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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, µε µεγάλη επιτυχία η 2η Παγκόσµια 
Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη. Η τριήµερη συνάντηση (02.10.-04.10.15) 
πραγµατοποιήθηκε µε τη θερµή στήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος Ιβάν Σαββίδη, καθώς 
και τη στενή συνεργασία Ποντιακών Οµοσπονδιών από όλο τον κόσµο.  
 
Κατά την έναρξη της 2ης Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας, ο Οικουµενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος τόνισε µε ιδιαίτερη έµφαση ότι: ο κορυφαίος θεσµός της 
ποντιακής νεολαίας πρέπει να γίνει η συγκολλητική ουσία του Οικουµενικού Ποντιακού 
Ελληνισµού. 
 
Μέσα σε κλίµα ενότητας, αλλά και ευθύνης για το µέλλον που καλούνται να διαχειριστούν, αλλά 
και το ρόλο που θα πρέπει να διαχειριστούν πεντακόσιοι (500) και πλέον νεολαίοι 
συναντήθηκαν και έθεσαν τις βάσεις για µια κοινή πορεία στην προσπάθεια και τη συνέχεια του 
αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τη διάσωση και διάδοση 
του Ποντιακού Πολιτισµού, την ένταξη της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισµού στα γυµνάσια 
και λύκεια της χώρας. 
 
Οι Σύνεδροι συζήτησαν και αντάλλαξαν µέσα από το διάλογο απόψεις και µε τις δεσµευτικές 
αποφάσεις που πήραν έδειξαν αποφασισµένοι να µην αφήσουν για άλλη µια φορά να χαθεί 
πολύτιµος χρόνος, παρά µόνο να αναλάβουν συγκεκριµένες δράσεις για την υλοποίηση των 
αποφάσεων τους.   
 
Ουσιαστική συνεισφορά στη 2η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, είχε και η νεολαία 
της Οµοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π.Ε.). Η νεολαία της 
Ο.Σ.Ε.Π.Ε.,  αποτελούµενη από σαράντα (40) Συνέδρους, µε επικεφαλής το Συντονιστή 
Νεολαίας κ. Χρήστο Σαββίδη, µε σοβαρότητα και καθολική συµµετοχή σε όλες τις εργασίες της 
Συνδιάσκεψης, απέδειξε για άλλη µια φορά πρώτον ότι έχει την τεχνογνωσία και εµπειρία και 
δεύτερον ότι γνωρίζει αρκετά καλά τα θέµατα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση.  
 
Με συλλογικές πρωτοβουλίες και συγκροτηµένα µπόρεσαν και ήρθαν σε επαφή µε αρκετούς 
νεολαίους άλλων Οµοσπονδιών, ανταλλάσοντας απόψεις και προβληµατισµούς, µε αποτέλεσµα 
να δεχθούν τα εύσηµα και τα συγχαρητήρια στο σύνολο των νεολαίων για αυτή τους την 
πρωτοβουλία.    
 
Η Ο.Σ.Ε.Π.Ε., όπως και στο παρελθόν έτσι και στο µέλλον θα συνεχίζει να στηρίζει όλες τις 
θετικές πρωτοβουλίες της νεολαίας µας. 
 
Το µήνυµα που προκύπτει από τη 2η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, 
µέσα απ’ όλους τους νεολαίους είναι: 
 
Όλοι µας µπορούµε να ακουστούµε, γιατί όλοι µας έχουµε Ποντιακή Φωνή, γιατί όλοι 
µαζί ΕΝΩΜΕΝΟΙ µπορούµε να επιτύχουµε το στόχο µας και γιατί αυτό που προέχει 
είναι η ΕΝΟΤΗΤΑ !!!   
 
 

Ο.Σ.Ε.Π.Ε. 
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