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Έλαµψε µε την παρουσία της η Αυστραλία  
 στη Β’ Παγκόσµια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας

T 
ο Φιλανθρωπικό Ίδρυµα Ιβάν 
Σαββίδης» ξεκινάει την ενίσχυ-
ση νεαρών πολιτικών ποντιακής 
καταγωγής, ανέφερε κατά την 

οµιλία του στην τελετή έναρξης της 2ης 
Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής 
Νεολαίας ο µεγάλος χορηγός της εκδή-
λωσης Ιβάν Σαββίδης. Έντονη ήταν η 
παρουσία της ελληνοαυστραλιανής απο-
στολής που άφησε άριστες εντυπώσεις. 
Στην αποστολή συµµετείχε και ο ∆ρ Πα-
ναγιώτης ∆ιαµάντης από το Σίδνεϊ του 
οποίου οι προτάσεις συζητήθηκαν και 
αγκαλιάστηκαν από τους συνέδρους. 
∆ίνοντας το παράδειγµα σε πολλούς το-
µείς, οι Πόντιοι της Αυστραλίας είχαν 
µία πολύ ισυχρή παρουσία στην Β’ Συν-
διάσκεψη Παγκόσµια Ποντιακής Νεο-
λαίας, η οποία ολοκληρώνεται σήµερα 
στην Θεσσαλονίκη.
Με το περίπτερό της Οµοσπονδίας Πο-
ντιακών Σωµατείων Αυστραλίας, µε τις 
παρουσιάσεις τους στην ολοµέλεια κα-
θώς και στα εργαστήρια, ακόµα και στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις µε την τέχνη 
του Ευθήµη Αυγετίδη στη λύρα και το 
τραγούδι, η συµβολή των εξ Αυστραλίας 
Ελλήνων ήταν λαµπρή.
Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τον 
πρόεδρο Παναγιώτη Στεφανίδη (Μελ-

βούρνη), τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη 
Παπουλίδη (Σύδνεϋ), τον αντιπρόσωπο 
στην Οργανωτική Επιτροπή της Συνδιά-
σκεψης Ευθήµη Αυγετίδη (Σύδνεϋ) και 
τους αντιπροσώπους νεολαίας Θεόδω-
ρο Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ζελίου 
(Μελβούρνη).
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθο-
λοµαίος έδωσε το στίγµα της Συνδιάσκε-
ψης, µιλώντας για τον «βίαιο ξερριζωµό 
του γηγενή Ελληνικού πληθυσµού του 
Πόντου» και της ευρύτερης Ανατολής 
(από τον Έβρο µέχρι τον Καύκασο) που 
«δεν έπαυσε την προσφορά του στον Ελ-
ληνισµό».

Στο ίδιο µήκος κύµατος ήταν και το 
µήνυµα του Προέδρου της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για 
«την ευρύτερη αναγνώριση της γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου από τους 
νεότουρκους...»
Κατά τον χαιρετισµό του στην επίσηµη 
έναρξη του Συνεδρίου, ο κ. Στεφανίδης 
κάλεσε τους συνέδρους να χρησιµοποι-
ήσουν τη λογική στις αποφάσεις τους 
και να χαρούν την εµπειρία της Συνδι-
άσκεψης.
Εισηγητής στον τοµέα της παιδείας ήταν 
ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης. Με τίτλο 
«Ο Πόντος µέσα στην ελληνική παι-
δεία», ανέπτυξε τρόπους ενσωµάτωσης 
της Ποντιακής ιστορίας στα εκπαιδευ-
τικά συστήµατα των χωρών στις οποίες 
ζούνε.
Ξεκινώντας από την φράση «Η Ελληνι-

κή είναι έννοια παγκόσµια», ο ∆ρ ∆ια-
µάντης δήλωσε πως οι Έλληνες εκτός 
Ελληνικής περιφέρειας δεν είναι «από-
δηµοι» και πρέπει να αντιµετωπίζονται 
από το κράτος σαν Έλληνες της ∆ιασπο-
ράς αφού η συντριπτική πλειοψηφία εί-
ναι γεννηµένοι και ζουν εκτός Ελληνι-
κής ∆ηµοκρατίας.
«Και ηγέτες έχουµε, και στρατηγική 
υπάρχει,» τόνισε ο λέκτορας Μελετών 
Γενοκτονιών του Πανεπιστηµίου Τεχνο-
λογίας του Σύδνεϋ. «Αρκεί να συµφω-
νήσουµε και να πορευτούµε µαζί.»
Στην συνέχεια, απηύθηνε πρόσκληση 
στους συνέδρους να ερευνήσουν τις 
σχέσεις του Πόντου µε τις χώρες στις 
οποίες ζούν, και να περάσουν αυτές τις 
σχέσεις στα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
των χωρών στις οποίες ζούνε, δίνοντας 
το παράδειγµα της Αυστραλίας και τις 
σχέσεις των ΑΝΖΑΚ µε τους Έλληνες 
του Πόντου και της ευρύτερης Ανατολί-
ας.
«Σας καλώ να ενσωµατώσετε αυτή την 
εµπειρία στις χώρες στις οποίες ζούµε. 
Να περάσει ο ιστορικός βίος των Ελλή-
νων του Πόντου στην ιστορική µνήµη 
των κοινωνιών στις οποίες ζούµε.»
Η ιδέα αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον 
τον νεαρών συνέδρων, καθώς συζητή-
θηκε αρκετά, τόσο στα διαλείµατα όσο 
και στα εργαστήρια µε τα οποία έκλει-
σαν οι επίσηµες υποχρεώσεις τις δεύτε-
ρης ηµέρας της Συνδιάσκεψης.

[Το δεύτερο µέρος της ανταπόκρισης θα 
δηµοσιευθεί την Παρασκευή.]
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Ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης µε τον καθηγητή Νίκο Λυγερό

To περίπτερο της Ελληνικής Αποστολής µε την εφηµερίδα µας, τον Κόσµο, που βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό του Ποντιακού Ελληνισµού. Πάνω: To συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». ∆εξιά: Η 
έναρξη του Συνεδρίου


