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Με την υπογραφή του γραφείου
Δοξιάδη το Μέγαρο Παγκόσμιου
Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων

Το σχέδιο ανέγερσης του
Μεγάρου Παγκόσμιου
Ποντιακού Ελληνισμού
Σουρμένων που
θα ανεγερθεί στο

χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού
με χρηματοδότηση
από τον Σπύρο Λάτση
παρουσιάστηκε σε ειδική
εκδήλωση το βράδυ της
Τρίτης από τον δήμαρχο
Ελληνικού Γιάννη

Κωνσταντάτο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development Οδυσσέα
Αθανασίου παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου
Τον σχεδιασμό του έργου ανέλαβε αφιλοκερδώς το αρχιτεκτονικό γραφείο
Δοξιάδη αντλώντας έμπνευση από την Παναγία Σουμελά καθώς και από τα
βουνά του Πόντου Το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια και στις εγκαταστάσεις του θα στεγαστεί
ο τοπικός ποντιακός σύλλογος η βιβλιοθήκη του και το μουσείο ενώ έχουν
προβλεφθεί επίσης χώροι για συνέδρια και εκδηλώσεις και διαδραστικοί χώροι με
αναφορές στη Γενοκτονία των Ποντίων

Χτίζοντας γύρω από το κενό της χαμένης πατρίδας
Σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσούλο principal αρχιτέκτονα του γραφείου Δοξιάδη
πρόκειται για ένα έργο μνήμης με μεγάλο συναισθηματικό βάρος Ο μεγάλος μας
αγώνας ως αρχιτέκτονες ήταν να δούμε πώς θα αντιπροσωπεύσουμε τον Πόντο και
30 αιώνες ιστορίας μέσα από ένα συγκρότημα κτιρίων Η απάντηση ήρθε σχεδόν

μόνη της όταν αρχίσαμε και βλέπαμε την Παναγία Σουμελά
Ανακάλυψα ότι η κάτοψή της έρχεται σε κλίμακα 1 1 με το οικόπεδο που μας έχει
παραχωρήσει ο δήμος ανέφερε μιλώντας στο Open προσθέτοντας ότι επελέγη
η λύση της κατασκευής γύρω από αυτό το αποτύπωμα και όχι πάνω σε αυτό το
αποτύπωμα προκειμένου να αναδειχθεί το κενό της χαμένης πατρίδας
Και με τον ίδιο τρόπο που τα βουνά του Πόντου κρατάνε την καρδιά του ποντιακού

ελληνισμού που είναι η Παναγία Σουμελά αντίστοιχα αυτά τα κτίρια θα κρατήσουν
όχι μόνο τη μνήμη αλλά και το μέλλον του ποντιακού ελληνισμού Γιατί δεν είναι
μόνο ένα κτίριο μνήμης θλίψης είναι ένα κτίριο ζωής εξήγησε
Αναφέρθηκε ακόμα σε

διάφορες λεπτομέρειες του
κτιριακού συγκροτήματος
όπως το γεγονός ότι
οι τοίχοι θα έχουν μία
διάτρηση η οποία συμβολίζει
τις νότες του πυρριχείου
χορού ενώ τα κτίρια
καθώς είναι λίγο μονολιθικά
ανοίγουν και αποκαλύπτουν
το εσωτερικό τους το οποίο
είναι η πλούσια πορεία του
ποντιακού ελληνισμού
Σπύρος Πισπκός
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