλά και βιωματική ανάληψη των παθών 
των άλλων.

Όμως η αγάπη όπως την θέλει ο χριστιανισμός δεν 
είναι φυσικός νόμος, για την επίτευξή της χρειάζεται η 
συνδρομή της υπερβατικής αρχής. Η αγάπη όπως την 
θέλει ο χριστιανισμός δεν βρίσκεται στη φύση. Η φύση 
χαρακτηρίζεται από συνεχείς έριδες και αγώνες, από 
διάθεση κυριαρχίας και πόθο νίκης, όχι από πνεύμα 
ομόνοιας, ούτε πολύ περισσότερο από πνεύμα αγάπης.

Μόνον ο Θεός που υπερβαίνει τη φύση μπορεί να έχει 
ουσιαστική αγάπη. Και μόνον αυτός μπορεί να τη χαρίσει 
στον άνθρωπο. Η αγάπη είναι κατά συνέπεια ένα δώρο 
Θεού που υπερβαίνει τις φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου. 
Η αγάπη είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. 

Η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι νέοι στην Ελλάδα

Οι βόρειοι εταίροι μας στην Ευρώπη, όπως η κα Μέρκελ, ο 
κ. Νταισεμπλούμ, ο κ. Σόιμπλε, ο κ. Γιουνγκέρ, ο κ. Ντράγκι, 
ο κ. Σουλτς, που με την μέχρι σήμερα στάση τους δείχνουν 
ότι οραματίζονται και υπηρετούν μια Ευρώπη των αγορών, 
της οικονομικής αριστοκρατίας και των τοκογλύφων, που 
φοβάμαι ότι δε διάβασαν για τις αρχές και τις αξίες που 
επαγγέλθηκαν οι εμπνευστές της δημιουργίας της Ενωμένης 
Ευρώπης, όπως ο Σούμαν, ο Σπινέλι, ο Μονέ, ο Αντενάουερ, 
αλλά και συνεχιστές τους, όπως ο Μπερλίγκουερ, ο Μπραντ, 

ο Μιτεράν, ο Καραμανλής. Δηλαδή της Ευρώπης των Λαών, 
της Αλληλεγγύης, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλλον ακολουθούν το 
δόγμα του κοινωνιολόγου Μαξ Βέμπερ και τις απόψεις των 
Καλβινιστών και της προτεσταντικής ηθικής, στην ανάπτυξη 
του δυτικού καπιταλισμού, περί σωτηρίας της ψυχής.

«Αφού κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τη 
μεταθανάτια σωτηρία του, μόνον ο ασκητικός βίος, η 
επιτυχία στον οικονομικό τομέα και ο πλουτισμός, είναι 
ενδείξεις που οδηγούν στη σωτηρία» 
στο χώρο της οικονομίας δημιούργησαν επιχειρηματίες και 
κράτη που βιώνουν ή επιβάλλουν την σκληρή δουλειά, την 
αποφυγή σπατάλης και την ακατάπαυστη συσσώρευση 
πλούτου, σαν ένα είδος πνευματικής άσκησης και 
προσευχής προς τον Κύριο!!!

Μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που επιχειρούν 
τις τελευταίες δεκαετίες οι γνωστές οικονομικές και 
πολιτικές δυνάμεις, για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο 
τις θέσεις τους σε βάρος όλων των άλλων, μεθοδευμένα 
επιχειρείται και η ισοπέδωση του πολιτισμού λαών με 
ιστορία αιώνων.

Μετά την ολική οικονομική και όχι μόνον καταστροφή 
της χώρας μας, τη φυγή χιλιάδων νέων σε άλλες χώρες για 
την εξεύρεση εργασίας και τα αβάσταχτα για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των οικογενειών μας, οικονομικά μέτρα που 
μας έχουν επιβληθεί από τους δανειστές, αναζητείται 
από όλους, πολιτικούς και πολίτες, η βάση πάνω στην 
οποία θα οικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα της ευημερίας, 
της ανάπτυξης, της κοινωνικά ευαίσθητης και δίκαιης, της 
Εθνικά υπερήφανης.

Ορθοδοξία – Παιδεία: 
Οι καταλύτες για να βγούμε από το αδιέξοδο

Πιστεύω ότι πρώτιστη αρχή, πάνω στην οποία πρέπει να 
επενδύσουμε, είναι η παιδεία που πρέπει να δώσουμε στη 
γενιά που μας ακολουθεί. Μια παιδεία στηριγμένη στον 
Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και τη δημοκρατία, για να 
δημιουργήσουμε πολίτες ελεύθερους, σκεπτόμενους και 
υπεύθυνους, που θα γνωρίζουν και θα προβάλλουν την 
ιστορία και τον πολιτισμό μας, θα σέβονται τον εαυτό 
τους και τη διαφορετικότητα, θα αγαπούν τον πλησίον 
τους και θα απλώνουν χέρι βοήθειας και αλληλεγγύης 
στον δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο. Άλλωστε η Ορθοδοξία 
δίνει στους νέους την ελευθερία της αγάπης και Αγάπη 
κι Ελευθερία χωρίς Χριστό δεν έχουν νόημα και αληθινό 
περιεχόμενο.

Είναι η μόνη σίγουρη συνιστώσα που μπορεί να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις δημιουργίας ανθρώπων 
ικανών να πάρουν τις τύχες της χώρας μας στα χέρια 
τους και να τη βγάλουν από το τέλμα και το αδιέξοδο 
που μας έφεραν με την πολιτική της αναξιοκρατίας, 
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του ρουσφετιού, της διαπλοκής, του φαρισαϊσμού, 
της εμπορευματοποίησης αρχών και αξιών, του 
άκρατου πλουτισμού και της ανταγωνιστικότητας, που 
ακολούθησαν οι προηγούμενες γενιές.

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,

Όλοι εμείς μέσα από τις οργανώσεις που 
δραστηριοποιούμαστε, πρέπει να αφήσουμε τις διαφορές, 
τα πάθη, τις άγονες αντιπαραθέσεις, τις γκρίνιες και 
ό,τι άλλο χωρίζει τις προηγούμενες από μας γενιές από 
το παρελθόν, πίσω μας. Να δούμε τι μας ενώνει και να 
αγωνιστούμε για την ενοποίηση του πολυδιασπασμένου 
Ποντιακού χώρου, σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο 
επίπεδο.

Παράλληλα, να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε ένα 
παγκόσμιο δίκτυο νέων ανθρώπων, που θα επικοινωνεί 
συνεχώς μεταξύ του και θα προβάλλει, εκτός από τα 
ειδικότερα θέματα του Ποντιακού ελληνισμού, που όλοι 
μας αγωνιζόμαστε να προωθήσουμε, και σύγχρονα θέματα 
που ταλανίζουν σήμερα κράτη και λαούς, όπως: 
το προσφυγικό ζήτημα, το ζήτημα του ρατσισμού, το 
πρόβλημα της ανεργίας, των ναρκωτικών, του bullying, του 

περιβάλλοντος, κ.ά., μεταφέροντας 
τα διαχρονικά μηνύματα της ορθοδοξίας, 
της ΑΓΑΠΗΣ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, παντού.

Τότε μόνον είναι βέβαιο ότι με τη δική μας συμβολή, το 
διαχρονικό μήνυμα του ανώνυμου ποιητή: 

«Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΠΕΡΑΣΕΝ - Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΕΠΑΡΘΕΝ 
Η ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΕΠΕΡΑΣΕΝ - ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ!!!» 

μπορεί να γίνει πραγματικότητα, γιατί αυτό το δημιουργικό 
άλλο θα είμαστε όλοι εμείς.   
         
Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου



ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΠΟΒΑ

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας

Καλησπέρα σας, 
σεβασμιότατοι αρχιερείς, 
αντιπρόσωποι του συνεδρίου, επίσημοι καλεσμένοι!

Ονομάζομαι Ευγενία Ποπόβα. Είμαι πρόεδρος της ελληνικής 
νεολαίας της Ρωσίας. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι 
εδώ μαζί σας. 

Οι Ελληνικές κοινότητες στη Ρωσία απαριθμούνται πάνω 
από σαράντα και καταλαμβάνουν κάθε κομμάτι στο χάρτη 
της χώρας: στο νότο, στην κεντρική χώρα, στη Σιβηρία και 
στα Ουράλια.

Σήμερα βρισκόμαστε σ’ ένα μοναδικό γεγονός – Το 
παγκόσμιο συνέδριο της ποντιακής νεολαίας. Ο λαός των 
ποντίων έχει ζήσει τεράστιες ταλαιπωρίες και στερήσεις, 
που αδυνατεί να αντέξει οποιοσδήποτε λαός. Κατορθώσαμε 
όμως να διατηρήσουμε την ψυχή και τις ρίζες του λαού 
μας ζωντανές και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα με την 
παρουσία μας εδώ. Η ορθοδοξία είναι ο δυνατός κρίκος που 
συνδέει και διατηρεί τις ρίζες, τις παραδόσεις και την ψυχή 
μας ζωντανή.

Σε μια τόσο δύσκολη εποχή, όπου υπάρχουν πολλές 
πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλοιώσεις 
παγκοσμίως, οι νέοι κατανοούν με σαφήνεια τις προκλήσεις 
και προσπαθούν να κρατήσουν και να μεγαλώσουν την 
πλούσια κληρονομιά της ορθοδοξίας που άφησαν οι 
πρόγονοί μας. 

Κάθε χρόνο η νεολαία των κοινοτήτων μας λαμβάνει μέρος 
σε πολλά προσκυνήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά 
είναι το ετήσιο προσκύνημα στην θεία λειτουργία του 
πατριάρχη στη Μονή της Παναγίας  Σουμελά, που για  
πρώτη φορά κατάφερε να γίνει το 2010. Για εμάς τους νέους 
είναι πολύ σημαντικό το να ερχόμαστε στα χώματα όπου 
έζησαν, δημιούργησαν την παράδοση  και θεμελίωσαν την 
Ορθοδοξία οι πρόγονοί μας. Τα χώματα του Πόντου είναι 
ιερά για κάθε πόντιο, καθώς από εκεί ρέει η αλήθεια του 
γένους μας.

Στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 28 
Αυγούστου, η ελληνική νεολαία της Ρωσίας πραγματοποιεί 
προσκύνημα στο Νεμπερτζαι (ο νομός του Κράσνονταρ), 
όπου υπάρχουν πέντε θαυματουργικές πηγές: 
• του Αγίου Νικολάου
• του Ιωάννη του Βαπτιστή
• της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας
• των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
• το λεγόμενο «Άγιο χεράκι».

Σε όλες τις ορθόδοξες εορτές η ελληνική νεολαία 
διοργανώνει εκδρομές και πηγαίνει σε προσκυνήματα στα 
άγια μέρη της Ρωσίας και της Ένωσης των Ανεξάρτητων 
Κρατών (στην Ιερά Μονή της Όπτινα, στο Ντιβέγεβο, στη 
Moνή της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη Λαύρα της Αγίας 
Τριάδος και του Αγίου Σεργίου και πολλές άλλες θαυμάσιες 
μονές και ναούς).

Το 2015 η ελληνική νεολαία της Ρωσίας πήγε για 
προσκύνημα στη Χερσόνησο, στο Ναό του Αγίου Βλαντίμιρ, 
όπου τον δέκατο αιώνα υπήρξε η βυζαντινή πόλη Κόρσουν. 
Εκεί βαπτίστηκε ο αυτοκράτορας Βλαντίμιρ ορθόδοξος 
χριστιανός και  όλη η Ρωσία έλαμψε με το φως της 
ορθοδοξίας.

Στο χάρτη της Ρωσίας εμφανίστηκε ακόμα ένα μέρος για 
προσκύνημα, στην Κριμαία, στο χωριό Λακί. Πρόκειται για 
το Ναό του Ευαγγελιστή Λουκά, που γκρεμίστηκε τελείως 
κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά 
ξαναχτίστηκε και λειτουργεί , καθώς την ανοικοδόμηση 
την είχε αναλάβει ο κ. Ιβάν Σαββίδης. Τώρα πια οι νέοι της 
Κριμαίας έχουν τη δυνατότητα να προσεύχονται και να 
διατηρούν τη φλόγα της πίστης μας. 

Έχει καθιερωθεί πλέον και το ταξίδι στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ναός της Αγίας Σοφίας 
συνεχίζει να καθηλώνει τους επισκέπτες και να μας 
αποδεικνύει την μεγίστη μαστοριά και την σοφία των 
προγόνων μας, θέλοντας να δοξάσουν τον Κύριο μας. 
Έχουμε επίσης επισκεφθεί τους ναούς των Βλαχερνών, της 
Χώρας και το νησί Χάλκη. Αυτό το ταξίδι μας έδωσε την 
ευκαιρία να κάνουμε ακόμα ένα βήμα στην αγιότητα και 
την απόλυτη ύπαρξη του Θεού. 

Δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, στην πόλη του Ροστόβ, ένας ναός ο οποίος 
αποτελεί κόσμημα Βυζαντινής αρχιτεκτονικής και έχει 
γίνει το σημείο αναφοράς όλων των ορθόδοξων εορτών. 
Οι Έλληνες του Ροστόβ αγαπούν και τιμούν ιδιαίτερα το 
ναό αυτό. Και αυτός ο ναός ανοικοδομήθηκε χάρη στην 
χρηματοδότηση και φροντίδα του κ. Ιβάν Σαββίδη. 

Σχεδόν κάθε ελληνική κοινότητα στη Ρωσία έχει 
κυριακάτικα σχολεία για παιδιά από 7 έως 17 χρονών, που 
κατανοούν τις αρχές του λόγου του Κυρίου, με τη βοήθεια 
έμπειρων παιδαγωγών. 

Από τον Οκτώβριο του 2015 ξαναρχίζουν οι ορθόδοξες 
διαλέξεις για νέους μέσω Skype από το Ροστόβ, την 
επιμέλεια των οποίων έχει ο πρωτοπρεσβύτερος Ολέγκ 
Ντόμπρινσκι - Γρηγοριάδης. Όποιος θέλει μπορεί να ενωθεί 
με εμάς, να παρακολουθήσει και να θέσει τις ερωτήσεις και 
τις απόψεις του. 

Οι Έλληνες νέοι της Ρωσίας είναι πρωτεργάτες στην 
οργάνωση μερικών μεγάλων διεθνών ορθόδοξων 
συνεδρίων. 
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Για παράδειγμα, το 2015 έγινε το τρίτο Συνέδριο των Νέων 
Χριστιανών, χάρη στην πρωτοβουλία του συμβουλίου 
της ελληνικής νεολαίας της Ρωσίας. Ήταν παρόντες 
οι αντιπρόσωποι των  ενεργητικών μελών των νέων 
χριστιανών της Ρωσίας, των γειτονικών χωρών, της Εγγύς 
Ανατολής, της Ελλάδας. Εκεί συζητήθηκαν επίκαιρα 
ζητήματα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, η κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι χριστιανοί στην Εγγύς Ανατολή 
και άλλα σοβαρά προβλήματα του σύγχρονου χριστιανικού 
κόσμου. 

Η ελληνική νεολαία της Ρωσίας σχεδιάζει να διευρύνει τα 
μέρη των προσκυνημάτων και να γνωρίσει τα άγια μέρη 
του Πόντου, της Γεωργίας, της Ελλάδας, του Αγίου Όρους, 
γιατί η επαφή με αυτά τα μέρη θα μας δώσει τη δυνατότητα 
να κατανοήσουμε πιο βαθιά και να αισθανθούμε 
ολοκληρωτικά την κληρονομιά των προγόνων μας, την 
οποία και έχουμε την τιμή να διδαχθούμε. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τους τόσο 
σπουδαίους καλεσμένους του συνεδρίου και να καλέσω 
όλους τους νέους να διατηρήσουν τις αρχές και τις 
παραδόσεις των πατεράδων μας. 
Ας μην σκορπιστούμε και αναλωθούμε σε πρόσκαιρα 
πράγματα. 
Ένας λαός μπορεί να έχει μέλλον μόνο εάν σέβεται το 
παρελθόν του.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Παμποντιακή Ομοσπονδία Η.Π.Α. - Καναδά 

Πόσες φορές δεν ακούσαμε την γιαγιά μας ή τον 
παππού μας να λέει «να μην ματζιρίζετε», «μη 
χαλάνετε την ευλογία τι σπιτί», «οσήμερον θα 

εμπονεστιάζομαι», «εν έξεργος» ή όταν μιλούσαν για 
τον θάνατο να λένε «το κερι’ μ να μην ανασπάλετε», «να 
μην αφήντς το καντήλι ‘μ». Φράσεις που ήταν μέρος της 
καθημερινότητάς μας. Φράσεις οι οποίες είναι χαραγμένες 
στη μνήμη μας σαν απλές κουβέντες, στην ουσία όμως μας 
θυμίζουν μερικές από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο 
Θεό και την Ορθόδοξη Πίστη.

Οι καιροί άλλαξαν όμως. Οι υποχρεώσεις της 
καθημερινότητας άλλαξαν. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
έφυγαν και μαζί τους και οι παραπάνω φράσεις. Οι γονείς 
μας αφοσιωμένοι στο να μας προσφέρουν ένα καλύτερο 
μέλλον και να μας δουν τακτοποιημένους αφοσιώθηκαν 
περισσότερο στην υλική, παρά στην πνευματική 
αποκατάστασή μας.

Ποια είναι λοιπόν η σχέση της ποντιακής νεολαίας με 
την Ορθοδοξία σήμερα; Ποια είναι τα στοιχεία που μας 
απωθούν από αυτήν και ποια αυτά που μας φέρνουν πιο 
κοντά της; Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η χώρα στην οποία 
γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε;

• Σύγχρονος τρόπος ζωής και υλικά αγαθά

Ζούμε στη σύγχρονη κοινωνία της καλοπέρασης, του 
κορεσμού, των λάθος πρότυπων και της ελευθερίας 
των ηθών. Αφοσιωμένοι στη φροντίδα της καθημερινής 
εμφάνισης και της σωματικής διάπλασης, αφήσαμε στην 
άκρη την πνευματική φροντίδα και την πνευματική ζωή. 
Η κάθε μέρα είναι ένας αγώνας να αποκτήσουμε ότι έχει 
ο διπλανός μας. Η ανεξέλεγκτη ελευθερία, μας έφερε 
σε πνευματικά αδιέξοδα και γκρεμούς που μόνοι μας 
πέφτουμε μέσα. Φροντίζουμε το σώμα μας από έξω με 
τόση επιτυχία όμως δεν κάνουμε το ίδιο και για το πνεύμα 
μας.

• Τεχνολογία - Διαδίκτυο

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «παν μέτρον άριστον». Μια 
συμβουλή που μας δόθηκε αιώνες τώρα και μας είναι 
χρήσιμη ακόμη στις μέρες μας. Ξοδεύουμε ώρες και ώρες 
μπροστά σε μία οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και προφασιζόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο να πάμε δυο 
ώρες στην Εκκλησία. Εξομολογούμαστε τη ζωή μας σε 
αγνώστους κρυμμένους πίσω από ένα ψεύτικο όνομα, ενώ 
θα μπορούσαμε να έχουμε μια ουσιώδη συζήτηση με έναν 
πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα μας γέμιζε με συμβουλές 

και αγάπη. Η χρήση της τεχνολογίας από τους νέους σήμερα 
είναι αλόγιστη και δεν σκέφτεται κανείς ότι είναι ένα 
μεγάλο δώρο προς την ανθρωπότητα που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη αρετή, έτσι ώστε να μην 
βλέπουμε καθημερινά νέους ανθρώπους ως θύματά της.

• Χώρα γέννησης και διαμονής

Ο Ελληνισμός και κατ’ επέκταση ο Ποντιακός Ελληνισμός 
με τις διάφορες ιστορικές αναταραχές διασκορπίστηκε 
στα πέρατα της γης, σε χώρες που η Ορθόδοξη Πίστη δεν 
είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους. Πραγματοποιούνται 
μεικτοί γάμοι με αλλόθρησκους ή και άθεους ακόμα. 
Ακόμα κι αν τα παιδιά έχουν Έλληνες γονείς, στα σχολεία 
έρχονται σε επαφή με παιδιά διαφορετικών θρησκειών και 
πολιτισμών με αποτέλεσμα να διαμορφώνει η σχέση αυτή 
την χριστιανική πορεία τους στο μέλλον.

Μέσα από τις εξελίξεις που μας περιτριγυρίζουν 
βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να χάσουμε την πορεία 
μας μέσα στην Ορθοδοξία. Οι νέοι Ποντιακής καταγωγής, 
παρά τα νέα δεδομένα, προσπαθούν να κρατήσουν την 
ταυτότητά τους. Δεν είναι ίσως τακτικοί στις κυριακάτικες 
λειτουργίες, ίσως δεν κρατάνε όλες τις νηστείες, επίσης δεν 
κάνουν μετάνοιες και ίσως δεν ξέρουν και τα Ευαγγέλια απ’ 
έξω. Μπορεί να μην είναι ντυμένοι όπως ορίζουν οι κανόνες 
της εκκλησίας όταν μπαίνουν σε ένα ναό και ίσως να μην 
έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη ποτέ.

Η ψυχή τους όμως γεμίζει ευφορία, δακρύζουν και γεμίζουν 
περηφάνια που ο Θεός τους αξίωσε να γεννηθούν Έλληνες 
του Πόντου, μια περιοχή που πρόσφερε στην Ορθοδοξία 
όσο κανείς άλλος. Σκίζεται η καρδιά τους στο άκουσμα 
του ονόματος της Παναγίας Σουμελιώτισσας, του Αγίου 
Γεώργιου του Περιστερεώτα, του Ιωάννη του Βαζελώνα και 
όλων των μοναστηριών και Αγίων… των Αγίων χωμάτων 
του Πόντου. Σκύβουμε μπροστά τους γεμάτοι δέος, 
σεβασμό, θαυμασμό, αλλά και φόβο καμιά φορά μήπως και 
δεν είμαστε άξιοι της αγάπης τους. Είμαστε απόγονοι των 
Χριστιανών αυτών που για δεκάδες χρόνια κράτησαν την 
πίστη τους κρυφή στο φόβο των Μωαμεθανών, υπέφεραν 
και θανατώθηκαν στο όνομα της Ορθοδοξίας.

Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι η σπίθα που ακόμα 
σιγοκαίει μέσα στην καρδιά και την ψυχή του κάθε νέου 
Ποντιακής καταγωγής. Υπάρχει εκεί και περιμένει αυτόν 
που θα την κάνει να ζωντανέψει. Μήπως ο μόνος που 
μπορεί να την κάνει να ανάψει ξανά και να θεριέψει είναι η 
ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία;

Για εμάς τους νέους των Η.Π.Α και του Καναδά υπάρχει ένα 
σημείο αναφοράς. Ακόμα κι αν είμαστε δυο διαφορετικές 
χώρες ο προορισμός μας στο προσκύνημα της Παναγίας μας 
είναι ένας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015
Πριν από 3.000 χρόνια περίπου ένα πλοιάριο, η Αργώ του 
Ιάσωνα και των Ελλήνων πριγκίπων, σάλπαρε από την 
Ιωλκό της Μαγνησίας για την Κολχίδα, για τον Πόντο, 
για την ανάκτηση του χρυσόμαλλου δέρατος. Αυτή 
ήταν η πρώτη ομαδική, έστω και μυθική, επαφή του 
μητροπολιτικού ελληνισμού με τον Πόντο.

Το Ιερό Ίδρυμά μας είναι μια σύγχρονη «Αργώ» που 
στελεχώθηκε και αρματώθηκε από τους Έλληνες Ποντίους 
των Η.Π.Α. και Καναδά και σάλπαρε πριν από 35 χρόνια για 
την απόκτηση της δικής μας γης, της «Ποντιακής Γης στο 
Νέο Κόσμο»:
• για να στεριώσουμε το Ιερό Προσκυνητάρι της 
Μεγαλόχαρης 
• για να αναβιώσουμε το περισπούδαστο πατροπαράδοτο 
Ιερό Προσκύνημα της Σουμελιώτισσας 
• για να διατηρήσουμε τον πολιτισμό και την λαογραφία 
μας, και
• για να λειτουργήσουμε ως ένα ιδιαίτερο εθνικό, 
θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, ως ένα «Παλλάδιο» 
της Ποντιακής Ρωμιοσύνης των Η.Π.Α. και του Καναδά.

Ξεκίνησε σαν μια ιδέα μπολιασμένη από ένα μεγάλο 
όραμα το 1980. Ακολούθησε σε λίγους μήνες η ίδρυση του 
θρησκευτικού οργανισμού «Παναγία Σουμελά Ποντίων 
Αμερικής» και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την 
συνεισφορά γενναιόδωρων «οικοπεδούχων», αγοράστηκε 
οικόπεδο, μια πλαγιά 680 στρεμμάτων, κοντά στο Μονρόε 
της κομητείας Όραντζ της Νέας Υόρκης. Εκεί θα στεγαζόταν 
πλέον ο θρόνος της Σουμελιώτισσας, το προσκύνημά μας 
και το «ποντιακό χωριό». Κάπως έτσι απλά και ήσυχα 
ξεκίνησε η πορεία της Παναγίας Σουμελά στην Αμερική. 
Όπως κάθε μεγάλη πορεία έτσι και αυτή ξεκίνησε με ένα 
βήμα.

Το 2006, το Ίδρυμα γυρίζει σελίδα με την αγορά οικοπέδου 
15 στρεμμάτων που διέθετε εκκλησία, πολιτιστικό κέντρο 
και ξενώνες στο Γουέστ Μίλφορντ της Νέας Ιερσέης. Ήταν 
άλλη μια θεόσταλτη εντολή και ευκαιρία συνάμα. Η αγορά 
πραγματοποιήθηκε με ό,τι απέμεινε από την πώληση του 
πρώτου οικοπέδου, με σημαντικές δωρεές, επιφανών 
και μη, ομογενών. Η δε αγορά το 2009 όμορου οικοπέδου 
15 επιπλέον στρεμμάτων ήρθε να προσδώσει μια νέα 
διάσταση στο όραμα του Ιδρύματος.

Διανύουμε πλέον μια δημιουργική περίοδο, βιώνοντας 
ωστόσο καθημερινά τον δικό μας οικονομικό Γολγοθά. 
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα πορευτούμε όπως οι 
άγιοι πατέρες μας και οι τιμημένοι πρόγονοί μας με πίστη 
και ελπίδα, με κόπο και υπομονή. Είναι η στράτα των αξιών 
και της λύτρωσης. Είναι η πορεία των Ποντίων, των Ρωμιών, 
των Ελλήνων!

Η δική μας λοιπόν «Αργώ», το ιερό προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά, δεν είναι απλά μια ακόμη Μονή. 
Δεν αγγίζει βέβαια μήτε την επιβλητική παρουσία της 
ιστορικής Μονής στον Πόντο, μήτε τη Μονή στο Βέρμιο, 
όπου στεγάζεται η ιστορική εικόνα της Παναγίας. Είμαστε 
μια διέξοδος σε όσους αδυνατούν να προσκυνήσουν το 
πρωτότυπο, το ιστορικό. Θέλουμε το Ίδρυμά μας να 

αποτελεί μια ανάπαυλα, μια όαση στο 
θέατρο του παραλόγου που βιώνουμε 
καθημερινά. 
Θέλουμε να είναι χώρος συνάντησης 
και προσευχής. Το θέλουμε σαν χώρο ψυχαγωγίας, 
αλλά και περισυλλογής, σαν χώρο δημιουργίας και 
διαπαιδαγώγησης.

Η δική μας λοιπόν «Αργώ» είναι μια ιερή κιβωτός ιστορίας, 
μια μοναδική παρακαταθήκη πολιτισμού, αξιών και 
παραδόσεων. 
Κουβαλάει στα αμπάρια της 3.000 χρόνια ελληνικού 
πολιτισμού, κουβαλάει στο κατάστρωμά της 2.000 χρόνια 
Ορθοδοξίας της Ρωμιοσύνης του Πόντου. Το πλοιάριό 
μας είναι καμωμένο και με ανεξάντλητη πίστη και δεν 
πρόκειται να το παροπλίσουμε, δεν πρόκειται να το 
αφήσουμε να σαπίσει ξεχασμένο σε κάποιο μουράγιο. 
Έχουμε τιμονιέρη την Μεγαλόχαρη, ρότα Ορθόδοξη, και 
πυξίδα προς το ανώτερο, το θείο. 
Η «Αργώ» μας θα συνεχίσει να σαλπάρει και θα φθάσουμε 
στον δικό μας Πόντο. Έτσι, έστω και νοερά, έστω και 
συμβολικά θα ξαναποκτήσουμε ό,τι χάσαμε. Η καρδιά 
του Πόντου θα ξαναχτυπήσει και αυτή την φορά δεν θα 
σωπάσει.

Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τα λόγια του Χαράλαμπου 
Βασιλειάδη, εκ μέρους του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία 
Σουμελά Ποντίων Αμερικής και Καναδά», ο οποίος είναι 
κοντά στην Ποντιακή Νεολαία από την πρώτη στιγμή και 
τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

«Το Ίδρυμα δεν έχει δική του οργανωμένη νεολαία. Ήταν 
επιλογή μας. Θέλαμε όλα τα παιδιά να είναι δικά μας παιδιά 
και θέλουμε να παρέχουμε σε όλους τους νέους και νέες μας 
χώρο, χρόνο και την απαραίτητη παιδεία, ώστε να νιώσουν 
τον χώρο του Ιδρύματος σαν δικό τους, να τον αγαπήσουν και 
να τον σεβαστούν. 
Θέλουμε να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν, 
να προβάλλουν χωρίς χειραγώγηση, χωρίς υποκρισία, χωρίς 
ιδιοτέλεια. 
Θέλουμε εδώ να πλάσουν τη δική τους γειτονιά, τη «Γειτονιά 
του Νέου Πόντου». 
Θέλουμε να έχουν την Παναγία στην ψυχή τους, τον Πόντο 
στην καρδιά τους και να πορεύονται με γνώμονα τις αξίες του 
Ελληνισμού και τους κανόνες της Ορθοδοξίας μας. 
Θέλουμε να  πορεύονται με πίστη και όραμα, με αισιοδοξία 
και υπομονή. 

Αυτό δεν είναι ένα όνειρο που θα σβήσει με το χάραμα. Είναι 
όραμα που γίνεται πρόγραμμα και υλοποιείται. 
Ξεκινάμε με σεβασμό από το λαμπρό παρελθόν μας, περνάμε 
μέσα από το απαιτητικό παρόν και πορευόμαστε προς το 
απρόβλεπτο μέλλον, με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας, με 
ελπίδα και σιγουριά συνάμα. 
Και κάτι ακόμη. Όλοι τάχα νοιαζόμαστε για τη νεολαία. Μια 
νεολαία όμως «κομμένη και ραμμένη» στα παλιομοδίτικα 
μέτρα μας. Ως εδώ! Δεν θέλουμε μια νεολαία χειραγωγημένη, 
ποδηγετημένη ή και κατευθυνόμενη από μια κάστα «σοφών», 
«παλιών» ή κάθε μορφής «πατέρων». 
Ελεύθερους τους θέλουμε. Οι νέοι και οι νέες μας δεν είναι 
φιγούρες σε θέατρο σκιών, είναι εν δυνάμει προσωπικότητες. 
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Εμείς θέλουμε λοιπόν μια νεολαία ανεξάρτητη, δυναμική, 
αγωνιστική. 
Θέλουμε μια οργανωμένη νεολαία, που πέρα από χορούς, 
τραγούδια και μουχαμπέτια, θα έχει γνώση, θα έχει λόγο, θα 
έχει πρόταση, θα συμμετέχει και θα συμπράττει, θα παράγει 
έργο. 
Είναι αλήθεια ότι οι χοροί, η μουσική και τα τραγούδια της 
πλούσιας πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς μας 
είναι περισπούδαστα και πολύτιμα στοιχεία της κουλτούρας 
μας, αποτελούν ορόσημα στη λειτουργία των σωματείων μας 
και αναμφισβήτητα αποτελούν πόλο έλξης για τους νέους 
και νέες μας συλλογικά. Άρα είναι απαραίτητα στοιχεία και 
πρέπει να διαφυλαχτούν. 
Ας μην μείνουμε σε αυτά μόνο όμως. Είναι κρίμα. Θα είναι 
άδικο. Αντίθετα, πάνω σε αυτά πρέπει να κτίσουμε το αύριο, 
την ελπίδα, την υπέρβαση, τη βελτίωση, τη διατήρηση, την 

προβολή, τη δικαίωση. Και αυτό θα το πετύχουμε ανοίγοντας 
τα «όμματα της διανοίας», της προοπτικής και της ελπίδας».

Επίλογος της εργασίας αυτής είναι το συμπέρασμα ότι οι 
νέοι είναι το μέλλον του Ποντιακού Ελληνισμού και της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Πίστης. 
Υπάρχουν αρκετά κενά στη σχέση Ορθοδοξίας και 
Ποντιακής Νεολαίας. Με σωστούς χειρισμούς όμως, 
διαλέγοντας τους δρόμους της σοφίας και της αρετής, 
καθώς και με σωστή ενημέρωση δια μέσου των συλλόγων, 
των συνεδρίων, αλλά και άλλων διοργανώσεων θα 
μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα.

Είθε ο Μεγαλοδύναμος, δια της Μεγαλόχαρης 
Σουμελιώτισσας, να εμπνέει και να προστατεύει την 
Ποντιακή Ρωμιοσύνη και όλο το υπέροχο γένος των 
Ελλήνων.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, 
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Πριν απ’ όλα υποκλίνομαι με δέος και τιμώ το 
μεγαλείο της ψυχής και το εθνικό όραμα του 

απανταχού ελληνισμού του Πόντου, τα οποία παραμένουν 
ακλόνητα και άσβεστα και φάρος πορείας της αυγής για 
όλους μας.

Κυρίες και κύριοι, νέες και νέοι, ελπίδα της επόμενης μέρας,
Χάριτι θεία
Έχω την τιμή να ευρίσκομαι στην ωραία Θεσσαλονίκη, 
ενώπιον ενός εκλεκτού και επικινδυνώδους ακροατηρίου, 
όπως το δικό σας.
Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση όλους και ιδίως τον 
Πρόεδρο, κ. Άλκη Αναστασιάδη και ελπίζω να μη διαψεύσω 
τις προσδοκίες των Οργανωτών.

Το γεγονός ότι το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Αυτού 
Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίου και του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, 
καταδεικνύει τη σημασία του.

Εκτιμώ ότι εκδηλώσεις όπως η εν εξελίξει ενέχουν ιδιάζουσα 
σημασία: Αφ’ ενός, παρέχουν την ευκαιρία για διάχυση 
πολύτιμων πληροφοριών και αφ’ ετέρου, οδηγούν σε 
δημιουργικούς προβληματισμούς.
Ο χρόνος δεν επιτρέπει ιδιαιτέρως εκτενείς αναφορές και 
ως εκ τούτου θα προσεγγίσω το θέμα «η εθνική κρίση και η 
κρίση των αξιών» με στόχευση στις κυριότερες εμφανίσεις 
του.

Ο Έλλην κυνικός φιλόσοφος ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ μας κατέλειπε μία 
σπουδαία επιστημονική «αρχή»: «Αρχή σοφίας ονομάτων 
επίσκεψις», ενώ κατά τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ορισμός ουσίας 
τινός γνωρισμός».
Έτσι λοιπόν, σπεύδω να οριοθετήσω εννοιολογικώς τον όρο 
«αξία».
Η λέξη «αξία» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «άγω», 
που σημαίνει φέρω, κομίζω. Χαρακτηριστική δε είναι η 
αρχαία φράση «όσον άγει», που σημαίνει «πόσο βάρος 
έχει;», «πόσο ζυγίζει;» (και κατ’ επέκταση «πόσο αξίζει;»). 
Η φράση απαντάται στον ΟΜΗΡΟ (στίχος 514), στον 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (έργα ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ), 
στον ΠΛΑΤΩΝΑ (έργο ΝΟΜΟΙ) και στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (έργο 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ).
Στον χώρο της φιλοσοφίας, γίνεται συστηματική αναφορά 
στον όρο  «αξία», από το Γερμανό Φιλόσοφο ΕΡΜΑΝ ΛΟΤΣΕ 
(LOTZE 1817-1881), είτε επί αφηρημένης εννοίας (έχειν αξίαν) 

είτε συγκεκριμένως (είναι αξία).
Είναι δε αξία, παν ό,τι ικανοποιεί μια ανάγκη ή 
ανταποκρίνεται σε μια επιθυμία ή ορμή και προκαλεί 
ευχαρίστηση.

Κατά τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ, οι αξίες διακρίνονται σε 
Λογικές, Ηθικές και Αισθητικές ενώ κατ’ άλλη διάκριση, 
κατατάσσονται σε Υποκειμενικές και Γενικές, επιμερισμένες 
σε Ηθικές, Αισθητικές και Θρησκευτικές αξίες. Ιεραρχικώς οι 
αξίες κατατάσσονται σε:
• Μεταφυσικές ή Θρησκευτικές (Θρησκεία, Εκκλησιαστικά 
σχήματα)
• Ηθικές (π.χ. Δικαιοσύνη, Ειρήνη, Ελευθερία)
• Αισθητικές (π.χ. Τέχνες)
• Πνευματικές (π.χ. Παιδεία, Επιστήμη)
• Άλλες (ιδίως Οικονομικές)
Και ως προς τις τελευταίες, οι λόγοι παραδοχής είναι 
αυτονόητοι, οι δε οπαδοί του Ιστορικού Υλισμού τις θεωρούν 
ως τις υπέρτατες όλων. Οι άλλες όμως, προκειμένου να 
τύχουν καθολικής αποδοχής πρέπει:
• Να απορρέουν από απροκατάληπτη και επισταμένη 
γνώση της πραγματικότητας
• Να προάγουν τον πνευματικό και ηθικό βίο του ατόμου 
και της κοινωνίας
• Να ικανοποιούν τα επιμέρους μέλη ενός κοινωνικού 
συνόλου, χωρίς να τα οδηγούν σε σύγκρουση με άλλα μέλη.
 
Οι ούτως πως ορισθείσες αξίες είναι «προϊόντα» ομαδικής 
συνείδησης, οι δε ιεράρχησή της συναρτάται με πλήθος 
αστάθμητων παραγόντων, διαφοροποιούμενη κατά 
χώρο και χρόνο. Έτσι, π.χ., το σύστημα ηθικών αξιών των 
αρχαίων Ελλήνων διαφέρει εκείνου των συγχρόνων.
Ανεξαρτήτως αυτών και ανεξαρτήτως της υφής των 
κρατουσών αξιών κατά τους συγχρόνους καιρούς, πλανάται 
η άποψη ότι κατ’ αυτού παρατηρείται κρίση αξιών, 
οφειλόμενη σε σειρά λόγων, όπως (μεταξύ άλλων):
• Σε πρόσφατους αιματηρούς πολέμους
• Σε προσιτές τεχνολογικές επινοήσεις
• Στην παγκοσμιοποίηση, με την ευρύτερη δυνατή διάσταση 
του όρου
• Στη χαλάρωση των ηθών
• Στο διαδίκτυο
• Σε ρητορική ερώτηση (καθ’ υποβολήν) εάν η άποψη περί 
κρίσης μπορεί να καταστεί παραδοχή, προσήκει καταφατική 
απάντηση.

Ως εκ τούτου, επιτρέψτε μου αντί λεπτομερούς αναφοράς 
σε αίτια και αιτιατά της κρίσης να σας εκθέσω σκέψεις 
τινές ατάκτως ερρημένες, συμβάλλουσες ενδεχομένως στη 
θεραπεία των πασχουσών καταστάσεων.
Από την εποχή της σύμπτυξης των πρώτων ανθρωπίνων 
κοινωνικών σχηματισμών, κατεφάνη η ανάγκη της ύπαρξης 
κανόνων, οι οποίοι θα ερρύθμιζαν τις σχέσεις μεταξύ των 
μελών τους, αφού, κατά τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «άνθρωπος άπολις 
δια φύσην, όν δια τύχην ή θυρίον ή Θεός», διότι «άνευ φίλων 
ουδείς έλοιτο αν ζην, έχων τα λοιπά αγαθά πάντα».
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Με δεδομένο ότι τους κανόνες πλέον τους θέτουν πολιτικά 
συστήματα δια των εκπροσώπων τους, των πολιτικών, 
γεννάται ζήτημα πρώτον: εάν οι κανόνες δικαίου 
ταυτίζονται με τους κανόνες ηθικής και δεύτερον: εάν οι 
πολιτικοί είναι κεκοσμημένοι με πολιτική αρετή (της οποίας 
τα συστατικά στοιχεία είναι κατά τον σοφιστή ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 
η αιδώς και η δίκη) και εάν οι πολιτικοί είναι κεκοσμημένοι 
με ήθος, συστατικό της πολιτικής κατ’ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ανέφερα πρώτη την κοσμική έννομη τάξη διότι εξ’ αυτής 
πηγάζει τύποις και επ’ αυτής επικάθηται η θρησκευτική 
έννομη τάξη, η Εκκλησία, η οποία κατ’ αυτάς εκ πολλαπλών 
λόγων δεν περιβάλλεται με ιδιαιτέρα στοργή από της 
πλευράς κοσμικών παραγόντων, τινές των οποίων 
προπαγανδίζουν την αθεΐα. 
Υπενθυμίζω σχετικώς ότι ο ΠΛΑΤΩΝ στους περίφημους 
«ΝΟΜΟΥΣ» του, προέβλεπε την θανατική ποινή για τους 
άθεους διότι κατ’ αυτόν η αθεΐα δεν ήτο απλώς πολιτικό 
αδίκημα, αλλά άρνηση του προορισμού του ανθρώπου, 
προσομοίωσή του με τον Θεό, αφού την ιδέα του υπέρτατου 
αγαθού ή του Ενός την εταύτιζε με την θεότητα, πηγή κάθε 
καλού και τελείου.

Εκ των άλλων παραδεδεγμένων αξιών θα αναφέρω επί 
τροχάδην εδώ, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την 
παιδεία. 
Η πρώτη, η ελευθερία, εμφανίζεται με διάφορες εκφάνσεις, 
όπως επί επιπέδου έθνους, εθνική ελευθερία, επί επιπέδου 
πολιτικού, πολιτικές ελευθερίες και επιπέδου ατόμου, 
ατομικές ελευθερίες ή ατομικά δικαιώματα.  
Οι ποταμοί αίματος από καταβολής κόσμου έως και σήμερα 
προς κατάκτηση της εθνικής ελευθερίας καταδεικνύουν 
τη σημασία της για έλλογα όντα, ενώ, εξ άλλης πλευράς, 
αναδεικνύεται συναφώς η απεχθής όψη των ισχυρών, όταν 
για άκρως ιδιοτελή -κυρίως οικονομικά ή άλλα οφέλη- την 
αποστερούν από τους αδυνάτους κι εσείς έχετε προσωπική, 
πικρή εμπειρία. Επί επιπέδου πολιτικού, η ελευθερία 
συνάπτεται ετερρώς με την ιδιότητα του πολίτη και 
ιδίως με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε διάφορα 
δημόσια αξιώματα. Επί επιπέδου ατόμου, οι θεωρητικώς 
αναγνωριζόμενες ελευθερίες συνιστούν ευρύ πλέγμα, 
μεταφραζόμενες σε εκείνες της ελευθερίας έκφρασης, 
επιλογής θρησκείας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και 
άλλες. 

Γνωρίζετε καλώς ότι και αυτές χειμάζονται κατ’ αυτάς 
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό εκ λόγων αντικειμενικών ή 
υποκειμενικών σε ατομικό ή συλλογικό πεδίο, ενώ η 
χαλαρότης ηθών και νόμων οδηγεί σε ευτελισμό τους κατά 
τον ΠΛΑΤΩΝΑ: «η άγαν ελευθερία έοικεν ουκ εις άλλο τι ή εις 
άγαν δουλείαν μεταβάλλειν και Ιδιώτη και Πόλει».
Η ετέρα θεμελιώδης αξία της δικαιοσύνης ονομάζετο υπό 
των αρχαίων Ελλήνων «σύνθρονος των Θεών», κατά τον 
ΣΩΚΡΑΤΗΝ «ουχί οίον τε άνευ Δικαιοσύνης αγαθόν Πολίτην 
γενέσθαι» και κατά τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «η δε Δικαιοσύνη 
Πολιτικόν, η γαρ δίκη Πολιτικής Κοινωνίας Τάξις εστίν, η δε 
Δικαιοσύνη του Δικαίου κρίσις». 

Εάν οι σύγχρονες κοινωνίες και οι πολίτες τους ασπάζονται 
ή όχι το Ευαγγελικόν «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες 
επί της γης» ή την Πεμπτουσία της εννοίας Δικαιοσύνη, 
συνισταμένη σε τρία στοιχεία κατά τους Λατίνους νομικούς, 
ήτοι:
Ζειν εντίμως (honeste vive), Μηδένα βλάπτειν (neminem 
laede), Αποδίδειν τα ενοίκοντα εκάστω (suum enique 
tribue), είναι ζήτημα επιδεχόμενο πολλαπλές προσεγγίσεις 
μη αγνοουμένης της επιβολής του ισχυροτέρου, την οποία 
δυστυχώς καλώς γνωρίζετε. 

Σε σχέση με την άλλη αξία της Παιδείας, απλώς υπενθυμίζω 
ότι αυτή εκφράζει την ουσία του αρχαίου ελληνικού 
πνεύματος και ο όρος απαντάται το πρώτον στους 
«ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΙΣ» του ΑΙΣΧΥΛΟΥ, στον «ΕΠΙΤΑΦΙΟ» του 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ και στον «ΦΑΙΔΡΟ» (ΝΟΜΟΙ) του ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 
κατά τον οποίο Παιδεία είναι «ορθή περιαγωγή της ψυχής», 
ηθική και πνευματική καλλιέργεια.
Υποπτεύομαι, ότι κατά τους συγχρόνους καιρούς η εν γένει 
παιδεία έχει εκτραπεί προς ατραπούς υφής τεχνικής και 
οικονομικής ωφελίμους, μονομερώς λίαν.

Κυρίες και κύριοι,
Μόλις διαπίστωσα με θλίψη μου ότι έχασα μια μάχη, εκείνη 
με την κλεψύδρα του χρόνου. Ως εκ τούτου, σπεύδω να 
διατυπώσω ορισμένες σκέψεις επί του θέματος.

 Διερχόμενοι, τω όντι, κρίση επί πολλαπλών πεδίων.
Λύσεις εφικτές και λυσιτελείς περί πάντων των 
προβλημάτων δεν υπάρχουν.
Προς διαχείριση των πραγμάτων, η καλυτέρα προσέγγιση 
είναι εκείνη της αναγωγής του ανθρώπου στον πυρήνα 
των καταστάσεων μέσω συναισθημάτων σεβασμού και 
ανθρωποκεντρικών αντιλήψεων, συναισθημάτων αγάπης 
και φιλαλληλίας και πρωτίστως μέσω προσπαθειών 
ολοκλήρωσης ηθικών οντοτήτων.
Το δε εργαλείον είναι κυρίως η Παιδεία, τη σημασία της 
οποίας, οι πάντες κατανοείτε. Και επ’ αυτού, επιτρέψτε 
μου να επικαλεσθώ γεγονότα, συντελεσθέντα προ 
αιώνων: όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής (4ος π.Χ. αιών) 
κατέλαβε τα Μέγαρα, κατεδάφισε τα πάντα. Συνομιλών 
με τους ηττημένους Μεγαρείς, ερώτησε τον φιλόσοφο 
ΣΤΙΛΠΩΝΑ εάν και αυτός έχασε περιουσιακά στοιχεία. Ο 
ΣΤΙΛΠΩΝ ατάραχος, του απάντησε: όχι βέβαια! Δεν έχασα 
τίποτα, γιατί ο πόλεμος δεν μπορεί να λαφυραγωγήσει την 
αρετήν και την παιδείαν. Ιδού, λοιπόν, η πρόκληση και το 
εγχείρημα. Ο ήλιος θα δύσει σήμερα και θα επέλθει η νύκτα. 
Ας αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ας ενδυσώμεθα τα 
όπλα του φωτός.
Το λυκαυγές ας μας οπλίσει με ζείδωρες ελπίδες για έναν 
ομορφότερο κόσμο μέσα στο όραμα του Ελληνισμού.

Νέες και νέοι του Ελληνισμού του Πόντου,
Αυτή είναι τώρα η αποστολή σας. 
Σας ευχαριστώ για την ενδεχόμενη αποδοχή των σκέψεών 
μου!



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΩΚΟΣ

Καθηγητής στο Said Business School 
του Πανεπιστημίου Οξφόρδης 

Ευχαριστώ τους οργανωτές που τους γνώρισα στο 
σημείο αναφοράς του γένους μας, την Πόλη μας, 
στο Πατριαρχείο, για την πρόσκληση αλλά και την 

εξαιρετική διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης. 

Επίσης, θέλω να συγχαρώ και τη σημαντική προσφορά του 
χορηγού που πρέπει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για 
τους απανταχού Έλληνες.

Η τελευταία μου συμμετοχή σε δραστηριότητα του 
Ποντιακού Ελληνισμού ήταν πριν μερικά χρόνια, όταν 
συμπτωματικά, βρέθηκα στην Ορθόδοξη Μητρόπολη της 
Βιέννης, στο μνημόσυνο της Ποντιακής γενεοκτονίας και 
ειλικρινά δάκρυσα όταν άκουσα το μοιρολόγια από ένα 
Πόντιο από την Κριμαία. 
Επίσης είναι ανάγλυφη στη μνήμη μου η προσκυνηματική 
μου επίσκεψη στη Συμφερούπολη, όπως και η ξενάγησή 
μου στο παλάτι της Λειβαδιάς κοντά στη Γιάλτα. 
Σήμερα όμως είμαι χαρούμενος γιατί νέοι πατριώτες με 
προσκάλεσαν να συζητήσουμε όχι για το παρελθόν αλλά 
για το μέλλον. 

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων η 
Ελληνική πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε επανειλημμένα στην 
Εθνική ανεξαρτησία. 
Δυστυχώς, αν και γεωπολιτικά ανεξάρτητη, η πατρίδα μας 
έχει απολέσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Ιστορικά ο 
έλεγχος της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, 
όπως και τα δημόσια έσοδα από την νομισματοκοπή, 
αποτελούν προϋποθέσεις για οικονομκή ανεξαρτησία. 

Πιθανόν, η αρχή της σοφίας αλλά και το πραγματικό 
διακύβευμα της σημερινής συγκυρίας, αλλά και η πρόκληση 
του απανταχού Ελληνισμού έγκειται στη συνειδητοποίηση 
των αληθινών περιορισμών της ελευθερίας των 
οικονομικών ενεργειών του καθενός και τη συναίσθηση ότι 
ο «από μηχανής Θεός» που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά 
της οικονομικής εξάρτησης αποτελεί ψευδαίσθηση και το 
λογικό άκρο του λαϊκισμού. 
Και αυτή είναι μία αλήθεια που ο Ποντιακός Ελληνισμός τη 
γνωρίζει καλύτερα από τον οποιονδήποτε. 

Η άκρατη μνημονιολαγνεία, όπως επίσης η επίκληση 
αυτοκτονικών διαθέσεων, δια μέσου ενός ιδιότυπου 
πολιτικού ηρωϊκού μηδενισμού, μετέτρεψε την οικονομική 
σε οξύτατη κοινωνική κρίση και έχει θέσει την πατρίδα μας 
αντιμέτωπη με όχι απλώς ένα υπαρξιακό πρόβλημα αλλά 
με ένα υπαρκτικό. 
Η μετανάστευση 150.000 συμπατριωτών μας 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μεταξύ 2010 - 12, 
παρόμοια με τον Ποντιακό ξεριζωμό, το θλιβερό γεγονός 
ότι πάνω από το 25% των Ελλήνων ζει κάτω από το όριο της 
φτώχειας και η απώλεια του 25,5% του Α.Ε.Π. την περίοδο 
2008 - 14 και πάνω από όλα η εκρηκτική ανεργία των νέων 
που έχει ξεπεράσει το 55%, πιστοποιούν την αποτυχία της 

μνημονιακής πολιτικής που ακολούθησαν 
όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και 
εντεύθεν. Επιπλέον, η φυγή πάνω 
από 30 δισεκατομμυρίων ευρώ καταθέσεων, 
οι λυπηροί κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) και 
η ανεξέλεγκτη πτώση του δείκτη μεταποίησης κατά 30% 
αναδεικνύουν την ανεκδιήγητη διαπραγματευτική πολιτική 
των τελευταίων μηνών. 
Αυτές οι οικονομικές επιδόσεις, μαζί με τη συστηματική 
αποδόμηση του γονιδιακού αποτυπώματος του Ελληνισμού 
από οργανωμένες μειοψηφίες τις τελευταίες δεκαετίες, 
υπονομεύει τη συνοχή και φαλκιδεύει τον πολιτισμικό 
αυτοκαθορισμό της Ελληνικής κοινωνίας. 

Η ιστορία μας, η πολιτισμική διαδρομή μας, οι παραδόσεις 
και η Ορθοδοξία μας, οι πατριωτικοί αγώνες μας και πάνω 
από όλα η γλώσσα μας αποδομούνται από εμάς τους 
ίδιους!!! 
Οι νέοι όπως κατέστει σαφές από τις προηγούμενες 
ομιλίες αντιλαμβάνονται τη σημασία της γλώσσας. Οι 
θεσμικοί παράγοντες; Είναι τουλάχιστον ακατανόητο οι 
Πρωθυπουργοί της Ελλάδας να καθυβρίζουν την πατρίδα σε 
διεθνή fora. 
Εμείς οι Έλληνες της διασποράς αντιλαμβανόμεθα τις 
επώδυνες συνέπειες αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς. 
Χρέος των μεγαλυτέρων και υποχρέωση της νέας γενιάς 
είναι να μετασχηματισθούμε από άβουλοι παρατηρητές σε 
ενεργούς Έλληνες Πατριώτες! 

Η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί μία 
αναντίρρητη αναγκαιότητα, όπως εύστοχα ανέφερε και η 
προηγούμενη ομιλήτρια, κ. Κασσιανή Τανιμανίδου.

Είναι πλέον πανθομολογούμενο ότι επιτακτική ανάγκη για 
την ανόρθωση της οικονομίας είναι η αναδιάρθρωση τους 
χρέους. 
Μία πρωτότυπη λύση είναι η Ευρωπαϊκή τιτλοποίηση 
των Εθνικών ομολόγων, τα οποία θα ανταλλάσσονται 
σε συγκεκριμένη ισοτιμία με «ευρωομόλογα», όπως 
έχει προταθεί από τους καθηγητές Dreze και Duree και 
υποστηριχθεί πρόσφατα από τον καθηγητή Goodhart. 
Αυτά τα ομόλογα θα έχουν μηδενική απόδοση κατά 
τις περιόδους ύφεσης και πολλαπλάσια σε περιόδους 
ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η ωρίμανσή τους πρέπει να είναι 
μακροχρόνια αλλά καθορισμένη, έτσι ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας. 
Η ορθή αποτίμησή τους τα καθιστά εργαλεία ασφάλισης 
διαφοροποιήσιμων κινδύνων σε καθεστώς ατελών 
κεφαλαιαγορών και όχι μέσα αναδιανομής εισοδήματος 
μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, όπως λανθασμένα 
πιστεύεται. 

Ο ηθικός κίνδυνος υπερέκδοσης εθνικών ομολόγων 
αντιμετωπίζεται από το γεγονός ότι η ισοτιμία ανταλλαγής 
με «ευρωομόλογα» θα επανακαθορίζεται δυναμικά, σε 
συνάρτηση με την οικονομική πολιτική κάθε χώρας. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προτάσεως είναι δύο. 
Πρώτον, απεμπλέκει την Ευρωπαϊκή πολιτική από την 
έμφαση στην επίτευξη πλεονασμάτων και τη λιτότητα 
και την επαναπροσδιορίζει με στόχο την ανάπτυξη. 
Αποφεύγεται η επανάληψη των αρνητικών επιπτώσεων 
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του PSI. 
Δεύτερον, η αποπληρωμή των τόκων καθίσταται 
αντικυκλική και δεν αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη. 
Τέλος, η προσφορά αυτών των ομολόγων και στις άλλες 
χώρες του Νότου ενδυναμώνει την τρωθείσα Ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη και συνεισφέρει στη σύγκλιση των χωρών του 
Βορρά και του Νότου. 

Ο δεύτερος πυλώνας ενός σχεδίου ανόρθωσης της χώρας 
είναι η εφαρμογή αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων. 
Οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δημόσιες επενδύσεις 
γενικότερα θα χρηματοδοτούνται από τα φορολογικά 
έσοδα και όχι από άκρατο δανεισμό. Επιπλέον, επιβάλλεται 
η μεταφορά των περιορισμένων οικονομικών πόρων, 
κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού από τον δημόσιο στον 
ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα στους τομείς των διεθνών 
εμπορεύσιμων αγαθών. 
Τέλος, χρειάζεται εξωγενής παρέμβαση με κινητοποίηση 
Ευρωπαϊκών επενδύσεων με πολιτική απόφαση της 
Ε.Ε. Το πακέτο Juncker αναντίρρητα είναι στη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά οι επενδύσεις να στοχεύουν στην αύξηση 
της επενδυτικής και όχι της καταναλωτικής ζήτησης που 
λανθασμένα προτείνεται. 
Αναγκαία συνθήκη βέβαια για την επιτυχή έκβαση αυτής 
της προσπάθειας είναι η διατήρηση του Ελληνικού 
χαρακτήρα της πλειοψηφίας του τραπεζικού συστήματος, 
όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει. 
Οικονομία χωρίς ίδιον τραπεζικό σύστημα είναι οργανισμός 
χωρίς καρδιά! 

Ο τρίτος και ίσως ο πιο οφθαλμοφανής πυλώνας της 
αναπτυξιακής πρότασης αφορά την ισομερή και αναλογική 
κατανομή του κόστους της εξόδου από την κρίση και όχι 
δια μέσου ισοπεδωτικών και οριζόντιων εισοδηματικών 
περικοπών και φορομπηχτικών πολιτικών στα νοικοκυριά 

και τις επιχειρήσεις. Επίσης, ο αναδιανεμητικός και 
προοδευτικός χαρακτήρας της διάθεσης του οικονομικού 
πλεονάσματος της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης 
διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και συνάμα εξασφαλίζει 
την μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη ανάπτυξη. 

Εν κατακλείδι, μία οικονομία και η χώρα γενικότερα δεν 
έχει να φοβηθεί ούτε χρέη, ούτε ελλείματα, ούτε ύφεση αν 
έχει αξιόπιστους θεσμούς, αποτελεσματική κυβέρνηση και, 
πάνω από όλα, άριστο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στην περίπτωσή μας αυτό μεταφράζεται σε ριζική 
αναδιάρθρωση του χρέους, αυστηρούς δημοσιονομικούς 
περιορισμούς και ανασυγκρότηση της μεσαίας τάξης μέσω 
αναδιανομής του αναπτυξιακού μερίσματος κυρίως σε αυτή 
την τάξη. 

Το τρίπτυχο της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της κοινωνικής 
συνοχής και της πολιτισμικής αναγέννησης είναι η 
λεωφόρος αλλά και ο φάρος του φωτεινού μέλλοντος της 
Πατρίδας μας. 
Αυτοί οι στόχοι στην Ελλάδα πλέον μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο αν βρεθεί ο ελάχιστος κοινός 
παρονομαστής των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων 
της πατρίδας αλλά και της Ελληνικής διασποράς για την 
ανάπτυξη και τη συντεταγμένη έξοδο από την κρίση. 
Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα αυτής της καταπληκτικής 
συνδιάσκεψης του Ποντιακού Ελληνισμού απανταχού της 
Γης, σήμερα! 

Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για την πρόσκληση και 
από σήμερα αισθάνομαι και εγώ μέλος της οικογένειας του 
Ποντιακού Ελληνισμού. 



ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΙΝΟΣΙΔΟΥ

Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών Συλλόγων 

Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο 
εκλεκτούς συνέδρους. 
Νέες και νέους ποντιακής καταγωγής, που 

μαζευτήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να καταθέσουμε τις 
απόψεις και θέσεις μας πάνω σε θέματα και ζητήματα που 
μας αφορούν, αλλά και μας απασχολούν. Για να χαράξουμε 
ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. 

Αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πολλά και ας ζούμε 
ο ένας μακριά από τον άλλο, σε όλα τα μήκη και πλάτη 
του κόσμου. Γεγονός που αποδεικνύεται και μέσα από 
τη συμμετοχή νέων στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 
Ποντιακής Νεολαίας, από 25 χώρες. Μας συνδέει όμως η 
κοινή μας ιστορία, οι κοινές μας παραδόσεις, η Ελλάδα και 
ο Χριστιανισμός. Μας συνδέουν οι κοινές μας αξίες αλλά και 
το κοινό μας μέλλον.

Για εμάς, αποτελεί υποχρέωση αλλά και καθήκον να 
κρατήσουμε τον Ποντιακό Ελληνισμό ενωμένο και συμπαγή 
σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, μέσα από την οποία 
επιβάλλεται η συνύπαρξη όλων των λαών και εθνοτήτων, 
αλλά και η ενίσχυση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. 
Μιας Ευρώπης που και αυτή διέρχεται τη δική της κρίση. 
Κρίση οικονομική, πολιτική, αξιακή, αλλά και δομική, με 
τις διαφορές και το χάσμα Βορρά - Νότου συνεχώς να 
διευρύνεται. Σε μια Ευρώπη στην οποία η συμμετοχή μας θα 
πρέπει να είναι ισότιμη, με περιεχόμενο και ουσία, αφού θα 
πρέπει να είμαστε κομιστές της δικής μας ταυτοπροσωπίας, 
του δικού μας πολιτισμού, της δικής μας αρχοντιάς.

Η συμμετοχή μου στη Συνδιάσκεψη αυτή, έχει για μένα 
ιδιαίτερη σημασία, αφού ζω σε ένα πολύπαθο κομμάτι 
του Ελληνισμού, την Κύπρο. Στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε, 
διαμένουν χιλιάδες Έλληνες ποντιακής καταγωγής. 
Κατέφυγαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90 για ένα 
καλύτερο αύριο. Έκτοτε, αποτελούν ένα υγιές, παραγωγικό 
κομμάτι της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. 
Έτσι, μου δίνεται η δυνατότητα να καταθέσω τη δική μου 
αφήγηση τόσο για την κρίση αξιών του Ελληνισμού όσο και 
για την κατάσταση κρίσης που διέρχεται σήμερα η Κύπρος. 
Μια χώρα - μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που 
το 37% του εδάφους της κατέχεται παράνομα από την 
Τουρκία.

Η κρίση που διέρχεται η Ελλάδα οφείλεται τόσο στην 
παγκόσμια οικονομική κρίση όσο και στην κρίση του ίδιου 
του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου της χώρας, 
το οποίο εδραιώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση. Πρόσφατη 
έρευνα έχει καταδείξει ότι τα αίτια της ελληνικής κρίσης 
είναι οικονομικά (42,5%), πολιτικά (27,3%), κοινωνικά (13,3%) 
και πολιτιστικά (7,3%).
Η γενική κρίση είχε ως αποτέλεσμα να επιφέρει και την 
αξιακή κρίση στη χώρα. Αρκετοί όμως είναι αυτοί που 
πιστεύουν ότι τη γενική κρίση προκάλεσε η προϋπάρχουσα 
αξιακή κρίση στον τόπο. Πιο απλά, η κρίση αξιών επέφερε 

τη γενική κρίση. Την ίδια ώρα που οι αξίες 
αποτελούν, για κάθε κοινωνία, θεμελιακό 
στοιχείο της ζωής των ανθρώπων 
και συνεκτικό παράγοντα κοινωνιών κι εθνών. 
Είναι αυτές, που δίνουν αξία και περιεχόμενο στην ύπαρξη 
του κάθε έθνους συνολικά, αλλά και του καθενός από εμάς 
συλλογικά.

Τι ορίζουμε όμως ως αξίες; Αξίες είναι οι ιδέες που 
καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης μας. Είναι 
καθετί που αναγνωρίζεται από τα μέλη μιας ομάδας, 
μιας κοινωνίας ή ενός έθνους ως κάτι σημαντικό και 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης κι αξιολόγησης πραγμάτων και 
συμπεριφορών. Οι κοινές αξίες δημιουργούν προϋποθέσεις 
συνοχής μιας κοινωνίας. Πηγάζουν από τη θρησκεία, 
την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Λέξη 
και με ηθικό περιεχόμενο κατά τους αρχαίους Έλληνες 
φιλόσοφους.

Με βάση τα πιο πάνω, εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό 
το γεγονός ότι η Ελλάδα διέρχεται μια μακρά περίοδο 
κρίσης αξιών. Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, η 
αμφισβήτηση της πολιτικής και η απαξίωση των πολιτικών, 
η διαπλοκή, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς 
αποτελούν φαινόμενα κρίσης αξιών. 
Κρίσης παροδικής και αναστρέψιμης ή κρίσης μόνιμης και 
διαρκούς, με τραγικά εξελικτικά αποτελέσματα για τη χώρα 
και τον ελληνισμό του μέλλοντος; Ένα καίριο ερώτημα, που 
θα πρέπει να μας απασχολήσει στη σημερινή συνδιάσκεψη.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής σκέψης, ο πόλεμος 
κατά του κατεστημένου και της διαπλοκής, η φανέρωση 
του αληθούς, η απελευθέρωση των υγιών δυνάμεων 
της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ελληνισμού της 
διασποράς, η αναζήτηση ενός νέου περιεχομένου στην 
παιδεία και την εκπαίδευση, η αύξηση της κατά κεφαλήν 
καλλιέργειας καθενός από εμάς, η πίστη μας στους 
θεσμούς, η εξουσιαστική αμφισβήτηση, η επαναφορά 
της ηθικής στην πολιτική και στο δημόσιο βίο, ίσως, 
συμβάλλουν στην έξοδο από την αξιακή κρίση που μας 
πληγώνει.

Πρόθεσή μου μέσα από την πιο πάνω τοποθέτηση ήταν 
περισσότερο να θέσω ερωτήματα, παρά να αναζητήσω 
απαντήσεις. Εξάλλου, στόχος και σκοπός της συνάντησής 
μας αυτής είναι, μέσα από τα ερωτήματα αυτά, να 
καταλήξουμε σε κοινές απαντήσεις και συμπεράσματα.

Αφετηρία για νέες αναζητήσεις, αλλά και δράση μέσα από 
μια κοινή πανεθνική πολιτική που θα βγάλει την Ελλάδα 
και την Κύπρο από τα σημερινά αδιέξοδα. Σηματοδοτώντας 
έτσι ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για τις δυο μας πατρίδες 
μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς μας και 
των αξιών αναφοράς μας.

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή τοποθέτηση πάνω σε ένα 
τόσο καίριο θέμα, θεωρώ, ότι θα ήταν παράληψή μου να 
μην ευχαριστήσω θερμά τον πρωτεργάτη της προσπάθειας 
να γίνει η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 
πραγματικότητα, τον κ. Ιβάν Σαββίδη. Τον άνθρωπο που 
διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό μας.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
των Ελληνοποντίων  Παλιννοστούντων 
από την πρώην ΕΣΣΔ

Ονομάζομαι Ευάγγελος Κριθαρίδης και είμαι 
συντονιστής της οργανωτικής νεολαίας της 
Π.Ο.Σ.Ε.Π. και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας για τη Νεοελληνική 
πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς μαστίζεται από την 
οικονομική κρίση, με τα παρεπόμενα αποτελέσματα της 
ανεργίας, της υπανάπτυξης, της φτώχειας, της ανασφάλειας 
και της αβεβαιότητας, σε κάθε εκδήλωση της κοινωνικής 
μας ζωής. 

H οικονομική κρίση την οποία ζούμε όλοι μας 
χαρακτηρίζεται κυρίως από έλλειψη ρευστότητας 
στις καθημερινές συναλλαγές, αδυναμία πληρωμής 
οικονομικών υποχρεώσεων, αύξηση ανεργίας, λόγω 
χαμηλής κατανάλωσης, αγοραστικής δύναμης και αρνητική 
ψυχολογία. 
Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται μέσα από το κλίμα χάους 
που επικρατεί, πνευματικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτικά. Όχι μόνον οι πολίτες αλλά και το ίδιο το κράτος 
βρίσκεται σε σύγχυση. 
Στο πεδίο της πολλαπλής κρίσης δρουν δυνάμεις σε 
αλληλεπίδραση, τις οποίες οφείλουμε να αναγνωρίσουμε 
προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτή την 
κρίση.

Μπορούμε να πούμε ότι πριν ξεσπάσει η κρίση, τα 
πρώτα συμπτώματά της εμφανίζονται στη σφαίρα της 
ανταλλαγής. 
Δηλαδή η πώληση των εμπορευμάτων γίνεται δύσκολη. 
Ακόμα αυξάνεται ο δανεισμός των επιχειρήσεων από τις 
τράπεζες, τα επιτόκια αυξάνονται και η ζήτηση χρημάτων 
επίσης. Αρκετές τράπεζες χρεοκοπούν, οι επιχειρήσεις 
κλείνουν, η ανεργία διαρκώς αυξάνεται. Επιπλέον η 
παραγωγή σε άλλες επιχειρήσεις σταματάει και σε άλλες 
μειώνεται. Ο αριθμός των αστέγων κι εκείνων που δεν 
έχουν κυριολεκτικά να φάνε αυξάνεται. Οι συντάξεις 
κατακρεουργήθηκαν, τη στιγμή που οι φόροι σε βασικά 
προϊόντα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και τα φάρμακα, 
δεν έπαψαν να ανεβαίνουν. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης που ζούμε είναι πολλές και δεν 
έχουν αξιολογηθεί συγκεντρωτικά ακόμη, καθώς είναι 
ακόμα αβέβαιες. 
Παρόλα αυτά σημαντικό είναι να αντιληφθούμε το τι 
διακυβεύεται μέσα από όλη αυτή την κατάσταση.
Άποψή μου λοιπόν είναι ότι στην παρούσα κρίση 
διακυβεύεται και η εθνική ταυτότητα ταυτόχρονα με το 

βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. 

Η έξοδος από την κρίση γίνεται κορυφαίος πολιτικός 
στόχος παραμελώντας την ηθική παρακμή, η οποία 
συνέτεινε μερικώς και στην άσχημη αυτή οικονομική 
κατάσταση. Με την προοδευτική γήρανση του πληθυσμού, 
τη διόγκωση της εξωτερικής μετανάστευσης νέων Ελλήνων 
για αναζήτηση απασχόλησης, σε συνδυασμό και με 
παρουσία ξένων μεταναστών στη χώρα μας, οδηγούμε τη 
χώρα σε μια εθνική τραγωδία.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν την τραγικότητα της περιόδου 
που διέρχεται η Ελλάδα στον 210 αιώνα όσον αφορά στην 
ενδημία οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, μαζί 
με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
έχει φέρει και κρίση σε αξίες, θεσμούς και ιδανικά. Αυτό 
αποτελεί δυστυχώς μια απτή πραγματικότητα. Υπεράνω 
όλων τίθεται σήμερα το προσωπικό και οικονομικό 
συμφέρον. 
Αξίες όπως η ανθρώπινη ζωή, η ελευθερία, το ανθρώπινο 
πρόσωπο, η συναδέλφωση, η αλληλεγγύη, έρχονται 
σε δεύτερη μοίρα, όπως και σε δεύτερη μοίρα ήρθαν 
τα τελευταία 8 - 10 χρόνια και τα προβλήματα των 
Παλιννοστούντων ομογενών, τα οποία χρονίζουν 
αδικαιολόγητα, τείνοντας να σημαδέψουν αρνητικά τη 
νεότερη πορεία του σημαντικού αυτού κομματιού της 
ελληνικής διασποράς. 
Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του νομοθετικού 
πλαισίου, καθώς επίσης η διαστρέβλωση της ερμηνείας 
της ισχύουσας νομοθεσίας, όχι μόνο δεν βοήθησαν στην 
επίλυση των προβλημάτων μας, αλλά στο όνομα μίας 
νομικίστικης αντίληψης του θέματος, έκλεισαν στην ουσία 
οριστικά την πόρτα στους ομογενείς της ΕΣΣΔ, τους οποίους 
αντιμετωπίζουν καταφανώς αρνητικά (εχθρικά). 

Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν 
ισχύει ούτε η αρχή της χρηστής διοικήσεως, ούτε η αρχή 
της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη 
διοίκηση, άλλα ούτε και η συνταγματικά κατοχυρωμένη 
αρχή της προστασίας του απόδημου ελληνισμού, καθώς δε 
μπορεί να υποβάλλονται αιτήματα χορηγήσεως ελληνικής 
ιθαγένειας και να μην απαντώνται μετά από 7  - 8 χρόνια. 

Μήπως εν τέλει το Ελληνικό Κράτος δεν επιθυμεί την 
έλευση των ποντίων ομογενών από την πρ. Σοβιετική 
Ένωση, αλλά ψηφίζει το Νόμο για τους μετανάστες;

Από την ίδρυσή της η Π.Ο.Σ.Ε.Π. πήρε ενεργό μέρος 
στην επίλυση πολλών άλλων προβλημάτων των 
Παλιννοστούντων. 

Για την επίλυση του μείζονος προβλήματος κατάργησης 
των Συντάξεων ΟΓΑ η Π.Ο.Σ.Ε.Π. αμέσως έστειλε 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 την 
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άμεση τροποποίηση αυτής της δυσμενούς, παράλογης και 
παράνομης νομοθετικής ρύθμισης. 

Στη συνέχεια η Ομοσπονδία διοργάνωσε δυο μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας (στις 13/02/2012 και 05/03/2012) 
με τη συμμετοχή περίπου 10.000 συμπολιτών μας και 
σωματείων από όλη την Ελλάδα. 

Το γεγονός ότι σήμερα το πρόβλημα των συντάξεων 
Ο.Γ.Α. λύθηκε εν μέρει είναι αποτέλεσμα της μεγάλης και 
ουσιαστικής συμβολής στον αγώνα της Ομοσπονδίας 
μας. Σίγουρα ήρθε η ώρα ένα μέρος του μερίσματος της 
λιτότητας να επιστραφεί στους πιο αδικημένους εκ των 
συμπολιτών μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω κάποιες προτάσεις 
επίλυσης αυτών των ζητημάτων. 
Αρχικά στην Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 
των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε 
διαφαίνεται να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ή έστω 
πολιτική βούληση για την ενίσχυση αυτών, αντίθετα η 
οικονομική πολιτική επικεντρώνεται σε φορολογικές 
πολιτικές και πολιτικές μειώσεων μισθών, ενώ θα έπρεπε 
να υπάρξει στήριξη αυτών, καθώς και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής 
οικονομίας. 

Επιπλέον θα ήταν ορθό κατά τη γνώμη μου να 
αποκηρύξουμε την υλιστική μας νοοτροπία και το 
υπερκαταναλωτικό πνεύμα και να δώσουμε προτεραιότητα 

στις ηθικοπνευματικές μας αξίες. Να 
δώσουμε έμφαση στο «είναι» και όχι στο 
«έχειν» και το «φαίνεσθαι» ως προς την 
κατοχή περισσότερων και «ποιοτικότερων» 
αγαθών. 

Μία ακόμη βασική πρόταση προϋποθέτει το σχολείο να 
σφυρηλατεί τον ΑΝΘΡΩΠΟ και ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ μέλλοντα 
πολίτη στην αδιάλειπτη ροή των προτύπων και εξελίξεων 
και όχι τον ατομιστή και τον παθητικά αποδέκτη. 

Επιπροσθέτως θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθούμε 
στα προβλήματα του συνανθρώπου μας, με πνεύμα 
κατανόησης και ανθρωπιάς. Αυτό θα συμβάλλει στη 
βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων και την 
ανάπτυξη των ουσιαστικών διαπροσωπικών επαφών. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πως 
στην παρούσα, όπως και σε κάθε κρίση, χρειάζεται να 
κοιταχθούμε πρωτίστως εσωτερικά. 
Και φυσικά θα ήθελα να τονίσω πως η Ενότητα του 
ποντιακού ελληνισμού αποτελεί το κύριο όπλο για την 
επίλυση του θέματος αυτού που ονομάζεται Εθνική κρίση 
και κρίση αξιών αλλά και όλων των υπόλοιπων θεματικών 
ενοτήτων.
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Εμείς οι συνδιασκεπτόμενοι δείξαμε ιδιαίτερο ζήλο και 
ξεπεράσαμε τις προσδοκίες των Ομοσπονδιών μας και 
της Οργανωτικής Επιτροπής, εργαστήκαμε συλλογικά 

και δημοκρατικά και φέραμε σε πέρας το έργο που μας έχει 
ανατεθεί!

Στον ποντιακό χώρο δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον 
διάσπαση και αδυναμία ενιαίας έκφρασης, έτσι ώστε 
αυτός να καθίσταται, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, πιο 
αποτελεσματικός στις νέες απαιτήσεις των καιρών.

Γενικά πιστεύουμε ότι μετά τη Συνδιάσκεψη είμαστε 
πιο σοφοί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για 
την ολοκλήρωση των σκοπών και των στόχων της. Η 
οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης θα συνεχίσει να 
συνεργάζεται με όλους τους νέους για να παρακολουθούν 
την πορεία υλοποίησης των Ψηφισμάτων και των 
Αποφάσεών μας.

Εμείς, οι 500 νεολαίοι – σύνεδροι, πρόσφυγες 4ης 

και 5ης γενιάς πόντιοι από όλον τον κόσμο, οι οποίοι 
συμμετείχαμε στη Β’ Συνδιάσκεψη ποντιακής νεολαίας, 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 4 
Οκτωβρίου, δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε πιστοί στις 
αρχές και αξίες των προγόνων μας, ως άξιοι συνεχιστές 
ενός τρισχιλιόχρονου Ελληνικού πολιτισμού που άνθισε 
στον Εύξεινο Πόντο. Για μας ο ελληνικός πολιτισμός και η 
Ορθοδοξία αποτελούν τις πηγές ύπαρξης και επιβίωσής μας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
• Να συγκροτηθεί από τις Ομοσπονδίες, Παγκόσμια 
Συντονιστική επιτροπή για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας 
του Ποντιακού Ελληνισμού. Σε αυτή την επιτροπή θα 
συμμετάσχει ένας νέος από κάθε Ομοσπονδία με την 
ανάλογη επιστημονική κατάρτιση.

Χρόνος Υλοποίησης: Τέλος του 2015

• Σύσταση στο πλαίσιο της κάθε Ομοσπονδίας Ποντιακού 
Ελληνισμού ειδικής ομάδας, η οποία θα ασχολείται με 
την προώθηση της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού στην εκάστοτε χώρα.

Χρόνος Υλοποίησης: Τους επόμενους 3 μήνες

• Να διοργανωθεί Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο για 
την τεκμηρίωση και αναγνώριση της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους Ασσύριους 
και Αρμένιους αδελφούς μας.

Χρόνος Υλοποίησης: Μέχρι το 2017

• Χαιρετίζουμε την απόφαση του Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος του Ι. Σαββίδη να ιδρυθεί το Κέντρο Ποντιακών 
μελετών και δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να λαμβάνουμε 

ενεργό μέρος στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού 
έργου.

• Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
να εντάξει στο αναλυτικό πρόγραμμα των Γυμνασίων και 
Λυκείων την ιστορία και τον πολιτισμό του Ποντιακού 
Ελληνισμού.

Χρόνος υλοποίησης: Μέχρι το τέλος του 2015

• Να δημιουργηθεί online σύστημα διδασκαλίας και 
εκμάθησης της Ποντιακής Διαλέκτου.

Χρόνος υλοποίησης: Μέχρι το Μάρτιο 2016

• Το έτος 2016 να οριστεί ως έτος εκμάθησης της Ελληνικής 
Γλώσσας στη Διασπορά. Με το σύνθημα «Μιλήστε 
Ελληνικά».

Χρόνος υλοποίησης: 2016
Φορείς Υλοποίησης: Συντονιστική επιτροπή Νεολαίας, 
Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών

• Προτείνουμε στις Ομοσπονδίες ποντιακών σωματείων 
όλου του κόσμου να εξετάσουν τα εξής θέματα:

- Δημιουργία του «Σπιτιού των Ποντίων» με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, που θα στεγάζει το μουσείο, τη βιβλιοθήκη 
και το ποντιακό θέατρο, μουσικά και χορευτικά 
συγκροτήματα κ.τλ.

Εφαρμογή 
Χρόνος υλοποίησης: 2016 - 2017

- Δημιουργία του ιδρύματος υποστήριξης των ταλαντούχων 
παιδιών και νεολαίων, που έχουν σημαντικά αποτελέσματα 
σε τέτοιους τομείς, όπως επιστήμη, μουσική, αθλητισμός 
κ.τλ. με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
Ι. Σαββίδης.

Εφαρμογή
Χρόνος υλοποίησης: 2016 - 2017

• Να χαρτογραφήσουμε και να αποτυπώσουμε τα Ιστορικά 
μνημεία του Πόντου. Βασική μας προτεραιότητα θα πρέπει 
να είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη αναστήλωση των 
ιστορικών μνημείων, μοναστηριών και εκκλησιών που 
βρίσκονται στην Ποντιακή γη.

Χρόνος υλοποίησης: Μέχρι το 2017

• Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Φιλανθρωπικού 
ιδρύματος του κ. Ιβάν Σαββίδη για την αλλαγή του 
καθεστώτος χρήσης των Ιστορικών Ναών μας στον Πόντο 
και στην Μικρά Ασία (Αγία Σοφίας Τραπεζούντας και 
Νίκαιας). Συντασσόμαστε με τις προσπάθειές του και 
δηλώνουμε συμπαραστάτες στον Αγώνα του. 
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• Εμείς οι νέοι θεωρούμε ότι η Εκκλησία αποτελεί 
ύψιστης στρατηγικής σημασίας επιλογή στο Οικουμενικό 
περιβάλλον που ζούμε και προσδοκούμε πέραν της ευχής 
των Ιεραρχών μας ανά την Οικουμένη και στην υποστήριξή 
τους.

• Ενίσχυση και στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

• Η Συνδιάσκεψη εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στη 
διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στη δημόσια 
και ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο θεωρεί αναπόσπαστο 
μέρος μιας συνολικής και περιεκτικής εκπαίδευσης.

• Απαιτούμε άμεσα να αποδοθεί Ελληνική ιθαγένεια 
στους ομογενείς συμπατριώτες μας από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό να γίνουν οι 
ανάλογες θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές και να μειωθεί 
η χρονοβόρα διαδικασία.

Χρόνος υλοποίησης: Μέχρι τέλος του 2015

• Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς 
τους Σύριους πρόσφυγες και απευθύνουμε έκκληση στους 
διεθνείς οργανισμούς και στα εμπλεκόμενα μέρη για την 
ειρήνη στην περιοχή.

• Προτείνουμε προς την κυβέρνηση και τη Βουλή των 
Ελλήνων να εφαρμοστεί το Άρθρο 108Β του Συντάγματος 
για την ενεργοποίηση του ΣΑΕ.

Χρόνος υλοποίησης: Άμεσα

• Εκφράζουμε την έντονη δυσφορία και αγανάκτησή 
μας σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Φίλη για τη δημόσια άρνησή του, της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Τον καλούμε να 
ανασκευάσει τις δηλώσεις του και να παραιτηθεί.

Χρόνος υλοποίησης: Άμεσα

• Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 
εκφράζει την επιτακτική ανάγκη για την οργάνωση και 
λειτουργία ενός δυναμικού παγκόσμιου τριτοβάθμιου 
οργάνου στον ποντιακό χώρο. Για την υλοποίηση του 
στόχου αυτού η νεολαία θα συμβάλει στη διεξαγωγή 
του 7ου Παγκόσμιου Οργανωτικού Συνεδρίου Ποντιακού 
Ελληνισμού.

Χρόνος υλοποίησης: Εντός του 2016

• Η οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης συνεχίζει το 
έργο της ως Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας.

Χρόνος υλοποίησης: Άμεσα 
(Ψηφίζεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου)

 • Θα δρομολογήσουμε άμεσα τις κατάλληλες ενέργειες, 
ώστε να αποκαταστήσουμε το ζήτημα της περικοπής 
συντάξεων των ομογενών Ποντίων παλιννοστούντων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Απευθυνόμαστε στην ποντιακή νεολαία του απανταχού 
ελληνισμού, σε όλες τις Ομοσπονδίες και ποντιακά 
σωματεία και καλούμε όλους να πορευτούμε στον κοινό 
δρόμο,

Πρώτον για τη διατήρηση και διάδοση της μεγάλης μας 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της 
πνευματικότητας που αυτή φέρει

και δεύτερον για την επίλυση των προβλημάτων του 
ποντιακού ελληνισμού και ιδιαίτερα της ποντιακής 
νεολαίας.

Είναι η σειρά της δικής μας γενιάς να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που τις αναλογούν.

Δηλώνουμε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
αυτές και σας διαβεβαιώνουμε πως θα καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να είμαστε αντάξιοι της προσφοράς 
των προγόνων μας και των προσδοκιών της μητέρας 
Ελλάδας.

Θα τα καταφέρουμε!

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
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ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Soultanov Kamal

ΑΡΜΕΝΙΑ
Avakyan Sos
Khachatryan Artur
Khadjev  Artyom
Khitarova Anna
Kotanov Eduard 
Lazareva Maria
Markosyan Robert
Nikolayidi Nikolay
Smbatyan Diana
Tumasyan Kristina

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ampelidis Christos
Avgetidis Efthimios
Makridis Theodore
Papadopoulos Theodore-Dorian
Zelios Katherine - Marie 
Constantinidis Stephanos

ΓΕΩΡΓΙΑ
Chitlovi Manana
Feofilaktos Lasha
Gogishvili Tamari
Ilijev Pavel
Kopadze Eliso 
Kotanidi Evgenia
Moisieva Eina
Moisieva Violeta
Moskalenko Yana
Oganesyan Robert
Pechlivanidi Ilona
Sharia Tamuna
Shavelashvili Mariam
Stavridi Pavle
Stomadov Aleksandre
Stomadova Sophio

ΕΥΡΩΠΗ
Αλβανίδης Νικόλαος
Αντωνιάδης Ιωάννης
Αρβανιτίδου Βασιλική
Αρβανιτίδου Δέσποινα

Ασλανίδης Λουκάς
Βουλγαρίδου Ιωάννα
Βούλτσιου Μαρία
Εμμανουηλίδης Κυριάκος
Ευθυμιάδου Αλεξία
Ηλιοπούλου Μαρία - Χριστίνα
Θεοδωρούδης Αστέριος
Ιντζές Ιωάννης
Ιντζές Παύλος
Ιωσηφίδου Ελισάβετ
Καζίκας Νικόλαος
Καρανίκα Μαρία
Κεϊσίδης Λάζαρος
Κεντερίδης Νικόλαος
Κυριαζίδου Χαρούλα
Κυριακίδου Ζωή
Κότσα Μάνια - Δήμητρα
Μακρίδου Αλεξάνδρα
Μακρίδου Ιωάννα
Μηλωθρίδης Νικόλαος
Μπατή Χαρούλα
Νικοδημοπούλου Αναστασία
Ξανθοπούλου Μαρία
Παναγόπουλος Βασίλης
Παπαδόπουλος Ισαάκ
Πινίδου Ελισάβετ
Πολυχρονίδης Αναστάσιος
Ράγου Αλεξάνδρα
Σαββίδης Γεώργιος
Σαββίδης Χρήστος
Σταμπουλή Χριστίνα
Ταμτελέν Απόστολος
Τσαουσίδης Νικόλαος
Τσοδούλου Σουλτάνα
Χατζημωϋσιάδου Κυριακή

Η.Π.Α. – ΚΑΝΑΔΑΣ
Efthimiadis Areti
Eminidis Maria
Fotiadis Cassandra
Ioannidis Eftichia
Kalogeridis Mirofora
Karageorgakis Paraskevas
Mastora Anatoli
Mavridis Georgia
Pissanidis Pelagia

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Apachidi Konstantin
Chingilidi Yanis
Chumatidi Olga
Kaisidis Ioannis
Khutidi Afina
Kukko Afina
Manukyan Anna
Muratidi Georgiy
Petridi Sofiya
Tailakhidi Anastassiya
Yelefteriadi Anna

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
Ardiiants Karina

ΚΥΠΡΟΣ
Αβραμίδης Λεωνίδας
Αβραμίδου Δήμητρα
Αβραμίδου Ελίνα
Αγγελίδης Νίκος
Αμβροσιάδης Γιώργος
Αμβροσιάδης Νίκος
Αναστασιάδης Άλκης
Ανθυμιάδου Ιλόνα
Βαλαβανίδης Φέλιξ
Δελημπαλτίδης Σταύρος
Ζαφειρίδης Νίκος
Ζωσημίδης Οδυσσέας
Θεοδωρίδης Γιώργος
Καρελιάδης Γιώργος
Καρυπίδης Χρήστος
Κορελίδης Αλέξανδρος
Κινοσίδου Ελισάβετ
Μπαγιάζοβα Ελισάβετ
Νταμοτσίδης Νίκος
Παπουνίδου Άννα
Σαχπαζίδου Ελένη
Σιδηροπούλου Μαρία
Σιδηροπούλου Ζωή
Σιμόνοβ Ελένη
Σουραΐλοβ Γιάννης
Σπυριάδης Ρουσλάν
Φενερίδης Αλέξιος
Χαραλαμπίδου Ελένη
Χατζίδης Θεόδωρος
Χατζίδης Φίλιππος

Περισσότεροι από 500 νέοι απ’ όλο τον κόσμο σε μια Συνδιάσκεψη!



67

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2-4.10.2015
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Χατζίδου Αλεξάνδρα

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Theodoridis Dimitris

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Papadopoulos Slava
Soulika Natalia
Zaicenco Svetlana

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Nikolaou Katerina
Sivvakos Ioannis

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Akritidu Elina
Akrytova Maryna
Almanova Afina
Arikh Anatolh
Avdzhy Vadym
Bagdasar Anatolii
Bagdasar Heorhii
Balaban Daria
Buzhan Alisa
Dangulzhy Maria
Dangulzhy Mykola
Danylova Olena 
Dulumbadzhy Fedir
German Maryna
Germanchuk Anna
Hurbich Stefaniia
Katrenko Karyna
Kior Maryna
Klymenko Tetiana
Kovalov Oleksii
Kvasnyk Khrystyna
Lafazan Ivan
Maitamal Sergii
Mehelbei Maryna
Mikhno Inesa
Novosylnyi Kostiantyn
Olinyk Valentyna
Paraskevopoulou Christina
Romaniuk Lolita
Samli Nikolaos
Shapovalova Valentyna

Skolova Ganna
Sprutsko Mariia
Stupnik Yevheniia
Telly Nataliia
Tkach Anna
Trandafilova Olha
Tserakhto Kateryna
Tyrnakhsyz Hanna
Velychko Alla 
Versinina Viktoria
Yefremova Olha
Yevkarpidi Kharlampiy
Zabolotna Hanna
Zazimko Viktoriia
Zharikova Yulya
Zournatsidi Dimitrios

ΡΩΣΙΑ
Alepov Kostas
Amanatidi Anna
Ashkalov Georgy
Aslanidi Ruslan
Aslanova Liudmila
Assorov Evgenii
Atmadzhidi Ellada
Atmadzhidi Georgii
Avgopulo Irina
Bagramov Nikita
Bichakhchiev Mikhail
Bobneva  Nelli
Chamurliev Georgy
Chamurlieva Maria
Chilova Ekaterina
Chortanasova Anastasiia
Danacheva Ramina
Dibizheva Diana
Dranidis Anastasios
Fieva Liudmila
Frankopulos Despina
Ikonomidis Makedon
Ikonomova Sofiya
Ilkos Andrei
Karaketova Elena
Karaketova Sofiia
Karakozidi Angelina
Katanov Mikhail
Kifnidi Sofiia
Kiriazi Khristina

Kravchenko Victoria
Leonova Nadezhda
Makarova Tatiana
Mikhaylidi Anastasia
Mikhaylidi Irina
Muratov Telemakh
Muruzidi Melaniia
Nenakhova Nikita
Nizamidi Ivan
Parastasov Stavris
Pelivanidis Elizaveta
Popandopulo Ivan
Popova Diana
Popova Evgenia
Savvidi Anastasiia
Spirlieva Kleopatra
Triandafilidi Georgy
Ustapasidi Emmanuil
Vasiliadi Fedor
Zotov Anton

ΕΛΛΑΔΑ
Αβραμίδης Γεώργιος
Αβραμίδου Σοφία
Αγαθαγγελίδου Ελένη
Αγαθαγγελίδου Σοφία
Αδακτυλίδου Άννα
Αδακτυλίδου Βικτώρια
Αδαμίδης Ανδρέας
Αδαμίδου Δέσποινα
Αδαμίδου Ευγενία
Αθανασιάδης Δήμος - Δημήτριος
Αϊβαζίδου Νίνα
Αϊνατζοπούλου Ιωάννα
Αϊνατζοπούλου Μαρία
Αϊνατίδης Χριστόφορος
Αλεξιάδης Αλέξανδρος
Αμοιρίδης Νίκος
Αμπερίδης Γεώργιος
Αναστασιάδης Κωνσταντίνος
Αναστασιάδου Στεργιανή
Αναστάσοβ Διονύσης
Ανθεμίδης Θαλής
Ανθρακοπούλου Μαρτσέλα
Αντωνιάδης Θεόδωρος
Απατσίδης Γεώργιος
Αποστολίδης Γεώργιος
Αποστολίδης Χρήστος
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Περισσότεροι από 500 νέοι απ’ όλο τον κόσμο σε μια Συνδιάσκεψη!

Αποστολίδου Άννα
Αργυρίου Κωνσταντίνος
Αρζουμανίδης Ισαάκ
Ασλανίδης Αβραάμ
Ασλανίδης Θεόφιλος
Ασλιχανίδης Φίλιππος
Βαλαβανίδης Βασίλειος
Βαλαβανίδης Ιάκωβος
Βαξεβάνου Ιωάννα
Βασιλειάδης Δημήτριος
Βασιλειάδου Χριστίνα
Γαλτζίδης Νίκος
Γεραντίδου Δήμητρα
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Γεωργιάδου Ιλόνα
Γεώργογλου Μαρία
Γιακουστίδης Γεώργιος
Γιαννακής Πολύδωρος
Γιαννακίδη Σοφία
Γιαννακίδης Σάββας
Γκαλτσίδου Κατερίνα
Γκαλτσίδου Στέλλα
Γκαμπαερίδης Νίκος
Γκασιμπαγιαζίδου Βικτώρια
Γκατίδου Βαλέρια
Γολσουζίδου Ειρήνη
Γουψανής Σάκης
Γρηγοριάδης Στέφανος
Γυριχίδης Παναγιώτης
Γυριχίδης Στέφανος
Γυριχίδης Χρήστος
Δακινάκη Ελένη
Δακτυλούδης Ιωάννης
Δανιηλίδου Ρωξάνη
Δελημπαλτίδης Μικέλης
Δημόπουλος Ανέστης
Δημόπουλος Δημήτριος
Δημούδη Ιλιάνα
Δολαπσή Ελένη
Ζήγος - Χαϊτίδης Γιάννης
Ζηλελίδου Χριστίνα
Ζουμπαλίδης Διονύσιος
Ζουντουρίδης Αλέξης
Ζουρνατζίδου Δέσποινα
Ηλιάδου Άννα
Θαμνίδης Αλέξης
Θαμνίδης Δημήτριος
Θεοδωρακάκης Αθανάσιος
Θωμαΐδης Γεώργιος

Ιασωνίδης Βλαδίμηρος
Ιμιρτζίδης Αναστάσιος
Ιμιρτζίδου Κυριακή
Ινεγκλής Γρηγόρης
Ισλαμίδη Άλλα
Ιωακειμίδου Παναγιώτα
Ιωακωβίδης Λάμπης
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος
Ιωσηφίδου Αναστασία
Ιωσηφίδου Κυριακή
Ιωσηφίδου Κωνσταντίνα
Ιωσηφίδου Χριστίνα
Καβατζίδου Νόπη
Καβοτίκη Σοφία
Καϊλιογλίδης Χρήστος
Καϊσίδης Γεώργιος
Καϊσίδου Ελένη
Κακίδης Δημήτριος
Καλαϊτζίδης Γεώργιος
Κάλια Θάλεια
Καλιανίδης Ευστάθιος
Καλιανίδης Ιωάννης
Καπακλή Ελένη
Καραβασιλείου Άγγελος
Καραγιαννίδης Γιάννης
Καραΐσκου Χριστίνα
Καρακαλίδης
Καρακώτσογλου Παύλος
Καρανίκα Θεοδώρα
Καραντάκη Μαρία
Καρασαββίδου Ζωή
Καρατζαΐδης Διομήδης
Καρελιάδης Λεωνίδας 
Καρελιάδου Αφροδίτη
Καριψιάδης Λάζαρος
Καρυπίδης Ελίνος
Καρυπίδης Νικόλαος
Καρυπίδου Ανατολή
Καρυπίδου Δέσποινα
Κατουρτζίδης Κώστας
Καφανταρίδης Χαράλαμπος
Κεϊβανίδης Ιωάννης
Κελεσίδης Ιωάννης
Κεχαγιάς Αναστάσιος
Κεχαγιάς Γεώργιος
Κιόση Κυριακή
Κιρτσίδης Θάνος
Κοκκινίδου Άννα

Κοκκινίδου Στέλλα
Κομπογιάννος Γιάννης
Κοσμίδης Ιορδάνης
Κοσμίδης Χαράλαμπος
Κοσμίδου Αλεξία
Κοσμίδου Έλενα
Κοτανίδου Γιάννα
Κοτανίδου Δέσποινα
Κοτσίδης Σάββας
Κουλαξίδης Αρκάδιος
Κουλίκας Σταύρος
Κουμτσίδης Κωνσταντίνος
Κουτρουμπής Κωνσταντίνος
Κριθαρίδης Ευάγγελος
Κριθαρίδης Θεόδωρος
Κριθαρίδου Σοφία
Κυριακίδης Ιωάννης
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Κυριακίδου Αθηνά
Κυριακίδου Χριστίνα
Κυριλλίδης Λάζαρος
Κωστελίδου Χριστίνα
Κωτσίδου Χρυσούλα
Λαζαρίδου Ιωάννα
Λαζαρίδου Σοφία
Λεονίδης Κωνσταντίνος
Λεόνοβ Ντενίς
Λεφτέροβα Οξάνα
Λεωνίδου Λιάνα
Μάγος Γεώργιος
Μακράκη Θεονύμφη
Μαλαμίδου Τερψιχόρη - Άννα
Μαλιαροπούλου Ελένη
Μανουσαρίδης Χρήστος
Μασμανίδου Ελένη
Ματαράς Αναστάσιος
Μαυρίδου Βαλεντίνα
Μαυρομάτης Αλέξανδρος
Μαχαιρίδου Αναστασία
Μελεκίδης Ιβάν
Μοσκοβτσένκο Μαριάμι
Μουρατίδης Ευστάθιος
Μουρατίδης Ηλίας
Μουρατίδου Έλζα
Μουρατίδου Σταυρούλα
Μουρουζίδης Λευτέρης
Μούτα Αναστασία
Μπαλαμπανίδης Βασίλειος
Μπαλαμπανίδης Θεόδωρος
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Μπαλαμπανίδης Χρήστος
Μυστακίδου Ελισάβετ
Νεοχωρλή Αθανασία
Νικολαΐδης Παύλος
Παλβενιάν Μαρία
Παπαδάκη Αθηνά
Παπαδόπουλος Απόστολος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Παπαδοπούλου Βασιλική
Παπαδοπούλου Ελισάβετ
Παπαδοπούλου Ελόνα
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Παπαδοπούλου Σοφία
Παπαδοπούλου Χρύσα
Παπαθανασίου Γεωργία
Παπαθανασίου Ιωακείμ
Παπαπαυλίδης Αβραάμ
Παπαπαυλίδης Ραφαήλ
Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος
Παρασκευόπουλος Γιώργος
Παρασκευοπούλου Βαρβάρα
Παραστατίδης Αντώνιος
Παροτσίδης Μιχαήλ
Πασχαλίδης Στέλιος
Παυλίδης Ευκλείδης
Παυλίδης Λευτέρης
Παυλίδου Ελισάβετ
Παυλίδου Παναγιώτα
Παύλου Ιωάννα
Περσίδη Ανδριάνα
Περσίδης Ευστράτιος
Περσίδης Ιωάννης
Πέτκωβ Πέτρος
Πετρίδου Βασιλική
Πετρίδου Δέσποινα
Πιαστόπουλος Δημήτριος
Πιαστόπουλος Παύλος - Νικόλαος
Πιπερίδης Ελευθέριος
Πορφυριάδου Ταμάρ
Πουλτίδης Σταύρος
Πουλτίδου Σοφία
Προκοπίδης Γρηγόριος
Ρετσινάς Γιάννης
Ρουσουλιώτη Θωμαή
Σαββίδης Αδάμ
Σαββίδης Λάκης
Σαλονικιού Αριστέα
Σαμανίδου Ιουλία

Σαμουρκασίδης Κωνσταντίνος
Σαμσονίδης Νικόλαος
Σαρλίδης Ελευθέριος
Σετσίδου Μαρία
Σιδηρόπουλος Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Παναγιώτης
Σιλίας Ευθύμιος
Σμυρλόγλου Ευάγγελος
Σουσανίδη Οξάνα
Σοφιανίδης Κώστας
Σπυρίδου Αικατερίνη
Σταυριανίδης Γεώργιος
Στεργίου Μαρία - Ελένη
Στεφανής Πέτρος
Στεφανίδης Αλέξης
Στουγιάννη Πασχαλίνα
Συρανίδης Γιώργος
Ταϊγανίδης Αριστόδημος
Τάκη Ελένη
Ταμίσογλου Χρύσα
Τανιμανίδου Κασσιανή
Ταντσέ Ελένη
Τεκτονίδου Βαρβάρα
Τερζάκη Ελπίδα
Τζειρανίδης Βλαδίμηρος
Τοντικίδης Αλέξιος
Τοπαλίδου Ράνια
Τουτομόνσεβα Ναϊσάτου
Τριάντης Δημήτριος
Τσακαλίδης Αλέξανδρος
Τσακαλίδης Νικόλαος
Τσακαλίδης Χάρης
Τσακαλίδου Αγγελική
Τσακιρίδου Ζωή
Τσακουρίδης Γεώργιος
Τσαλτσίδης Παντελής
Τσαμουρλίδης Αλέξιος
Τσαμουρλίδης Γεώργιος
Τσαπτσίδου Ιωάννα
Τσαχιρίδης Δημήτριος
Τσαχιρίδης Νικόλαος
Τσαχιρίδου Αντιγόνη
Τσεπλετίδης Χαράλαμπος
Τσερκεζίδου Αλεξάνδρα
Τσικουρίδου Μαρία - Στέλλα
Τσιμαχίδου Συμέλα
Τσιναλίδης Στυλιανός
Τσιόγκα Μαρία - Δέσποινα
Τσιτιρίδου Ουρανία

Φιλιππίδου Μαριάννα
Φλίκας Νικόλαος
Φουλίδης Κώστας
Φωκάς Ιωάννης
Φωτιάδου Σταματία
Χαραβατίδου Κατερίνα
Χαλκίδου - Καλέργη Ελένη - Βασιλική
Χαραλαμπίδου Ελένη
Χατζηθεοδωρίδης Ελευθέριος
Χατζηθεοδωρίδης Θεόδωρος
Χατζίδης Άγης
Χατζίδης Οδυσσέας
Χιονίδου Χριστίνα
Χουτσισβίλι Μαριάμ
Χρυσίδου Όλγα
Ψαρά Μαρίνα
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Εμείς, η νεολαία από την Ελληνική 
Κοινότητα του Αζερμπαϊτζάν, είμαστε 

πολύ περήφανοι να κρατάμε πάντα τα χέρια 
των αδελφών μας από όλες τις Ελληνικές Ομοσπονδίες και 
τις Κοινότητες της Παγκόσμιας Ελληνικής οικογένειας. 
Είναι μεγάλο δώρο να γνωριζόμαστε και να συνεχίζουμε 
την πόντια - ελληνική πορεία των προγόνων μας!!
Κιαμάλ Σουλτάνοβ, Αζερμπαϊτζάν

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
Νεολαίας ανοίγει σίγουρα μια νέα σελίδα 

στην ιστορία των Ελληνοποντίων και του 
απανταχού ποντιακού ελληνισμού. Είναι μεγάλη τιμή και 
περηφάνια να είμαι μέλος μιας τόσο μεγάλης οικογένειας 
και να λαμβάνω μέρος σε ένα τόσο σπουδαίο ιστορικό 
γεγονός. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι πραγματικά προνομιούχοι 
που μπορούμε να συζητούμε και να παίρνουμε 
καθοριστικές για το έθνος μας αποφάσεις!
Μαρία Λαζάρεβα, Αρμενία 

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
Νεολαίας ήταν ένα υπέροχο ξεκίνημα 

για εμάς - τα μέλη της ποντιακής νεολαίας 
απ’ ολόκληρο τον κόσμο - που μας επέτρεψε να δείξουμε 
ότι μπορούμε να είμαστε πραγματικά ενωμένοι. Νιώθω 
πολύ υπερήφανη που συμμετείχα. Είναι ειλικρινά αδύνατο 
να εκφράσω όλα μου τα συναισθήματα με λόγια. Η 
συναισθηματική φόρτιση, όταν συνειδητοποιεί κανείς 
ότι μπορεί να μένουμε σε τελείως διαφορετικά μέρη 
του κόσμου και να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, αλλά 
στην πραγματικότητα είμαστε ίδιοι, μοιραζόμαστε την 
ίδια ιστορία και τα ίδια συναισθήματα, είναι μεγάλη. 
Δημιούργησα αναμνήσεις που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Νιώθω 
τώρα πιο δυνατή από ποτέ. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Ι. Σαββίδη, 
που μας έδωσε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία κι ελπίζω αυτή 
η Συνδιάσκεψη να δώσει το έναυσμα για τις επόμενες 
δράσεις της ποντιακής νεολαίας. Η δύναμη μας έγκειται 
στην ενότητα και σκοπεύουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε 

αρκετά δυνατοί και ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σε όλους 
τους απανταχού Ποντίους, αλλά και στην Ελλάδα μας, που 
αγαπάμε τόσο πολύ.
Άννα Χιτάροβα, Αρμενία

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
νεολαίας ήταν μια πάρα πολύ καλή 

εμπειρία όχι μόνο για εμάς, τη νεολαίας της 
Αυστραλίας, αλλά και για νέους από όλο τον κόσμο.
Η σημερινή ποντιακή νεολαία εμφανίζεται ισχυρότερη και 
πιο ενωμένη, αλλά χρειάζεται δουλειά για να μείνουν έτσι 
τα πράγματα και να πετύχει.
Στις χώρες μας είμαστε μικρές κοινότητες, αλλά τώρα 
είμαστε μια δύναμη παγκόσμια, δηλαδή αισθανόμαστε ότι 
είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή για τη δύσκολη 
δουλειά που έκανε και πιο πολύ ευχαριστούμε τον κ. Ιβάν 
Σαββίδη, που μας έδωσε την ευκαιρία να ανταμώσουμε όλοι 
μαζί και να γνωριστούμε.
Ευθύμης Αυγετίδης, Αυστραλία

Για μένα ήταν η πρώτη φορά που 
συμμετείχα σε τέτοιας δυναμικότητας 

συνέδριο, όπως η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 
Ποντιακής Νεολαίας. Ηταν πολύ γόνιμες οι μέρες αυτές. 
Επίσης απέκτησα μεγάλη εμπειρία, την οποία θα 
χρησιμοποιώ για τον μέλλον της Διασποράς μας.
Βιολέτα Μοϊσίεβα, Γεωργία

Έμεινα πολύ ευχαριστημένη με το επίπεδο 
της οργάνωσης, την ευγένεια και 

διακριτικότητα εκ μέρους των διοργανωτών. 
Πολύ ευχαριστημένη που πέρασα τον χρόνο μου σε 
μια ωραία ατμόσφαιρα, διασκεδαστικά και άνετα. Ως 
αποτέλεσμα: η γνωριμία με τους νέους ανθρώπους και η 
χαρά της συμμετοχής.
Ιλόνα Πεχλιβανίδη, Γεωργία
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Εμπειρία, απόψεις, γνώμες, ιδέες, σκέψεις, 
προτάσεις, στόχοι, προβληματισμοί, 

λύσεις, κατανόηση, αγάπη, Πατρίδα, 
πολιτισμός, παράδοση και μνήμη…Όλα αυτά περιείχε η 2η 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας. 
Άρα πέτυχε…
Ευγενία Κοτανίδη, Γεωργία

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
νεολαίας, αποτέλεσε την κορύφωση 

μιας μακριάς περιόδου εργασιών, από την 1η 
Συνδιάσκεψη. Ημουν πολύ τυχερός που συμμετείχα και στις 
δύο συνδιασκέψεις. Σαφώς άλλαξαν αρκετά πρόσωπα από 
το 2008 και ενδεχομένως και οι συνθήκες. Δεν άλλαξε όμως 
η έκφραση και το βλέμμα των νέων. Η αυθεντική χαρά που 
πηγάζει μέσα από αυτές τις συναντήσεις.
Η διοργάνωση, το πρόγραμμα και η ατμόσφαιρα ήταν μία 
αποκάλυψη για την όλη προεργασία.
Οι νέοι της ΟΣΕΠΕ, και λαμβάνοντας υπόψιν τη θετική τους 
πείρα, δίνουν όλες τις δυνάμεις για να συμβάλουν με το δικό 
τους τρόπο στο θεσμό αυτό, που αποτελεί έναυσμα για το 
μέλλον.
Ο χαρακτήρας και η εικόνα της συνδιάσκεψης ήταν σαφής 
και πεντακάθαρη. Πρωτίστως όμως αναδείχθηκαν οι 
ανάγκες που έχει σήμερα ο οργανωμένος ποντιακός χώρος. 
Αλλωστε οι περγαμηνές και οι διακρίσεις δεν έχουν κανένα 
νόημα εάν  απουσιάζει η ουσία στο διάλογο.
Αυτό που αποκόμισα ως εμπειρία, με τη συμμετοχή μου στη 
2η Συνδιάσκεψη, είναι ότι τα αποτελέσματα αυτής έχουν 
τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «κλειδιά» που θα μας 
διευκολύνουν να ανοίξουμε πόρτες, να προσεγγίσουμε 
και να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Να 
αναδείξουμε την ανθρωπιά μας και να τιμήσουμε τον 
Ποντιακό Ελληνισμό.
Χρήστος Σαββίδης, Ευρώπη
 

Η συμμετοχή μου στην 2η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 

ήταν μία μοναδική εμπειρία. Πέρα απο τις 
γνωριμίες με ποντιόπουλα από όλες τις γωνίες του κόσμου, 
καταφέραμε να ενώσουμε τους νέους μεταξύ τους - αυτό 
ισχύει ειδικά και για τους νέους της αποστολής μας (ΟΣΕΠΕ). 
Σε γενικά πλαίσια μπορώ να πω, πως η όλη διοργάνωση 
ήταν άψογη. Ο αγώνας συνεχίζεται... οι νέοι ενωμένοι 
μπορούμε!
Ιωάννα Μακρίδου, Ευρώπη
 

Η συνάντηση της παγκόσμιας νεολαίας για 
μένα ήταν μια νέα και μεγάλη εμπειρία.

Πέρασα αυτές τις 3 ημέρες πολύ όμορφα και 
μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και τα ποντιόπουλα 
από άλλες χώρες. Βέβαια μου φάνηκε πολύ δύσκολο να 
συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν σε τόσες πολλές χώρες 
Πόντιοι, οι οποίοι τηρούν τα ήθη και τα έθιμά μας, διότι δεν 
περίμενα να είναι όλοι ίδιοι με εμάς (εμάς τους Πόντιους 
στη Γερμανία και την Ελλάδα - αυτό το τονίζω γιατί δεν 
περίμενα κάτι τέτοιο). Και δεν φαντάστηκα πως θα μιλάνε 
και τη γλώσσα μας. Αλλά τελικά όσο πιο μακριά είσαι απο 
την Πατρίδα, τόσο πιο πολλά θέλεις να ξέρεις!
Μπήκα την Πέμπτη στο αεροπλάνο με εντελώς 
διαφορετικές σκέψεις, Βέβαια είχα κάποιες ιδέες πως θα 
μπορούσε να είναι, αλλά πραγματικά δεν περίμενα καν όλο 
αυτό που τελικά είδαν τα μάτια μου και δεν περιγράφεται 
με λόγια. Ηταν απλά καταπληκτικά!!!
Εμπλουτίστηκε η γνώση μου και μπόρεσα να μεταφέρω 
στον σύλλογό μου αυτά που έμαθα στη Θεσσαλονίκη. 
Και ενώ ήταν αρκετά κουραστικό το όλο τριήμερο, εγώ 
σκέφτομαι πόσο πιο κουραστικό πρέπει να ήταν για 
τα παιδιά, τα οποία διοργάνωσαν ΟΛΟ αυτό και δεν 
παραπονιέμαι καθόλου...
Είμαι απλά πολύ υπερήφανη που γεννήθηκα ΠΟΝΤΙΑ και 
ευχαριστώ πολύ που μπόρεσα να είμαι και εγώ μία απο 
τους 500 αυτής της νεολαίας!
Αλεξάνδρα Μακρίδου, Ευρώπη
 

Το μήνυμα που βγαίνει και θέλουμε να βγει 
είναι ένα: ΕΝΟΤΗΤΑ! 

Μαζί μπορούμε να φτάσουμε εκεί που 
θέλουμε! Όλοι μας θα ακουστούμε, γιατί όλοι μαζί ΕΧΟΥΜΕ 
ΦΩΝΗ! Εμείς σαν νεολαίοι της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. προσπαθήσαμε να 
αναδείξουμε την Ομοσπονδία μας με τον καλύτερο τρόπο. 
Προσπαθήσαμε να έρθουμε κοντά με όσα περισσότερα 
παιδιά άλλων Ομοσπονδιών ήταν δυνατόν και μπορώ 
να πω πως εμείς ήμασταν πάντα αυτοί που πλησιάζαμε 
τους άλλους. Ακούσαμε πολλά θετικά, μας έδωσαν πολλά 
συγχαρητήρια και εγώ προσωπικά νιώθω υπερήφανος για 
όλη την ομάδα μου! Για τον κάθε έναν που ήταν εκεί μαζί 
μας και κράτησε ψηλά τη σημαία της Ο.Σ.Ε.Π.Ε.!
Ιωάννης Αντωνιάδης, Ευρώπη

Είχα τη χαρά να εκπροσωπήσω την 
Ομοσπονδία των Η.Π.Α. και του Καναδά 

στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
Νεολαίας και μου δόθηκε η ευκαιρία να 
συναντηθώ και να συνεργαστώ με πολλά 

άτομα Ποντιακής καταγωγής από όλο τον κόσμο. Ήταν μια 
μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα και ανησυχίες 
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που έχουμε σαν νεολαία, αλλά και επίσης ποιοι είναι οι 
στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε, όχι μόνο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά, αλλά και σαν 
νεολαία σε όλο τον κόσμο.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι ομάδες να συνεχιστούν 
έτσι ώστε η νεολαία μας να μένει ενημερωμένη και να 
συνεχίσει να έχει επαφές με τις άλλες Ποντιακές κοινότητες 
και Ομοσπονδίες. Όλοι έχουμε να μάθουμε ο ένας από τον 
άλλον και αυτές οι ομάδες είναι ένας υπέροχος τρόπος για 
να γίνει αυτό. 
Σαν αποτέλεσμα προσωπικά έκανα πολλούς φίλους το 
σύντομο αυτό Σαββατοκύριακο με τους οποίους μιλώ 
συχνά αγνοώντας την απόσταση που μας χωρίζει. Είναι 
αξιοθαύμαστο το τι μπορούν να πετύχουν ομάδες νέων 
ανθρώπων σε μικρό χρονικό διάστημα, δίνοντας την 
ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους, η γνώμη τους και οι 
ανησυχίες τους. 
Όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς τη 
γενναιοδωρία του κ. Ιβάν Σαββίδη, αλλά και τις αμέτρητες 
ώρες που η οργανωτική επιτροπή θυσίασε για να πετύχει 
αυτή τη συνδιάσκεψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν 
ξεχωριστά για όποια θυσία και προσωπικό χρόνο διέθεσαν 
για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η 2η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας. 
Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία και ελπίζω να μην 
περιμένουμε άλλα 10 χρόνια για να συναντηθούμε σαν 
νεολαία. Η ποντιακή μας κληρονομιά θα χαθεί μόνο εάν 
εμείς το επιτρέψουμε, αν και το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν 
ένδειξη ότι δεν θα αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί ποτέ.
Γεωργία Μαυρίδου, Η.Π.Α - Καναδάς

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους θυσίασαν χρόνο και κόπο για την 

πραγματοποίηση του συνεδρίου. Θα θέλαμε 
επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιβάν 
Σαββίδη για τη γενναιοδωρία του, καθώς 

χωρίς την οικονομική του υποστήριξη, η διοργάνωση της 
Συνδιάσκεψης θα ήταν αδύνατη. Αυτό το συνέδριο ήταν 
μια σπουδαία ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τον 
πολιτισμό και την ιστορία μας αλλά και να γνωρίσουμε κι 
άλλους νέους Πόντιους απ’ όλο τον κόσμο.
Η διοργάνωση του συνεδρίου ήταν άριστη απ’ όλες τις 
απόψεις και δημιούργησε μια αίσθηση άνεσης για όλους. 
Ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρο από την πλευρά του κ. 
Σαββίδη που μας προσκάλεσε όλους στον ποδοσφαιρικό 
αγώνα Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός, την Κυριακή το βράδυ. Ειδικά 
όσοι δεν είχαμε παρακολουθήσει ποτέ ποδοσφαιρικό 
αγώνα, ήταν απίστευτη και πρωτοφανής εμπειρία να 
είμαστε μέρος ενός τόσο ζωντανού πλήθους οπαδών.
Όλες οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη εκπαιδευτική αξία 

και θα αποτελέσουν πολύτιμες αναμνήσεις, τις οποίες 
θα μοιραζόμαστε πάντα. Το πρόγραμμα ήταν πολύ 
ολοκληρωμένο κι απολαύσαμε το γεγονός ότι μπορέσαμε 
να συζητήσουμε πολλά θέματα και να συμμετέχουμε σε 
πολλές δράσεις.
Εκτιμήσαμε ιδιαιτέρα το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία 
να συνεργαστούμε με νέους από διαφορετικές χώρες, 
μαθαίνοντας έτσι από πρώτο χέρι τις δικές τους απόψεις. 
Πελαγία Πισσανίδου & Μυροφόρα Καλογερίδου, Η.Π.Α - Καναδάς

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη ποντιακής 
νεολαίας έκανε τεράστια εντύπωση και 

σήκωσε θύελλα θετικών συναισθημάτων 
στους νέους του Καζακστάν! Για μας ήταν μια επιβεβαίωση 
του γεγονότος ότι ακόμα κι αν μας χωρίζουν μεγάλες 
αποστάσεις, το πνεύμα του Ποντιακού Ελληνισμού μας 
ενώνει και είμαστε πάντα μαζί! Ευχαριστούμε όλους τους 
διοργανωτές για την εξαιρετική δουλειά και ειδικά τον κ. Ι. 
Σαββίδη για την υποστήριξη.
Ιωάννης Καϊσίδης, Καζακστάν

Η 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής 
Νεολαίας ήταν μια πραγματικά πολύ 

μεγάλη και σημαντική εκδήλωση για όλους 
τους συμμετέχοντες και ειδικά για μένα. Κι αυτό διότι μου 
δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρίες, να μοιραστώ 
τις ιδέες μου, όσον αφορά την ανάπτυξη του ποντιακού 
κινήματος, αλλά και να ακούσω τις ενδιαφέρουσες απόψεις 
άλλων. Συνάντησα υπέροχους ανθρώπους, που μετά χαράς 
μοιράστηκαν τις γνώσεις τους μαζί μου κι έκανα πολλούς 
νέους φίλους. Τέτοιες εκδηλώσεις μας φέρνουν όλους πιο 
κοντά και μας επιτρέπουν να προωθήσουμε τον πολιτισμό 
μας και να αποκτήσουμε νέους «συμμάχους». Πιστεύω ότι 
μέσω τέτοιων ενωτικών δράσεων, θα καταφέρουμε να 
γίνουμε πιο δυνατοί και πιο άξιοι και να συνεισφέρουμε 
ουσιαστικά στην παγκόσμια ειρήνη κι ανάπτυξη. 
Καρίνα Αρντιάντς, Κιργιστάν

Προσωπικά για μένα αυτό το ταξίδι ήταν 
μια αξέχαστη εμπειρία. Με βοήθησε να 

ακούσω και να μάθω πράγματα που δεν 
γνώριζα παλαιοτέρα. Ήταν μια διοργάνωση άψογη απ’ 
όλες τις απόψεις... Σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις αξίζει να 
παρίστασαι και να ζεις από κοντά αυτές τις εμπειρίες που 
διευρύνουν τους ορίζοντές σου... 
Ελένη Σαχπαζίδου, Κύπρος
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Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μου 
άρεσε που γνωρίσαμε παιδιά από όλο 

τον κόσμο και κάναμε γνωριμίες. Ηταν ωραία 
που πήγαμε στην Παοκάρα και οι συνδιασκέψεις ήταν 
αρκετά ενδιαφέρουσες. Μπράβο μας πάντως. Ανυπομονώ 
για την επόμενη φορά. 
Χρήστος Καρυπίδης, Κύπρος

Είμαι πολύ ευγνώμων στους ανθρώπους 
που μου έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, 

να συμμετάσχω στη Συνδιάσκεψη αυτή! 
Μπράβο στην Οργανωτική Επιτροπή, ο ρόλος της οποίας 
ήταν πολύ δύσκολος και διαχειρίστηκαν άριστα τα πάντα. 
Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους, επιστήμονες και νέους 
έλληνες ποντιακής καταγωγής. Έζησα μια αξέχαστη, 
φανταστική εμπειρία και γύρισα στην Κύπρο ανανεωμένη 
με μεγάλες εντυπώσεις και αναμνήσεις. Είναι πολύ 
σημαντικό για μένα η δική μας νεολαία να είναι ενωμένη, 
όπου και να βρίσκεται.
Ελισάβετ Κινοσίδου, Κύπρος

Η διοργάνωση της 2ης Παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας 

ήταν ειλικρινά άριστη, άφησε τις καλύτερες 
δυνατές εντυπώσεις και μας γέμισε θετικά συναισθήματα. 
Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήσαμε ένα ουσιαστικό 
βήμα προς την ανάπτυξη του ποντιακού κινήματος. Θεωρώ 
ότι όλοι επιστρέφουμε στις πατρίδες μας με τρομερή 
ενέργεια, για να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά.Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Σαββίδη για την 
εμπιστοσύνη που δείχνεις στους νέους.
Δημήτρης Θεοδωρίδης, Λευκορωσία

Το συνέδριο ήταν ένα σημαντικό 
γεγονός για την κοινότητά μας από το 

Ουζμπεκιστάν και για μένα προσωπικά. 
Είναι μια ευκαιρία για να τα αποκαλύψουμε και να τα 
συζητήσουμε τα προβλήματα που εμφανίστηκαν μπροστά 
από τον Παγκόσμιο Ελληνισμό. Είναι μια ευκαιρία να 
εκφράσω και τη δική μου γνώμη και τη δική μου απόφαση 
σχετικά με τα διάφορα θέματα. Κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου ιδρύθηκαν πολύ σημαντικές σχέσεις και 
συνδέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των Ελλήνων της 
διασποράς από όλο τον Κόσμο. Την ενέργεια που πήρα 
από τη συνολική αλληλεπίδραση και συνεργασία κατά τη 
διάρκεια του Συνεδρίου δεν μπορώ να την περιγράψω με 
λόγια.
Γιάννης Σιββάκος, Ουζμπεκιστάν

Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια όλα 
αυτά τα συναισθήματα και όλη αυτή 

συγκίνηση που ένιωσα και που πήρα μαζί μου 
από τη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας. 
Έλαβα μια τεράστια θετική ενέργεια και συναισθηματική 
φόρτιση. Και το πιο σημαντικό - ό,τι εκεί, ένιωσα όλη αυτή 
τη δύναμη, αυτό το μεγαλείο της Ενότητας όλων των 
νέων ανθρώπων που ήταν παρόντες στη Θεσσαλονίκη και 
παρακολουθούσαν αυτό το Ιστορικό Συνέδριο! Ολοι μαζί 
πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα 
από ό,τι νομίζουμε, είμαστε ικανοί για πολλά και μεγάλα 
πράγματα! Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, 
διότι όλους μας ενώνει ένα πράγμα - η Πατρίδα μας! Ο 
πολιτισμός μας, τα έθιμα μας, η ιστορία και οι ρίζες μας!
Κατερίνα Νικολάου, Ουζμπεκιστάν

Ήταν αξέχαστες οι εντυπώσεις, μεγάλη η 
εμπειρία, ενδιαφέρουσες οι γνωριμίες 

και άψογη η συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτή 
η συνδιάσκεψη θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία 
του οργανωμένου ποντιακού χώρου και θα δώσει πνοή 
φρεσκάδας στο παγκόσμιο ποντιακό κίνημα. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον μέγα χορηγό της Συνδιάσκεψης, τον κ. 
Ιβάν Σαββίδη για την αμέριστη υποστήριξη της προσπάθειας 
και τη δυνατότητα να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά 
από όλο τον κόσμο. 
Ιουλία Ζαρίκοβα, Ουκρανία

Η Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 
Ποντιακής Νεολαίας ήταν μια πραγματικά 

μεγαλειώδης διεθνής εκδήλωση που 
συγκέντρωσε τους Πόντιους από όλο τον κόσμο και για 
μας ήταν μεγάλη τιμή να λάβουμε μέρος σε αυτή. Θα 
ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους 
διοργανωτές της Συνδιάσκεψης και πάνω απ’ όλα, στον κ. 
Ιβάν Σαββίδη, χωρίς την υποστήριξη του οποίου θα ήταν 
αδύνατο να πραγματοποιηθεί τέτοια υπέροχη εκδήλωση.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου που περάσαμε στη 
Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στην 
ατμόσφαιρα της γιορτής και της θλίψης, διότι το πρόβλημα 
της Γενοκτονίας των Ποντίων εξακολουθεί να είναι πολύ 
επίκαιρο σήμερα.
Τρεις ημέρες γεμάτες με χορούς, τραγούδια και ήχους 
ποντιακής λίρας θα μείνουν για πάντα στις καρδιές των 
νέων.
Κατερίνα Τσεράχτο, Ουκρανία
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Η αίσθηση της ζεστασιάς και της ενότητας 
ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα του 

Συνεδρίου, χάρη στους φιλικούς και 
ταλαντούχους εκπρόσωπους της νεολαίας από την 
Ουκρανία και απ’ όλο τον κόσμο. Και τέτοια ατμόσφαιρα 
επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης.
Χάρη σε τέτοιες εκδηλώσεις η ποντιακή νεολαία έχει τη 
δυνατότητα να γνωριστεί, να επικοινωνεί, να συνάπτει 
πολιτιστικές σχέσεις και να αισθάνεται ότι όλοι εμείς 
είμαστε μέλη μιας μεγάλης και φιλικής ελληνικής 
οικογένειας.
Χαράλαμπος Ευκαρπίδης, Ουκρανία

Η σημασία αυτού του ιστορικού γεγονότος 
για την ποντιακή νεολαία της Ρωσίας είναι 

ανεκτίμητη. Η γνωριμία με διάφορα παιδιά 
από όλο τον κόσμο και ο προγραμματισμός δράσεων είναι 
μόνον η αρχή.
Φυσικά, η συμμετοχή του κάθε αντιπροσώπου, κατά την 
ανάπτυξη του τελικού ψηφίσματος της συνδιάσκεψης, μας 
επέτρεψε να νιώσουμε τη μεγάλη αυτή ιδέα της ενοποίησης 
της ποντιακής νεολαίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ιβάν Σαββίδη για την ευκαιρία 
που μας έδωσε να συναντηθούμε με τους συμπατριώτες 
μας από όλο τον κόσμο για να ενώσουμε τις ιδέες μας και να 
γίνουμε μια πραγματική ομάδα.
Ευγενία Ποπόβα, Ρωσία
 

Ήταν μια ωραία εμπειρία για μένα 
να επισκεφθώ την 2η Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, στην 
οποία μαζί με τους συναδέλφους μου από όλον τον κόσμο 
μπορέσαμε να συζητήσουμε τα παρόντα προβλήματα της 
ελληνοποντιακής κοινωνίας, να ανταλλάξουμε απόψεις 
και ακόμα να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. 
Μας δόθηκε η ευκαιρία να ενωθούμε για κοινούς σκοπούς 
και στόχους, άσχετα με τις αποστάσεις που μας χωρίζουν. 
Εύχομαι να είναι τακτικές τέτοιες εκδηλώσεις που βοηθάνε 
πολύ τη σύγχρονη ποντιακή νεολαία να νιώθει περήφανη 
για την καταγωγή της.
Ελισάβετ Πελιβανίδου, Ρωσία

Ήταν μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω 
σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Μου 

δόθηκε μια απίστευτη ευκαιρία να γνωρίσω 
νεολαία από όλο τον κόσμο. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην 
οργάνωση και στον αξιοσέβαστο και αγαπητό κ. Ιβάν 
Σαββίδη. Εμείς είμαστε το μέλλον.
Χριστίνα Κυριαζή, Ρωσία

Ήταν ένα καταπληκτικό συνέδριο χάρη 
στο οποίο καταφέραμε να ιδωθούμε 

με πολλούς ξενιτεμένους συμπατριώτες μας. 
Μέσω αυτού κάναμε πολλές καινούργιες γνωριμίες και 
αποκτήσαμε νέες γνώσεις.
Αναστάσιος Δρανίδης, Ρωσία

Για πρώτη φορά έγινε αισθητή η πρόθεση 
νέων Ποντιακής καταγωγής σε παγκόσμια 

κλίμακα να εργαστούν για τη δημιουργία μιας 
ενοποιητικής δύναμης που θα προωθεί τα συμφέροντα του 
Ποντιακου Ελληνισμού. Ηταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, 
με πετυχημένη κατάληξη, που έδωσε ηχηρό μήνυμα ότι οι 
Πόντιοι είμαστε εδώ, μαζί!
Ηλιάδου Άννα, Ελλάδα

Πέρασα πολύ ωραία και χαίρομαι που 
γνώρισα καινούριους ανθρώπους, με 

τους οποίους έχουμε πολλά κοινά σημεία. Θα 
ήθελα οπωσδήποτε να το ξαναζήσω.
Βίκα Γκασιμπαγιαζίδου, Ελλάδα 

Η 2η Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 
μας χάρισε ένα δημιουργικό τριήμερο με 

συγκινητικές στιγμές. Η Ποντιακή νεολαία 
του Κόσμου απέδειξε ότι κρατά ζωντανή τη σχέση της με 
την Ιστορία της, με τον Πολιτισμό της και τιμά τη Μνήμη 
των αδικοχαμένων προγόνων. Τίποτα πλέον δεν είναι 
ακατόρθωτο για την ενωμένη Νεολαία, προχωράμε μαζί για 
Περισσότερα, Μεγαλύτερα και Καλύτερα.
Ισαάκ Αρζουμανίδης, Ελλάδα

Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ εποικοδομητικό 
τριήμερο, τόσο από άποψη γνώσεων 

και ερεθισμάτων όσο και από άποψη 
διασκέδασης. Είναι συγκινητικό το πώς η παράδοσή μας 
μπορεί να μας ενώσει, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που 
μιλάμε ή τη σχετική απόσταση που υπάρχει μεταξύ των 
χωρών... Αισθάνομαι πολύ τυχερός που μου δόθηκε 
η ευκαιρία να είμαι εκεί και εύχομαι να διαρκούσε 
περισσότερο...
Στάθης Μουρατίδης, Ελλάδα

Θα μας μείνουν αξέχαστες οι εντυπώσεις 
που μας άφησε η Συνδιάσκεψη! Μακάρι 

όλες οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στις 
συνδιαλέξεις να πραγματοποιηθούν.
Χριστίνα Κωστελίδου, Ελλάδα
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το μέλλον του Ποντιακού Ελληνισμού...
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Εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων στη 
2η  Παγκόσμια Συνδιάσκεψη ποντιακής νεολαίας, 
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη και 
ιδιαίτερα τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την 
αμέριστη υλική, ηθική και οικονομική βοήθειά 
του για τη διοργάνωση της Συνδιάσκεψης. 

Η ενεργός και έμπρακτη ανταπόκρισή του στο 
αίτημά μας για οικονομική στήριξη, αποτελεί μια 
ακόμη απόδειξη της ανιδιοτελούς προσφοράς 
του στον Ποντιακό Ελληνισμό. Η χρόνια αυτή  
ενασχόλησή του στα κοινά, καθιστούν την 
παρουσία του, όχι απλώς εκτιμητέα από όλους 
εμάς, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση, ως 
επιστέγασμα των πάμπολλων ευεργεσιών στις 
οποίες έχει προβεί.

Οιστρηλατημένος από τα νάματα της 
ποντιακής παράδοσης, έχει δώσει τα μέγιστα 
για να μπορέσει αυτή η Συνδιάσκεψη να γίνει 
πραγματικότητα, γι’ αυτό και εμείς οι νέοι του Πόντου, τον ευχαριστούμε και διαβεβαιώνουμε πως στη διαδρομή του 
αυτή θα είμαστε συνοδοιπόροι και υποστηρικτές του.

Τα  λόγια θα είναι λιγοστά σε ό,τι και να πούμε, απλά όμως και ταπεινά, εμείς οι νέοι του Πόντου, ευχαριστούμε. 

Με ευγνωμοσύνη και βαθιά εκτίμηση,
Μέλη της οργανωτικής επιτροπής 
Άννα Χιτάροβα, Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Αρμενίας
Χαρίσιος Τσαΐρης, Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας
Βασιλική Ταξίδου, Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Ευγενία Κοτανίδου, Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας
Χρήστος Σαββίδης, Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη
Γεωργία Μαυρίδου, Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ - Καναδά
Ιωάννης Καϊσίδης, Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Καζακστάν
Άλκης Αναστασιάδης, Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελληνοποντιακών Συλλόγων
Ιουλία Ζαρίκοβα, Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας
Βικτώρια Κραβτσένκο, Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ρωσίας
Ισαάκ Αρζουμανίδης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων
Ευάγγελος Κριθαρίδης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ
Κασσιανή Τανιμανίδου, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού

Στον ένθερμο Πόντιο 
και υποστηρικτή μας...



Υπό την αιγίδα:
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας
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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:

ΡΑΓΙΑΝ
ΑΓΝΕΣÊΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣÊΤΡΟΦΕΣ


