
1 

 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 7-1-2018 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
 

ΣΚΟΠΟΣ: Η Μέγιστη Γνωστοποίηση – Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας μας. 

Η αναγνώρισή της θα μειώσει τις πιθανότητες να ξαναζήσουμε μια νέα γενοκτονία μας. 
 

Θα τα επιτύχουμε μέσω διαγωνισμών, σχολείων, εκκλησιών, αθλητισμού, καλλιτεχνών, συλλόγων & δήμων. 

Αν περιοριστούμε στην μια εκδήλωση που γινόταν την 19η Μαΐου, τότε χάθηκε η ευκαιρία μας. 

Προτεραιότητά μας είναι να γνωστοποιηθεί η Γενοκτονία μας στους νέους, μέσω των Σχολείων. 

Πρώτα και άμεσα θα απευθυνθούμε στις Ομοσπονδίες και στις Συνομοσπονδίες για μία συνάντησή μας εντός του 

Ιανουαρίου (ευτυχώς που πολλοί ήδη έχουν εκδηλωθεί Θετικά Υπέρ της Ενώσεώς τους).  Αν όμως παραμείνουν 

διαιρεμένοι, μη-συνεργαζόμενοι και αλληλομισούμενοι, τότε έχουμε 3 επιλογές: 

1. Να πάμε στα σπίτια μας, να χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία για να γνωστοποιήσουμε και να τιμήσουμε 

δεόντως τη μνήμη των 353.000 γενοκτονηθέντων προγόνων μας.  Έτσι θα μείνουμε με τις τύψεις της μη 

εκπλήρωσης του καθήκοντός μας και θα είμαστε συνυπεύθυνοι της συνέχισης της καταστροφικής 

διχόνοιας. 

2. Να τα συνδιοργανώσουμε όλα μαζί με τις ομοσπονδίες και τους συλλόγους που έμπρακτα επιθυμούν την 

ενότητα.  Τότε ή θα απομονωθούν οι αρνητές της ενότητας ή θα αναγκασθούν να συμμετάσχουν, για να 

αποφύγουν την εναντίον τους κατακραυγή. 

3. Να τους ενώσουμε σε μια και μόνον μια Παγκόσμια Συνομοσπονδία η οποία θα τα αναλάβει όλα & εμείς 

να πάμε επιτυχημένοι & ευτυχισμένοι στα σπίτια μας, όπως υποσχεθήκαμε. (Ευτυχώς εξέλιπε πλέον και η 

τελευταία δικαιολογία προσωπικών ή συλλογικών διχαστικών διαφορών, διότι προσφάτως όλοι τους 

Ενωμένοι συμμετείχαν στα Εγκαίνια του Μνημείου του Πειραιά!  Άρα, μπορούν να συνεργάζονται Ενωμένοι). 

Ταυτόχρονα με τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα, θα γίνονται οι αντίστοιχες παρακάτω εκδηλώσεις και από τις 

Ομοσπονδίες Εξωτερικού. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: 

Τα μέλη μας (αν επικρατήσει η 2η επιλογή) και 1 αντιπρόσωπος από κάθε ομοσπονδία, συνομοσπονδία, ΣΑΕ, 

Επίτιμοι Πρόεδροι ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, φοιτητές, νεολαίοι, γυναίκες, καταξιωμένοι πόντιοι 

επιστήμονες, στρατηγοί, πολίτες και όλοι οι Ολυμπιονίκες μας. 

Από την πολυμελή Επιτροπή θα εκλεγεί μία ευέλικτη 3μελής ή 5μελής Εκτελεστική Επιτροπή-Πρυτανεία. 

Ένα μέλος της Πρυτανείας θα είναι υπεύθυνος Συντονιστικής για κάθε υποεπιτροπή ή για κάθε ομάδα 

υποεπιτροπών. 

Για την επιτυχή πραγματοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων, απαιτείται Οικονομική ευρωστία, πολλά άτομα 

να συνεργαστούν και άριστη οργάνωση.  Αυτά θα πραγματοποιηθούν και μέσω έμμισθων υπαλλήλων. 

 Επαγγελματική Γραμματεία:  Θα αποτελείται από μία έμμισθη Γενική Γραμματέα και από πολλούς 

εργαζομένους, άλλοι έμμισθοι και άλλοι εθελοντές (συνταξιούχοι, εθελοντές, αποσπασμένοι από δήμους και 

από το δημόσιο, μεγάλες εταιρίες ως χορηγία, κλπ).   

 Γραφεία μας: Ενοικίαση ή Παραχώρηση χώρου > 4 δωμάτια στη Θεσσαλονίκη 

 Νομικοί Σύμβουλοι: Ακριτίδης Θανάσης και Παναγιώτης + Αποστολίδης Μπάμπης, + ++ 
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 Οικονομική Επιτροπή:  Ζιγκερίδης Δημήτρης (Ορκωτός Λογιστής), Ζιγανιτίδης, + Λογιστές, Εφοριακοί, 

Οικονομολόγοι, κλπ.  Ο ρόλος της θα είναι η οικονομική εποπτεία και διαχείρηση. 

Χορηγίες – Απόλυτη Οικονομική Διαφάνεια:  Η αναζήτηση χορηγιών, που θα είναι ευθύνη και όλων μας. 

Θα φαίνονται στην ιστοσελίδα μας όλες οι χορηγίες. Θα αναρτώνται άμεσα στο internet, το αργότερο 

μέχρι την 1η εκάστου μηνός.  Έτσι ο καθένας θα μπορεί να ελέγχει αν καταγράφηκε σωστά η χορηγία του 

και θα γνωρίζει που πήγαν τα χρήματά του.  

Θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για το άνοιγμα λογαριασμού, για να εκπίπτει το ποσό της χορηγίας από 

τον φόρο του χορηγού (TAX deductable).  Προτείνονται οι εξής κατηγορίες χορηγών: 

Μεγάλοι Χορηγοί: >40.000 ΕΥΡΩ (π.χ. Ivan + Μελισσανίδης +Μαρινάκης, +++ …) 

Χρυσοί: >10.000 – 39.900 

Αργυροί: >5.000 -9.999 

Χορηγοί: >3.000 – 4.999 

Επώνυμοι Χορηγοί: <2.999 

Ανώνυμοι Χορηγοί: Θα τους δίνονται κωδικοί που θα τους γνωρίζουμε μόνον εμείς και ο ίδιος ο ανώνυμος 

χορηγός.  Έτσι θα γνωρίζει αν καταγράφηκε σωστά η χορηγία του.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 100 ΧΡΟΝΩΝ  - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – Μάρτιος 2018:  

Θα ζητήσουμε πρακτικές Συμβουλές για την πληρέστερη-αποτελεσματικότερη οργάνωση των 100 χρόνων  

Θα προσκληθούν ως ομιλητές ειδικοί επιστήμονες και έμπειροι γενοκτονηθέντες, π.χ. Εβραίοι, Αρμένιοι, 

Ασύριοι, κλπ, για να μας παράσχουν τις επιτυχημένες εμπειρίες τους & να μας συνδράμουν διεθνώς. 

Ομιλίες: 15-20’.  Θα κατατεθούν γραπτές περιλήψεις που θα τυπωθούν στο πρόγραμμα. 

Στρογγυλή Τράπεζα:  5’ παρουσίαση από τον κάθε ομιλητή & Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. 

 19 Μαΐου 2019: Προσκαλούμε + τιμούμε τους ξένους ηγέτες που μίλησαν ή αποφάσισαν υπέρ της Γενοκτονίας  

 Εκκλησιαστική Επιτροπή: Πρόεδρος ο Μητροπολίτης Παύλος - Δράμας + Επιτροπή  

19 Μαΐου 2019 (Κυριακή): θα διαβαστεί ανάλογο κείμενο σε κάθε εκκλησία της Ελλάδας και του εξωτερικού 

 Καλλιτεχνική Επιτροπή: Εφραιμίδης, Μακούλης Τσαχουρίδης Μ., Τσαχουρίδης, Μιχαηλίδης, Παλαντζίδης, 

Παπαδόπουλος Λευτέρης, Κοντογιαννίδης, Λαζόπουλος; +++ όλων των τάσεων  

 Επιτροπή Μ.Μ.Ε.: Αλεξανδρίδης Μ., Ασλανίδης Ν., Γεωργιάδης Γ., Διαμαντόπουλος Σ., Πασβαντίδης Χάρης, 

Πεταλίδης Φ., Σαββίδης Π., Τσαπανίδου Π., Χαρδαβέλας,+++ (με τη βοήθεια των ομίλων ΜΜΕ Ιβάν και 

Μαρινάκη).  

 Επιτροπή Βουλευτών: Συζήτηση και Διακομματική Επερώτηση-Συζήτηση στη Βουλή, με σχετικό ψήφισμα. 

 Επιτροπή Φοιτητών: θα εκλεγεί από τους ίδιους τους συλλόγους τους 

 Επιτροπή Νεολαίας: θα εκλεγεί από τους ίδιους τους συλλόγους τους 

 Αιμοδοσία:: (Για τους Αδικοχαμένους-Γενοκτονηθέντες προγόνους μας, προσφέρουμε με αγάπη το αίμα μας) 

Πρόεδρος Σελβιαρίδης Παναγιώτης – Συντονίζει το ιατρικό μέρος για όλους τους ποντιακούς συλλόγους και 

δήμους, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την αιμοδοσία. 

Η κάθε ομοσπονδία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της αιμοδοσίας των συλλόγων της.  

 Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αντίστοιχες Εκδηλώσεις σε κάθε Περιφέρεια και Δήμο 
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(Καρυπίδης – Δ. Μακεδονία + Δεμουρτζίδης Δημήτριος. – Πολίχνη + Παπαδόπουλος Θεόδωρος – Θέρμη + 

Κυρίζογλου Λάζαρος - Αμπελόκηποι + Μπακογλίδης -Καλαμαριά + Δανιηλίδης Σίμος – Συκιές + Παχατουρίδης 

Ανδρέας - Περιστέρι +++ πόντιοι δήμαρχοι πανελληνίως) 

 Επιστημονική Επιτροπή: Πρόεδρος Φωτιάδης Κώστας, Αγτζίδης, Κυριακίδης, Μαλκίδης,  Μιχαηλίδης, 

Χατζηκυριακίδης και άλλοι ειδικοί 

 Επιτροπή Αθλητισμού: Πρόεδρος Ποζίδης + Πόντιοι Ολυμπιονίκες  (Δωρεάν Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις). 

Ποδόσφαιρο: Αποστολίδης Κ., Αντωνιάδης Α.+ επιτροπή 

Αγώνας Εθνική Ελλάδος – Αρμενίας – Ισραήλ  (θα δει η Νομική μας επιτροπή αν επιτρέπεται + Κάκος – UEFA – 

FIFA – έλεγχος Νομιμότητας)  

Αγώνας των ‘ποντιακών’ σωματείων ΠΑΟΚ – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) 

Βόλεϊ: Πρόεδρος Χαριτωνίδης Κ.  (Αγώνας  Εθνικής με Μικτή Ποντίων ή Θεσσαλονίκης) 

Μπάσκετ: Παπαδόπουλος Λ., Γκάλης; +++ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ:  Μέσω της ευρείας δημοσιοποίησης των διαγωνισμών, θα μάθουν οι πάντες για 

την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 

 Διαγωνισμοί Έκθεσης για να γνωστοποιηθεί ευρέως η Γενοκτονία: (θα τους δοθεί μικρή περίληψη της 

προκήρυξης).   Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ + Πολιτισμού  

Διαδικασία Επιλογής: Το κάθε σχολείο επιλέγει τους υποψήφιους για βραβείο.  Οι επιλεγέντες θα κρίνονται-

επιλέγονται από την αρμόδια επιτροπή της αντίστοιχης Περιφέρειας Εκπαίδευσης. 

Οι επιλεγέντες από τις περιφέρειες θα κριθούν-επιλεγούν τελικά από την Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, θα δοθούν από ένα ως τρία βραβεία ανά κατηγορία.   

Θα ζητηθούν χορηγοί για επώνυμα βραβεία. Οι χορηγοί αυτοί θα πληρώσουν το αντίστοιχο ποσό του βραβείου. 

1ο βραβείο: 1.000 ΕΥΡΩ,   2ο βραβείο: 500,   3ο βραβείο: 300 

 Μαθητικός:  Ξεχωριστά για: 1. Δημοτικό, 2. Γυμνάσιο & Λύκειο.  Θα συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Ελλάδας, 

Κύπρου και της Ελληνικής διασποράς 

 Φοιτητικός: Πανεπιστήμια & ΑΤΕΙ 

 19 Μαΐου (την Παρασκευή 17 ή την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019): Θα διαβαστούν οι τελικά Βραβευθείσες εκθέσεις 

σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού καθώς και στην κεντρική εκδήλωσή μας.  

 Διαγωνισμός Καλύτερου τραγουδιού: για τη Γενοκτονία – 100 χρόνια.  

 Διαγωνισμός Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: για τη Γενοκτονία – 100 χρόνια. 

 Διαγωνισμός Καλύτερου Θεατρικού Έργου: για τη Γενοκτονία – 100 χρόνια. 

Με εκτίμηση, η Επιτροπή Καθολικής Ποντιακής Ενότητας 

Γεώργιος Θ. Παυλίδης (Πρόεδρος), Καθηγητής Πανεπιστημίου, Γιώργος Ποζίδης, Τασούλα Κελεσίδου, Ολυμπιονίκες, 
Θωμάς Σαββίδης, Σάββας Μαυρίδης, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Χάρης Πασβαντίδης, Δημοσιογράφος-Οικονομολόγος, 
Μιχάλης Σαββίδης και  Γιώργος Καλαϊτζίδης, Οικονομολόγοι-Επιχειρηματίες. 

Αναπληρωματικά μέλη: Κώστας Εφραιμίδης, Σκηνοθέτης και Πλούταρχος Κανετίδης, Επιχειρηματίας 


