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Τα αποτελέσµατα της 2ης Παγκόσµιας 
Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας
T

ο πρωί της Κυριακής, στην τε-
λευταία ενότητα των επισήµων 
εργασιών της Συνδιάσκεψης, 
ο συντονιστής της Οργανω-

τικής Επιτροπής κ. Άλκης Αναστα-
σιάδης (Κύπρος) ανακοίνωσε τα 19 
ψηφίσµατα τα οποία συµφώνησαν 
οι σύνεδροι στα τέσσερα εργαστήρια 
της προηγούµενης ηµέρας. Το από-
γευµα του Σαββάτου, οι σύνεδροι χω-
ρίστηκαν σε τέσσερα εργαστήρια: 1. 
Οι προκλήσεις του 21o αιώνα, η πο-
ντιακή νεολαία και ο ρόλος της στον 
οικουµενικό περιβάλλον, 2. Οι προο-
πτικές αναγνώρισης στον 21o αιώνα 
της Τριάδας Γενοκτονιών και ο ρόλος 
της ποντιακής νεολαίας, 3. Η Ελληνι-
κή Παιδεία και ελληνικός πολιτισµός, 
4. Η ορθοδοξία και η ποντιακή νεο-
λαία, 5. Η Εθνική κρίση του ελληνι-
σµού και η κρίση των αξιών.  Από τις 
συζητήσεις και τις εισηγήσεις, βγήκαν 
τα ψηφίσµατα, κάποια από τα οποία 
παρουσιάζουµε παρακάτω, µε την ίδια 
σειρά που παρουσιάζονται στην ανα-
κοίνωση τύπου της Συνδιάσκεψης.
Μιλώντας από το βήµα από την θέση 
του εκπροσώπου της Οµοσπνδίας 
Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας, 
ο νεαρός Ευθήµης Αυγετίδης από το 
Σύδνεϋ επέλεξε να µιλήσει στα Αγ-
γλικά - όπως δήλωσε ο ίδιος – για να 
δείξει «ότι η Ποντιακή ψυχή µιλά σε 
πολλές γλώσσες». Τόνισε το γεγονός 
ότι οι νέοι Πόντιοι κατάφεραν κάτι 
που οι ‘µεγάλοι’ δεν µπόρεσαν – την 
ένωση της συνεννοήσης. «Εµείς είµα-
στε το µέλλον του Ποντιακού Ελληνι-
σµού και µαζί θα καταφέρουµε πολλά. 
Η πολυγλωσσία ήταν χαρακτηριστικό 
της Συνδιάσκεψης. Περπατόντας ανά-
µεσα στους σύνεδρους, άκουγες Ρω-
σικά, Αγγλικά, Αρµενικά, Γεωργιανά, 
Γερµανικά, Ουκρανικά, και πολλές 
άλλες µαζί µε την επίσηµη γλώσσα 
της Συνδιάσκεψης, την Ελληνική. Στο 
ίδιο µήκος κύµατος µε τον κ. Αυγετίδη 
ήταν και ο µέγας χορηγός της Συνδιά-
σκεψης, κ. Ιβάν Σαββίδης. Μιλώντας 
στα Ρωσικά, δήλωσε:
«Είµαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι εί-
µαστε Πόντιοι. Αυτό είναι το µωσα-
ϊκό του Ποντιακού Ελληνισµού και 
γι’αυτό, αν χρειασθεί να περπατήσω 
σε όλες τις χώρες και να ζητήσω τη 
συµβουλή διακεκριµένων Ποντίων, 
θα το κάνω. ∆ε θα επιτρέψω σε καµία 
χώρα να σκεφθεί ότι είµαστε η σκόνη 
του Ποντιακού Ελληνισµού. Είµαστε 
ζωντανοί».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
• Να συγκροτηθεί από τις Οµοσπονδί-
ες, 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. 
• Σύσταση στο πλαίσιο της κάθε Οµο-
σπονδίας Ποντιακού Ελληνισµού ει-
δικής οµάδας, η οποία θα ασχολείται 
µε την προώθηση της Αναγνώρισης 
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελλη-
νισµού στην εκάστοτε χώρα. 
• Να διοργανωθεί ∆ιεθνές Επιστη-
µονικό συνέδριο για την τεκµηρίωση 
και αναγνώριση της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισµού, σε συνεργα-
σία µε τους Ασσύριους και Αρµένιους 
αδελφούς µας. 
• Χαιρετίζουµε την απόφαση του Φι-
λανθρωπικού Ιδρύµατος του Ι. Σαββί-
δη να ιδρυθεί το Κέντρο Ποντιακών 
µελετών και δηλώνουµε ότι είµαστε 
έτοιµοι να λαµβάνουµε ενεργό µέρος 
στην υλοποίηση αυτού του σηµαντι-
κού έργου. 
• Απαιτούµε από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων να εντάξει 
στο αναλυτικό πρόγραµµα των Γυ-
µνασίων και Λυκείων την ιστορία και 
τον πολιτισµό του Ποντιακού Ελληνι-
σµού.
• Το έτος 2016 να οριστεί ως έτος 
εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας 
στην ∆ιασπορά. Με το σύνθηµα «Μι-
λήστε Ελληνικά» Χρόνος υλοποίησης: 
2016, Φορείς Υλοποίησης: Συντονι-

στική επιτροπή Νεολαίας - Υπουργείο 
Παιδείας - Υπουργείο Εξωτερικών 
• Προτείνουµε στις Οµοσπονδίες πο-
ντιακών σωµατείων όλου του κόσµου 
να εξετάσουν τα εξής θέµατα: 
• ∆ηµιουργία του «Σπιτιού των Πο-
ντίων» µε έδρα Θεσσαλονίκη, που θα 
στεγάζει το µουσείο, τη βιβλιοθήκη 
και το ποντιακό θέατρο, µουσικά και 
χορευτικά συγκροτήµατα κτλ.
• ∆ηµιουργία του ιδρύµατος υποστή-
ριξης των ταλαντούχων παιδιών και 
νεολαίων, που έχουν σηµαντικά απο-
τελέσµατα σε τέτοιους τοµείς, όπως 
επιστήµη, µουσική, αθλητισµός κτλ. 
µε την υποστήριξη του Φιλανθρωπι-
κού Ιδρύµατος Ι. Σαββίδης.
• Απαιτούµε άµεσα να αποδοθεί Ελ-
ληνική ιθαγένεια στους οµογενείς 
συµπατριώτες µας από τις χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για το 
σκοπό αυτό να γίνουν οι ανάλογες θε-
σµικές και νοµοθετικές αλλαγές και να 
µειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία.
• Εκφράζουµε την έντονη δυσφορία 
και αγανάκτησή µας σχετικά µε τις 
δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων κ. Φίλη για τη δηµό-
σια άρνησή του, της γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισµού. Τον καλούµε 
να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και 

να παραιτηθεί. Χρόνος υλοποίησης: 
Άµεσα 
• Η 2η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη Πο-
ντιακής Νεολαίας εκφράζει την επιτα-
κτική ανάγκη για την οργάνωση και 
λειτουργία ενός δυναµικού παγκόσµι-
ου τριτοβάθµιου οργάνου στον πο-
ντιακό χώρο. Για την υλοποίηση του 
στόχου αυτού η νεολαία θα συµβάλει 
στη διεξαγωγή του 7ου Παγκόσµιου 
Οργανωτικού Συνεδρίου Ποντιακού 
Ελληνισµού. 
• Η οργανωτική επιτροπή της συν-
διάσκεψης συνεχίζει το έργο της ως 
Παγκόσµια Συντονιστική Επιτροπή 
Νεολαίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα ψηφίσµατα σεβαστά. Η µακρό-
χρονη επιτυχία της Συνδιάσκεψης θα 
κριθεί από την υλοποίησή (ή µη) των 
ψηφισµάτων. Οι σύνεδροι από την 
Αυστραλία παρουσίασαν ουσιαστικό 
έργο, ειδικά για από θέµατα πονται-
κής ιστορίας. Έργο το οποίο πραγ-
µατικά ξεχώρισε και έδειξε τον δρό-
µο στους άλλους φορείς σε Ευρώπη, 
ΗΠΑ-Καναδά και Ελλάδα. Η άµεση 
επιτυχία της Συνδιάσκεψης ήταν το 
ενωτικό πνεύµα των διαδικασιών, οι 
φιλίες και οι διασυνδέσεις οι οποίες 
δηµιουργήθηκαν. ∆εν έχετε παρά να 
µπείτε στο περίφηµο Facebook για να 
το διαπιστώσετε.
Η Συνδιάσκεψη δεν ήταν χωρίς προ-
βλήµατα. Η απουσία του µεγαλύτε-
ρου Ποντιακού φορέα στον Ελλαδικό 
χώρο ήταν αισθητή και αποδυνάµωσε 
την συγκέντρωση. Εξ άλλου, το τόνι-
σε και ο ίδιος ο κ. Σαββίδης. Ελπίδα 
όλων των συνέδρων είναι «οι µεγά-
λοι» να βρουν τον τρόπο να συνε-
νοηθούν, όπως και οι νέοι. Φάνηκε 
ξεκάθαρα στις ηµέρες πριν ΚΑΙ µετά 
τις τρεις ηµέρες της Συνδιάσκεψης ότι 
όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.


