Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιά
ζουµε το πρώτο τεύχος του περιοδι
κού "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ"
την έκδοση του οποίου επιµελείται η
Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας του
Σ.Πο.Σ. ∆υτικής Μακεδονίας &
Ηπείρου της Παµποντιακής Οµοσπον
δίας Ελλάδος.
Ως
Περιφερειακή
Επιτροπή
Νεολαίας αναλάβαµε, µε την στήριξη
των µελών µας και την αρωγή των
αυτοδιοικητικών φορέων της Περι

φροντιστήριο
τραπεζούντας

Tριµηνιαία εφηµερίδα της Nεολαίας της Π.O.E.

Συντακτική οµάδα: Π.E.N. ∆υτικής Mακεδονίας
και Hπείρου
Eξωτερικός Συνεργάτης: Παντελής Σαββαΐδης

∆ιεύθυνση: Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
Λ. Νίκης 1,Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54224
Τηλ.:
+302310227822
Fax:
+302310227213
www.neolaia.poe.org.gr

e-mail: info@neolaia.poe.org.gr

NOMAPXIAKH AYTO∆IOIKHΣH KOZANHΣ - EΠTAK

Σχεδίαση-Eπιµέλεια: Πρωινός Λόγος

Eκτύπωση: Λιθογραφία-Aντωνιάδης I.-Ψαρράς Θ. O.E.

φροντιστήριο τραπεζούντας

φέρειας µας, την πρωτοβουλία για
την έκδοση τριµηνιαίου περιοδικού
πανελλήνιας κυκλοφορίας που στο
χεύει στην ανάδειξη θεµάτων του
προσφυγικού ελληνισµού του Πόντου
και της Μικράς Ασίας. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει ότι η συγκεκριµένη
εκδοτική πρωτοβουλία υλοποιείται
από την Περιφερειακή Επιτροπή
Νεολαίας ∆υτικής Μακεδονίας &
Ηπείρου, έχει την έγκριση και αρωγή
της Παµποντιακής Οµοσπονδίας

Μωϋσιάδης
Στυλιανός

Πρόεδρος
Σ.Π.Ο.Σ
∆υτικής
Μακεδονίας
& Ηπείρου

Ελλάδος και της Συντονιστικής
Επιτροπής Νεολαίας και φιλοδοξεί να
γίνει το επίσηµο έντυπο της Νεο
λαίας της Π.Ο.Ε.
∆εσµευόµαστε, το περιοδικό να
αποτελέσει το ελεύθερο βήµα για
την έκφραση των νέων του οργανω
µένου ποντιακού χώρου και όχι µόνο,
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο
στην ανάδειξη των προβληµατισµών
των νέων και στη διαµόρφωση
ιδεών, προτάσεων και πολιτικών για
την επίλυση τους.Θέλουµε να ευχαρι
στήσουµε τις Νοµαρχιακές Αυτο
διοικήσεις Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης και Φλώρινας γιατί από την
πρώτη στιγµή στάθηκαν αρωγοί στην
εκδοτική προσπάθεια που µόλις ξεκί
νησε και δεσµεύτηκαν να συµβάλλουν
αποφασιστικά στην έκδοση του
περιοδικού. Θέλουµε, επίσης, να ευχα
ριστήσουµε την Παµποντιακή Οµο
σπονδία Ελλάδος για την ανάληψη εκ
µέρους της, της δωρεάν διανοµής
στους συλλόγους στην ελληνική επι
κράτεια.
Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστή
σουµε τον Μητροπολίτη ∆ράµας κ.κ
Παύλο,
καθώς
και
την
Ιερά
Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρου
πόλεως για την χρηµατοδότηση του
cd µε το έργο της «Καµπάνας του
Πόντου», καθώς και όλους όσους
έγραψαν τα άρθρα για το περιοδικό
και όσους µας έδωσαν την άδεια για
να χρησιµοποιήσουµε άρθρα, κείµενα
και φωτογραφίες από τα βιβλία τα
οποία έχουν εκδώσει.
Η συντακτική οµάδα

Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στην Σ.Ε.Ν. της
Π.Ο.Ε. καθώς και στο Π.Ε.Ν. του Σ.Π.Ο.Σ. ∆υτ.
Μακεδονίας & Ηπείρου για την πρωτοβουλία να εκδόσουν ένα περιοδικό µε σκοπό να προσεγγίσει η νεολαία
θέµατα που αφορούν τον Ποντιακό πολιτισµό, την
Ιστορία και την Λαογραφία (και ότι άλλο αφορά την
Νεολαία).
Ένα επιπλέον βήµα για να προβάλει τα παραπάνω
θέµατα και όσα άλλα αναπτύσσονται στις Πανελλήνιες
συναντήσεις της Ποντιακής Νεολαίας που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο και αφορούν τον Πόντο.
Οι νέοι έχοντας πλέον από την µία την γνώση για το
Ποντιακό ζήτηµα και από την άλλη την εµπειρία των
προηγούµενων γενεών διαθέτουν όλα τα εφόδια προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους που έθεσε η
Π.Ο.Ε. που δεν είναι άλλοι από την ∆ιεθνή αναγνώριση
της Γενοκτονίας και την διατήρηση του πολιτισµού των
Ποντίων.
Εύχοµαι καλή επιτυχία σε αυτήν την προσπάθεια.

