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Δελτίο Τφπου 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ποντιακής Νεολαίας

τθν Ιερά Μονι Αγ. Γεϊργιου Περιςτερεϊτα ςτο Ροδοχϊρι Ημακίασ, ζνα από τα πιο όμορφα μζρθ τθσ
Ελλάδασ και από τα πιο ςυμβολικά για τον Ποντιακό κόςμο, πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία,
ςτισ 28, 29 και 30 Αυγοφςτου 2015, η 11η Πανελλήνια Συνάντηςη Ποντιακήσ Νεολαίασ τησ
Παμποντιακήσ Ομοςπονδίασ Ελλάδασ, από τθ υντονιςτικι Επιτροπι Νεολαίασ τθσ Παμποντιακισ
Ομοςπονδίασ Ελλάδασ (Π.Ο.Ε.), με τθ ςυνεργαςία του υνδζςμου Ποντιακϊν ωματείων Θεςςαλονίκθσ
τθσ Π.Ο.Ε. και υπό τθν αιγίδα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ημακίασ.
Σο κζμα τθσ 11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ Ποντιακισ Νεολαίασ ιταν «Η Γενοκτονία του Ποντιακοφ
Ελλθνιςμοφ».
τθ υνάντθςθ ςυμμετείχαν περίπου 150 νζοι από όλθ τθν Ελλάδα, οι οποίοι φιλοξενικθκαν ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ Ιεράσ Μονισ Αγ. Γεϊργιου Περιςτερεϊτα, λίγα χιλιόμετρα από το Ροδοχϊρι, ςε ζναν
πολφ όμορφο χϊρο, κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τζτοιεσ εκδθλϊςεισ. Από το μεςθμζρι τθσ
Παραςκευισ οι νεολαίοι άρχιςαν να φτάνουν ςτο χϊρο, όπου τουσ υποδζχτθκε θ οργανωτικι επιτροπι
τθσ νεολαίασ και τουσ τακτοποίθςε ςτα καταλφματα.
Με την ολοκλήρωςη των αφίξεων το βράδυ τησ Παραςκευήσ 28 Αυγοφςτου 2015, ζγινε θ ζναρξθ τθσ
11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ τθσ Ποντιακισ Νεολαίασ τθσ Π.Ο.Ε., με τουσ χαιρετιςμοφσ του Προζδρου
τθσ Παμποντιακισ Ομοςπονδίασ Ελλάδασ Χριςτου Σοπαλίδθ, του προζδρου τθσ ΔΙ.Τ.Π.Ε. Γεϊργιου
Παρχαρίδθ, του αντιπεριφερειάρχθ Ημακίασ Κωνςταντίνου Καλαϊτηίδθ, τθσ αντιδθμάρχου Νάουςασ
Χρφςασ Παςχοφλα, του υπεφκυνου του Ερευνθτικοφ Κζντρου του ςωματείου «Αγίου Γεωργίου
Περιςτερεϊτα» Θεοδόςθ Κυριακίδθ, του Προζδρου του υνδζςμου Ποντιακϊν ωματείων τθσ
Θεςςαλονίκθσ τθσ Π.Ο.Ε. Αγγελικισ Παπαδοποφλου και του Προζδρου τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ
Νεολαίασ τθσ Π.Ο.Ε. Γρθγόρθ Κεςαπίδθ.
Ο Πρόεδροσ τθσ Π.Ο.Ε. Χριςτοσ Σοπαλίδθσ ςθμείωςε ότι θ νεολαία με τισ ςυναντιςεισ τθσ, οι οποίεσ
ζχουν γίνει πλζον κεςμόσ, δείχνει τθ διάκεςθ να κρατιςει ηωντανι τθν παράδοςθ, αποτελεί ζνα
δυναμικό κομμάτι τθσ Ομοςπονδίασ και του οργανωμζνου ποντιακοφ χϊρου. Σόνιςε πωσ αξίηουν
ςυγχαρθτιρια ςτθ νεολαία, θ οποία κατάφερε παρ’ όλθ τθν οικονομικι κρίςθ να πραγματοποιιςει για
άλλθ μια χρονιά τθν ςυνάντθςθ των νζων. Αναφζρκθκε ςτο κζμα τθσ ςυνάντθςθσ, τθ «Γενοκτονία»,
κατακρίνοντασ το Τπουργείο Παιδείασ για τθν απόφαςθ του να αφαιρζςει από το βιβλίο τθσ Γ’ Λυκείου
το κεφάλαιο που αναφζρεται ςτθ Γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου. Ζδωςε μεγάλθ ζμφαςθ ςτον
αγϊνα που πρζπει να ςυνεχιςτεί για τθ διεκνι αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου,
όχι μόνο από τουσ Ζλλθνεσ του Πόντου, αλλά και από όλο τον ελλθνιςμό «κακϊσ αποτελεί ηιτθμα που
αφορά ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα, το ςφνολο του πολιτιςμζνου κόςμου».

Ζκλειςε καλϊντασ ςτο βιμα τον πρόεδρο τθσ ΔΙ.Τ.Π.Ε. Γεϊργιο Παρχαρίδθ, λζγοντασ χαρακτθριςτικά
«είναι ο άνκρωπόσ που μορφοποίθςε τον οργανωμζνο ποντιακό χϊρο ςτθν Ελλάδα, ο άνκρωποσ που
μασ ενζπνευςε με τα ιδανικά του και το όραμα του οποίου εμείσ ςιμερα ακολουκοφμε».
Ο πρόεδροσ τθσ ΔΙ.Τ.Π.Ε., κακθγθτισ Γιϊργοσ Παρχαρίδθσ για άλλθ μία φορά τόνιςε τθ δφναμθ τθσ
νεολαίασ, εκφράηοντασ τθ ςτιριξθ του προσ αυτοφσ και δίνοντασ τουσ ϊκθςθ για τθ ςυνζχεια τθσ
πορείασ τουσ ςτον οργανωμζνο ποντιακό χϊρο. Αναφζρκθκε ςτισ δράςεισ και τισ προςπάκειεσ τόςο τθσ
ΔΙ.Τ.Π.Ε. όςο και τθσ Π.Ο.Ε. για τθ Διεκνι αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου.
Η Αντιδιμαρχοσ Νάουςασ Χρφςα Παςχοφλα καλωςόριςε τουσ νζουσ και εξζφραςε τθ χαρά τθσ για τθ
διοργάνωςθ τθσ υνάντθςθσ ςτον όμορφο τόπο τουσ. Η Πρόεδροσ του υνδζςμου Ποντιακϊν
ωματείων Θεςςαλονίκθσ κα. Αγγελικι Παπαδοποφλου ευχαρίςτθςε τουσ ςυμμετζχοντεσ νεολαίουσ
που παρευρίςκονταν εκεί κακϊσ και τθν οργανωτικι επιτροπι τθσ Περιφερειακισ Επιτροπισ Νεολαίασ
τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Σζλοσ, ο Πρόεδροσ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ Νεολαίασ τθσ Παμποντιακισ Ομοςπονδίασ Γρθγόρθσ
Κεςαπίδθσ ευχαρίςτθςε με τθ ςειρά του τουσ ςυμμετζχοντεσ νεολαίουσ, που παρόλο τισ δυςκολίεσ τθσ
εποχισ κατάφεραν να ζρκουν από όλα τα ςθμεία τθσ Ελλάδοσ. Σόνιςε τθ ςθμαντικότθτα τθσ
ςυνάντθςθσ, λζγοντασ «θ γνωριμία και θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ νεολαίασ μασ, είναι αυτι που κα κάνει
τθ διαφορά, δίνοντασ προβάδιςμα ςτθν ενεργό δράςθ και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Π.Ο.Ε. και κατ’
επζκταςθ του ποντιακοφ χϊρου».
Σθν υνάντθςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Πρόεδροσ του υνδζςμου Ποντιακϊν ωματείων
Νότιασ Ελλάδασ και Νιςων τθσ Π.Ο.Ε. Γιϊργοσ Βαρυκυμιάδθσ, ο πρϊθν πρόεδροσ τθσ υντονιςτικισ
Επιτροπισ Νεολαίασ τθσ Π.Ο.Ε. Χαράλαμποσ Κωτίδθσ, ο υντονιςτισ τθσ 2θσ Παγκόςμιασ υνδιάςκεψθσ
Ποντιακισ Νεολαίασ Άλκθσ Αναςταςιάδθ, Δθμοτικοί φμβουλοι του Διμου Νάουςασ και κάτοικοι τθσ
Νάουςασ και του Ροδοχωρίου.
Η βραδιά ςυνεχίςτθκε με δείπνο ςτουσ φιλοξενοφμενουσ νζουσ και τουσ επιςιμουσ και φυςικά με
ποντιακό γλζντι, πλαιςιωμζνο από τουσ νεολαίουσ μουςικοφσ τθσ υνάντθςθσ, οι οποίοι εναλλάςςονταν
όλο το βράδυ, χαρίηοντασ μοναδικζσ ςτιγμζσ κεφιοφ.
Το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγοφςτου 2015, αφοφ οι νεολαίοι πιραν το πρωινό τουσ, ξεκίνθςαν οι
κφκλοι ςυηθτιςεων και ομιλιϊν τθσ υνάντθςθσ με πρϊτο ομιλθτι, Θεοφάνθ Μαλκίδθ, μζλοσ τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ακαδθμαϊκϊν για τθ Μελζτθ των Γενοκτονιϊν. Σο κζμα, το οποίο αναπτφχκθκε ιταν
«Γενοκτονία – Γυναικοκτονία –Παιδοκτονία. Σο μαηικό ζγκλθμα και θ αναγνϊριςθ». Οι νεολαίοι με το
τζλοσ των ειςθγιςεων, διατφπωςαν ερωτιςεισ πάνω ςτο κζμα, εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ και ζκαναν
ζναν εποικοδομθτικό διάλογο.
Ζπειτα από το ςφντομο διάλλειμα, ακολοφκθςε παρουςίαςθ εκκζςεων και ηωγραφιϊν από τον
Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό για τθν Ιςτορία των Ελλινων του Πόντου. Ζγινε παρουςίαςθ των
λευκωμάτων με τισ αναδειχκείςεσ ηωγραφιζσ και εκκζςεισ από τουσ προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και
τζλοσ αναγνϊςτθκαν οι νικθτιριεσ εκκζςεισ με βάςθ τα αποτελζςματα του τελευταίου διαγωνιςμοφ. Ο
Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ είναι μια πρωτοβουλία και δράςθ τθσ υντονιςτισ Επιτροπισ
Νεολαίασ τθσ Π.Ο.Ε. και του Ερευνθτικοφ Κζντρου Αγ. Γεωργίου Περιςτερεϊτα από το ςχολικό ζτοσ
2009-2010.
Ακολοφκθςε το μεςθμεριανό γεφμα ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Μονισ και το απόγευμα οι ςφνεδροι
αναχϊρθςαν για τθ Νάουςα, με ςκοπό τθν επίςκεψθ ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Αργυροφπολθσ. Ζγινε
μια ειςαγωγι και μια παρουςίαςθ για τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Αργυροφπολθσ.
Οι νζοι είχαν τθν ευκαιρία να δουν και αγγίξουν «λίγο από τθν ιςτορία μασ», όπωσ οι ίδιοι είπαν. Ζπειτα
οι ςφνεδροι επζςτρεψαν ςτο χϊρο τθσ Ιερά Μονισ.

Ο τελευταίοσ κφκλοσ ομιλιϊν-ςυηθτιςεων για το άββατο, πραγματοποιικθκε από τον Ιωάννθ
Αντωνιάδθ, βουλευτι Φλϊρινασ, Γραμματζα τθσ ΔΙ.Τ.Π.Ε. και πρϊθν πρόεδρο τθσ Π.Ο.Ε. Σο κζμα που
αναπτφχκθκε ιταν «Διεκνισ Αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου. Πολιτικζσ
διαςτάςεισ – Προοπτικζσ». Τπιρξε μεγάλθ ςυηιτθςθ, ζπειτα από το πζρασ τθσ ομιλίασ, με τθν
παρζμβαςθ του προζδρου τθσ ΔΙ.Τ.Π.Ε. Γιϊργο Παρχαρίδθ με ςκοπό να επιςθμαίνει τθν απουςία τθσ
πολιτείασ ςτισ δράςεισ για τθν Διεκνι αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου.
Η υντονιςτικι Επιτροπι Νεολαίασ τθσ Π.Ο.Ε. πρότεινε ςτουσ ςυνζδρουσ να ςτθρίξουν τθν προςπάκεια
των εκελοντϊν του Ν. Κιλκίσ, οι οποίοι παρζχουν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ςτουσ πρόςφυγεσ τθσ
υρίασ. Προτάκθκε το ςυμβολικό ποςό των 2€, από το υςτζρθμα του κακενόσ, δείχνοντασ ζτςι τθν
ευαιςκθςία ςε τζτοιεσ δράςεισ.
Ακολοφκθςε δείπνο για τουσ νεολαίουσ και για τουσ επίςθμουσ παρευριςκόμενουσ. Η βραδιά ζκλειςε
τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ υπό τουσ ιχουσ ποντιακισ μουςικισ με τθ ςυμμετοχι καλλιτεχνϊν, οι οποίοι
βρίςκοντασ ανάμεςα ςτουσ ςυνζδρουσ.
Το πρωί τησ τρίτησ μζρασ τησ Συνάντηςησ, την Κυριακή 30 Αυγοφςτου 2015, ςτο χϊρο τθσ ςυνάντθςθσ
με ειςθγθτι τον ςτρατιωτικό ςφμβουλο, Νίκο Λυγερό, ςυηθτικθκε το κζμα «Η αντεπίκεςθ τθσ
Ανκρωπότθτασ». Ο κ. Λυγερόσ μίλθςε για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ανκρωπότθτασ, προτρζποντασ τουσ
νεολαίουσ να μθν αφινουν τουσ εχκροφσ του απανταχοφ ελλθνιςμοφ να απαλείφουν και να
καταςτρζφουν τθ μνιμθ και τον πολιτιςμό μασ. Σζλοσ, ο καλεςμζνοσ ομιλθτισ Χριςτοσ Σάνθσ, ειδικόσ
πακολόγοσ του ΟΚΑΝΑ, ενθμζρωςε τουσ ςυνζδρουσ και ςυηιτθςε μαηί τουσ με κζμα «Ασ μιλιςουμε για
τα ναρκωτικά και το AIDS».
Οι νεολαίοι αφοφ κατζκεςαν τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, διατφπωςαν τα
ςυμπεράςματά τουσ και θ 11θ Πανελλινια υνάντθςθ τθσ Ποντιακισ Νεολαίασ ολοκλθρϊκθκε με τθν
ζκδοςθ των ψθφιςμάτων.
Ψηφίςματα 11ησ Πανελλήνιασ Συνάντηςησ Ποντιακήσ Νεολαίασ τησ ΠΟΕ
 Απαιτοφμε να επανενταχθεί ςτο βιβλίο τησ Γ΄ Λυκείου το κεφάλαιο που αναφζρεται ςτη
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
 Καλοφμε την ελληνική πολιτεία να μεριμνήςει για τη δημιουργία πανεπιςτημιακοφ τμήματοσ
μελζτησ του ποντιακοφ ελληνιςμοφ, ιςτορία – πολιτιςμόσ – διάλεκτοσ.
 Προωθοφμε τη διοργάνωςη ανοιχτών δωρεάν ςεμιναρίων, ημερίδων και ςυνεδρίων για τη
γνωριμία του κόςμου με την ιςτορία του Πόντου από τα αρχαία χρόνια ζωσ ςήμερα.
 Απαιτοφμε την αλλαγή του διοικητικοφ και νομικοφ καθεςτώτοσ του Ιεροφ Ιδρφματοσ Παναγία
Σουμελά που δυςτυχώσ επί 50 ςυνεχή ζτη διοικείται από μία οικογζνεια και αποτελεί παγκόςμια
πρωτιά οικογενειοκρατίασ.
 Προτείνουμε την εφρεςη υποτροφιών για μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο για νζουσ
επιςτήμονεσ τησ Γενοκτολογίασ.
 Συμπαραςτεκόμαςτε ςτον άμαχο πληθυςμό Χριςτιανών και μη τησ Συρίασ.
 Δηλώνουμε τη ςυμπαράςταςη μασ ςτον αγώνα του λαοφ των Αςςυρίων και καλοφμε το Ελληνικό
Κοινοβοφλιο να αναγνωρίςει τη Γενοκτονία των Αςςυρίων από το νεοτουρκικό και κεμαλικό
καθεςτώσ, όπωσ ζπραξε με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου το 1994, των Αρμενίων το
1996 και των Ελλήνων τησ Μ.Αςίασ το 1998
 Διακηρφςςουμε την πίςτη μασ για την ςυνζχιςη και την ολοκλήρωςη των προςπαθειών για τη
διεθνή αναγνώριςη τησ γενοκτονίασ όλων των χριςτιανικών πληθυςμών τησ Ανατολίασ, καθώσ
και την ποινικοποίηςη τησ αλλά και τη διάθεςη και την απόφαςή μασ για αγώνα μζχρι την τελική
δικαίωςη.
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