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Εκ µέρους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης
χαιρετίζω την εκδοτική πρωτοβουλία της Περιφερειακής
Επιτροπής
Νεολαίας
∆υτικής
Μακεδονίας
της
Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος. Η δραστηριοποίηση της Παµποντιακής Οµοσπονδίας στα ζητήµατα της
προώθησης των θεµάτων που αφορούν τον Ποντιακό
Ελληνισµό είναι αξιοπρόσεκτη και αποτελεί την ενιαία,
αξιόπιστη και αποτελεσµατική έκφραση και εκπροσώπηση
του οργανωµένου ποντιακού χώρου.
Θεωρώ ότι η παρούσα έκδοση συµβάλλει µε τον τρόπο
της στη συσπείρωση της ποντιακής νεολαίας στους συλλόγους και στην ενηµέρωση για την ιστορία, τη λαογραφία,
τον πολιτισµό και τη διάλεκτο του Ποντιακού Ελληνισµού.
Τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζονται την αρωγή όλων των αρµόδιων φορέων
ώστε να αναπτυχθούν και να αγκαλιάσουν όσο το δυνατό
περισσότερο κόσµο.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια αυτή των
νέων, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι είναι ενεργοί πολίτες µε
προβληµατισµούς, ανησυχίες και ενδιαφέροντα.

Kωτίδης
Xαράλαµπος

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε
Στις µέρες µας συντελείται µία πολιτιστική αναγέννηση του
ποντιακού ελληνισµού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Χιλιάδες νέοι ποντιακής και µη καταγωγής διασκεδάζουν,
χορεύουν, τραγουδούν, συγκινούνται, ερωτεύονται υπό τον ήχο
της ποντιακής λύρας. Άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισµού
εµπνέονται από τα πάθη και την καθηµερινή ζωή των Ποντίων
και γράφουν στίχους, µυθιστορήµατα, θεατρικά έργα, ζωγραφίζουν ή σµιλεύουν την πέτρα. Νέοι επιστήµονες µελετούν την
ιστορία, τα πολιτικοοικονοµικά δεδοµένα, την λαογραφία των
Ποντίων στο χθες και στο σήµερα. Η φοιτητιώσα νεολαία έχει
δηµιουργήσει «πολιτιστικές φωλιές» σε όλες σχεδόν τις φοιτητουπόλεις της Ελλάδας.
Η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδας (Π.Ο.Ε) συνασπίζοντας 357 πρωτοβάθµια σωµατεία έβγαλε από το τέλµα της πολυδιάσπασης και της παραλυσίας τον οργανωµένο ποντιακό χώρο
έχοντας δείξει στα 4 χρόνια της ζωής της απτά αποτελέσµατα
στην προσπάθεια αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων
και σε πολλά άλλα επιµέρους θέµατα. Παράλληλα πριν από 2,5
χρόνια έδωσε βήµα λόγου στην νεολαία δηµιουργώντας την
Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Π.Ο.Ε. Οι νέοι ποντιακής
καταγωγής έχουµε πλέον το δικό µας δευτεροβάθµιο όργανο
που µε σεβασµό στην αποκέντρωση και την αντιπροσωπευτικότητα συνεδριάζει κάθε µήνα οργανώνοντας τις κεντρικές πολιτικές δράσεις της νεολαίας (www.neolaia.poe.org.gr).
Η αιχµή του δόρατος της Π.Ο.Ε είναι η νεολαία της. Αυτό
αποκρυσταλλώνεται έµπρακτα στις δύο µεγαλύτερες εκδηλώσεις της, το πανελλήνιο φεστιβάλ ποντιακών χορών, και στην
πανελλήνια συνάντηση ποντιακής νεολαίας, και στη µαζική συµµετοχή της νεολαίας στην ετήσια πανελλήνια συγκέντρωση διαµαρτυρίας για την Ποντιακή γενοκτονία.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήµατα που πρέπει να
υπερβούµε και έχουµε να διανύσουµε πολύ δρόµο µέχρι την
τελική δικαίωση των πολιτικών αγώνων για πολλά επιµέρους
ζητήµατα. Γι’ αυτό χρειάζεται η συστράτευση όλων των υγιών
δυνάµεων του χώρου, ο γνήσιος ανιδιοτελής εθελοντισµός, ο
απεγκλωβισµός από κοµµατικές καθοδηγήσεις και κατώτερα
ψυχολογικά συµπλέγµατα.
Το περιοδικό αυτό δηµιούργηµα της νεολαίας του δραστήριου Σ.Πο.Σ. ∆υτικής Μακεδονίας & Ηπείρου, έρχεται να συνεισφέρει στην πολιτιστική δραστηριότητα των νέων και ελπίζουµε
να γίνει ένα βήµα επικοινωνίας µεταξύ των νέων. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους εµπνεύστηκαν και εργάστηκαν για
την παρούσα έκδοση και ιδιαίτερα στον συντονιστή Ανδρεάδη
Αναστάσιο.

Εκ µέρους της Παµποντιακής Οµοσπονδίας
Ελλάδος χαιρετίζω την έκδοση του περιοδικού
αυτού από την νεολαία της περιφέρειας της
∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου της
Παµποντακής Οµοσπονδίας Ελλάδος.
Εκφράζω την χαρά και την
ικανοποίησή µου που οι νεολαίοι απεφάσισαν να προχωρήσουν στην έκδοση ενός τριµηνιαίου περιοδικού που θα καταγράφει απόψεις, ιδέες αλά και
διάφορες εκδηλώσεις, συµβάλλοντας έτσι και ενισχύοντας την
διάθεση και επιθυµία των νέων
να προσφέρουν στην υπόθεση
διατήρησης αλλά και προβολής
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Θα είναι πιστεύω ένα περιοδικό που θα το διαβάσουν όλοι
οι νέοι και οι νέες της παµποντιακής οµοσπονδίας και όχι
Παρχαρίδης µόνο. Ένα περιοδικό που θα
Γιώργος συµβάλλει στην προσπάθεια
για περισσότερη αγάπη, αλληλεγγύη και ενότητα.
Πρόεδρος
Στην εποχή της παγκοσµιοΠαµποντιακής
ποίησης, της ισοπέδωσης των
Oµοσπονδίας
ανθρώπινων αξιών, της τάσης
Eλλάδος
για
οµογενοποίηση
των
Πολιτισµών ένα τέτοιο περιοδικό αποτελεί ένα ακόµη όπλο για
την παµποντιακή οµοσπονδία
που αγωνίζεται για την διαφορετικότητα των πολιτισµών και την
διατήρηση ακέραιας της πολιτιστικής µας ταυτότητας.
Θερµά συγχαρητήρια στους νέους και στις
νέες που κλείνοντας τα αυτιά τους στις σειρήνες
του υλισµού, της καλοπέρασης, και της αµφισβήτησης των πάντων, δηµιουργούν, προσπαθούν, αγωνίζονται για µια ζωή καλύτερη, για µια
ζωή οµορφότερη, γεµάτη µε αξίες και ιδανικά.

3

