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Ανοιχτή Επιστολή 

 

       Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος  για τον σωστό σχεδιασμό και 

προγραμματισμό των εκδηλώσεων μέσα στο 2019, για τα 100 χρόνια από τη 

γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν 

τόσο η Ομοσπονδία με τους Συνδέσμους της, όσο και τα σωματεία μέλη της, 

ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πως στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα 

πραγματοποιήσει αρχές Νοεμβρίου θα αποφασίσει για το τελικό λογότυπο της 

επετείου των 100 χρόνων από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 

       Για την ορθή προώθηση της καμπάνιας και την ενημέρωση στο ευρύ 

κοινό ότι η χρονιά που έρχεται είναι η 100ετηρίδα από τη γενοκτονία των 

προγόνων μας και συνεπώς θα γίνονται εκδηλώσεις καθ'όλη τη διάρκεια του 

έτους και όχι μόνο τον μήνα Μάιο, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία 

έκφραση και ένα σήμα κατατεθέν που θα μας εκφράζει κατά το δυνατόν όλους 

και θα αποτυπώνεται στο ένα και κοινό λογότυπο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε δράση των συλλόγων μέσα στο έτος. 

       Για τους παραπάνω λόγους και επειδή μέχρι στιγμής η Ομοσπονδία μας 

έχει μόνο ένα λογότυπο στη διάθεσή της καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους 

να αποστείλουν στην Π.Ο.Ε. (τα στοιχεία αναγράφονται) την πρότασή τους 

για το λογότυπο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου όπου και θα συγκεντρωθούν όλες οι 

προτάσεις έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλομορφία που θα βοηθήσει στην 

καλύτερη επιλογή και αρχές Δεκεμβρίου να κοινοποιηθεί το εγκεκριμένο 

επίσημο λογότυπο από την Ομοσπονδία μας. Σημειώνουμε πως ο 

δημιουργός προκειμένου να συμμετέχει  θα πρέπει να συναινέσει ρητώς πως 

εκχωρεί παν δικαίωμα χρήσης επί του έργου στην Παμποντιακή Ομοσπονδία 

Ελλάδος  και η υποψηφιότητα του για να είναι έγκυρη θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετική δήλωση. 

 

Με σεβασμό στο έργο των Συνδέσμων και των σωματείων μας 

και με πίστη για μια δυναμική συνέχεια την χρονιά που έρχεται 

 

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

    Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός  Γραμματέας  

 

Xρήστος Δημήτριος Τοπαλίδης                    Παύλος Γαλεγαλίδης 
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