
 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις. 

(Κωνσταντίνος Π. Καβάφης) 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

 

Οι υπογράφοντες την παρούσα νέοι, που είτε συμμετείχαμε στα όργανα της Νεολαίας 

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είτε ανέκαθεν βρισκόμαστε στο πλευρό της, 

εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και τον έντονο προβληματισμό μας για τη διαμορφούμενη, εν 

όψει των εκλογών της Ομοσπονδίας μας κατάσταση, η οποία κάθε άλλο παρά αρμόζει σε 

ανθρώπους, που πραγματικά αγαπούν τον Πόντο και την συλλογική εθελοντική προσπάθεια 

που ονομάζεται «Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος».  

Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα μια αδικαιολόγητη πόλωση, η οποία εκπορεύεται 

από προσωπικές αντιπάθειες και «πληγωμένους εγωισμούς». Παρατηρούμε επίσης, ότι 

μεθοδευμένα και μετ’ επιτάσεως ορισμένοι κύκλοι εδώ και καιρό καλλιεργούν τη 

μισαλλοδοξία σαν να τρέφονται από αυτή εμφανίζοντας εχθρούς-φαντάσματα για να 

κερδίσουν την συμπάθεια και την αποδοχή με θλιβερό αποτέλεσμα άνθρωποι με κοινούς 

αγώνες και στόχους να βρίσκονται, πριν ακόμη το αντιληφθούν σε διαφορετικά στρατόπεδα. 

Θεωρούμε πως αυτός ο δρόμος, απέχει παρασάγγας από την υγιή άμιλλα και την 

παραγωγική αντιπαράθεση απόψεων και προτάσεων, που θα έπρεπε να δεσπόζουν κατά 

τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ενός οργάνου, πεμπτουσία του οποίου είναι ο 

εθελοντισμός και η αγάπη για προσφορά σε ό,τι προκρίνει την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια δημιουργίας αντίπαλων στρατοπέδων απογοητεύει τους 

νέους και θεωρούμε πως μόνον αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει. 

Δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε λάθη ή αστοχίες της Ομοσπονδίας στο πέρασμα 

του χρόνου, που έδωσαν χώρο για την εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων. Κάθε άλλο, 

εμείς ως νέοι αναδεικνύουμε σε κάθε ευκαιρία και καυτηριάζουμε όλα τα κακώς κείμενα. Η 

παρουσία ανθρώπων, που περιφέρουν τη μετριότητα, την οργή ή την αδιαφορία τους στα 

διοικητικά συμβούλια χρησιμοποιώντας τον οργανωμένο ποντιακό εθελοντισμό ως 

σκαλοπάτι και μέσο δικτύωσης, γεγονός, το οποίο αποτέλεσε διαχρονικά το καρκίνωμα του 

χώρου, λειτουργεί ως καταλύτης αποσταθεροποίησης. Η αποστασιοποίηση επιπλέον, λόγω 

παραλείψεων ή λαθών αυτόφωτων, δημιουργικών και με κύρος στελεχών του Ποντιακού 

κινήματος, η παρείσφρηση κυκλοθυμικών και αλλοπρόσαλλων συμβούλων και οι 

προσωπικές εμμονές, σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία και το πολιτικό τέλμα 

συμπαρέσυραν την ΠΟΕ και ανέκοψαν τη δυναμική της πορεία.  

Όλα τα παραπάνω, επιδέχονται σκληρή κριτική και επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές. 

Δεν δικαιολογούν ωστόσο, σε καμία περίπτωση την πρωτοφανή προσπάθεια ποδηγέτησης, 

επιχειρηματικοποίησης και ποδοσφαιροποίησης του ποντιακού χώρου, η οποία μάλιστα 

διαπράττεται υπό το πέπλο μιας ψευδεπίγραφης «ανανέωσης». Δυστυχώς, στην 

πραγματικότητα πρόκειται για την ανακύκλωση μιας παλαιού τύπου διαπλοκής με 

διαφορετικό περιτύλιγμα. Η πραγματική ανανέωση και εξυγίανση επέρχονται μόνον με 

διαφανείς και άμεμπτους αγώνες.  

Ως νέοι δεν μπορούμε παρά να καταδικάζουμε απερίφραστα την προσπάθεια ελέγχου 

του εκλογικού σώματος, μέσω πρακτικών, που απέχουν από την ελεύθερη και δημοκρατική 

διεξαγωγή των εκλογών και δεν νοείται να παρατηρούνται σε μια δημοκρατικά δομημένη 

ομοσπονδία. Στη βάση εξυγίανσης αυτών των πρακτικών ιδρύθηκε και η Παμποντιακή. 

Διαχωρίζουμε τη θέση μας από αυτούς που πιστεύουν πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» και 



 

πιστεύουν πως η ηθική και η αξιοπρέπεια επιδέχονται εκπτώσεις. Διαχωρίζουμε τη θέση μας 

από αυτούς, που φαίνεται πως επιδιώκουν να «αγοράσουν» την ομοσπονδία μας και από 

αυτούς, που είναι πρόθυμοι να τους ανοίξουν την πόρτα. Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται 

δεύτερες σκέψεις καθώς έχουμε μία διαφορετική αντίληψη της χορηγίας και της δημοκρατίας, 

προερχόμενη από την παράδοση και την ιστορία μας. Για εμάς τα πράγματα είναι απλά και 

ξεκάθαρα. Ευπρόσδεκτη χορηγία αποτελεί κάθε ειλικρινής προσφορά που κατατείνει στην 

υλοποίηση ενός υψηλού στόχου. Όταν όμως εισφέρονται και άλλοι όροι, τότε νοθεύεται ο 

χαρακτήρας της. 

Η Π.Ο.Ε., που δημιουργήθηκε από τη λαϊκή βάση και απέκτησε ερείσματα στις καρδιές 

όλων των Ποντίων, κινδυνεύει να γίνει όχημα για σκοπιμότητες αλλότριες με την φύση και 

τον λόγο ύπαρξής της. Η Ομοσπονδία μας, που σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο 

πραγματικά εθελοντικό οργανισμό στην Ελλάδα με δίκτυο μελών σε όλο σχεδόν τον 

ελλαδικό χώρο και παγκόσμιες προεκτάσεις, δεν είναι προς πώληση ή ιδιοποίηση. Αυτό θα 

πρέπει να γίνει γνώση και συνείδηση κάθε Ποντίου, αλλά και βαρύ φορτίο στους ώμους των 

μελών των διοικητικών συμβουλίων, ώστε να τιτλοποιήσουν την αξία της εργαζόμενοι και 

προσφέροντες.  

Τονίζουμε ότι δεν αντιμαχόμαστε τις προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και του 

δημοσιογραφικού χώρου, μας προβληματίζει μόνον το όψιμο ενδιαφέρον τους και η χρονική 

συγκυρία εμφάνισής του. Η λογική της επιλογής καταξιωμένων επαγγελματικά υποψηφίων 

και πραγματικά αξιόλογων ανθρώπων, που οι περισσότεροι πιστεύουμε έχουν αγνά και 

ταπεινά κίνητρα, όμως δεν έχουν εμπειρία εθελοντικής δραστηριότητας σε συλλόγους, είναι 

για εμάς ανησυχητικό σημάδι παρασκηνιακής επέμβασης. Ο χρόνος και το έργο τους 

ωστόσο θα κρίνουν τις προθέσεις καθενός εξ αυτών.  

Δηλώνουμε τέλος, πως δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να οικειοποιείται το έργο της 

νεολαίας, που είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Οι νεολαίοι θα έπρεπε να βρίσκονται 

στο εμείς και όχι στο εγώ.  

Σε εμάς πέφτει το βάρος πολλών κοινών αγώνων και στόχων. Το θεωρούμε αυτονόητο, 

πως όλοι οι υποψήφιοι θα φανούν αντάξιοι της θέσης τους και θα εργασθούν για τους 

κοινούς μας σκοπούς. Περιμένουμε εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε στο πλάι της νέας 

διοίκησης, με μοναδική προϋπόθεση να μείνει πιστή στους καταστατικούς σκοπούς της 

Ομοσπονδίας μας, γιατί εμείς είμαστε με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Αυτήν 

αγαπάμε, αυτήν πιστεύουμε και αυτήν υποστηρίζουμε. Δεν την εγκαταλείψαμε, δεν 

αμφισβητήσαμε ποτέ τη θέση μας δίπλα της, δεν την ανακαλύψαμε σήμερα το πρωί. 

Μεγαλώσαμε μέσα στα όργανά της και θέλουμε να ευημερεί.  

Προσδοκούμε τον τερματισμό αυτής της δυσάρεστης περιόδου, που δεν τιμά κανέναν. 

Κυρίως δεν τιμά τους προγόνους μας και δεν αξίζει στο μέλλον μας. Το πολωμένο και 

πολεμικό περιβάλλον απομακρύνει τους νέους από την ενασχόλησή τους με τα κοινά. Οι 

εμπλεκόμενοι ελπίζουμε ότι θα λάβουν υπόψη τους προβληματισμούς μας και θα 

αναθεωρήσουν την πορεία και την τακτική τους. Άλλωστε, γνώμονας μας είναι οι αξιώσεις 

του Ποντιακού Ελληνισμού, οι οποίες απαιτούν μια Ομοσπονδία δυναμική και διεκδικητική, 

με αδέσμευτη και καθάρια στρατηγική, που θα αγωνιστεί για να καταφέρει ακόμα 

περισσότερα.  

 

17/11/2016, 

Θεσσαλονίκη  



 

Οι υπογράφοντες 
 

Αθανασιάδης Λευτέρης 

Αθανασιάδου Ολυμπία 

Αθανασίου Κώστας 

Αναστασιάδης Σταύρος 

Αντωνιάδης Αντώνης 

Ασλανίδης Ιορδάνης 

Ασλανίδης Νίκος 

Ασλανίδου Μαρία 

Ασλανίδου Χριστίνα 

Βαρυθυμιάδης Νίκος 

Βασιλειάδου Βούλα 

Βασιλειάδης Παρασκευάς 

Γαβριηλίδης Γιώργος 

Γεωργιάδου Σοφία 

Γιαννακάρη Όλγα-Μαρία 

Γιεμενιτζόγλου Δέσποινα 

Δαβιτίδης Γιώργος 

Δαμιανίδης Σάββας 

Δεμερτζίδου Μαρία 

Ελευθεριάδης  Μίλτος 

Ευθυμιάδης Δημήτρης 

Ευθυμιάδης Τριαντάφυλλος 

Ευθυμιάδου Άννα 

Ζαβρίδου Έφη 

Ιωαννίδης Χρήστος 

Καγκελίδης Πέτρος 

Καραγιαννίδου Αναστασία 

Καραπατσακίδου Σάσα 

Καρίπογλου Σάββας 

Κεϊσίδου Βασιλική 

Κεσαπίδης Γρηγόρης 

Κοκκινίδου Έφη 

Κόκκοτα Ηλιάνα 

Κολοβού Νατάσα 

Κοσμίδου Μάνια 

Κοσμίδου Μαρία 

Κοσμίδου Ναταλία 

Λαζαρίδου Δέσποινα 

Λαόσογλου Ευγενία 

Λιώγος Στέφανος 

Λιώγου Ευγενία 

Μακρίδης Βασίλης 

Μακρίδης Θοδωρής 

Μαρούλη Χριστίνα 

Μαρουφίδης Παύλος 

Μεντεσίδης Χρήστος 

Μπίλης Στράτος 

Μυριούνης Αλέξανδρος 

 

 

Μυστακίδου Ελίνα 

Μωυσιάδου Μαριτίνα 

Ναβροζίδης Χρήστος 

Νακούση Αθηνά 

Νακούση Δήμητρα 

Νίκα Εριφίλη 

Παναγιωτοπούλου Κατερίνα 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος Γιάννης 

Παπαδόπουλος Δημήτρης 

Παπαδόπουλος Ιορδάνης 

Παπαδόπουλος Παντελής 

Παπαδοπούλου Αναστασία 

Πατουλίδης Χρόνης 

Παυλίδης Λάζαρος 

Παυλίδης Πέτρος 

Παυλίδης Σάββας 

Παυλίδου Πίστη 

Πεΐδου Περιστέρα 

Πετρίδης Νίκος 

Προβατίδης Ανέστης 

Σαριδάκης Συμεών 

Σαχσανίδου Αναστασία 

Σεφερίδης Θανάσης 

Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος 

Ταξιροπούλου Ξανθή 

Ταταμίδου Δέσποινα 

Τεκίδου Μαρία 

Τερζόπουλος Μίλτος 

Τερζόπουλος Χάρης 

Τιλαβερίδης Αποστόλης 

Τόγκας Νικόλαος 

Τοπαλίδου Ζωή 

Τσαουσέλης Φίλιππος  

Τσιτιρίδης Παναγιώτης 

Τσοτουρίδης Μιχάλης 

Τσουλφάς Γιάννης 

Φουλίδης Κώστας 

Φρούσιος Δημήτρης 

Χατζηελευθερίου Γιάννης 

Χατζηελευθερίου Μαρία 

Χατζηκυριακίδης Γιώργος 

Χατζημιχαηλίδης Κωνσταντίνος 

Χριστοφορίδης Ευριπίδης 

Χρυσίδου  Δέσποινα 

Ψωμιάδου Ειρήνη 

                                                           


