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Ο Ποντιακός Ελληνισμός αποκτά το σπίτι του
01 ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΝΤΙΟΙ πρόκειται να αποκτήσουν τα επόμενα

χρόνια τον δικό τους χώρο Πρόκειται για το Μέγαρο
Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων το οποίο θα
ανεγερθεί στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
Στην εκδήλωση παρουσίασης των φιλόδοξων σχεδίων από τον
Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης παραβρέθηκε και χαιρέτισε η

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που

γεμίζει χαρά και συγκίνηση ενώ ευχήθηκε η περάτωση του να
καταστεί μια ακόμη εστία διαφύλαξης των πλούσιων παραδόσεων

των Ποντίων και της συλλογικής μνήμης των Ελλήνων
Σε μια εκδήλωση με έντονη συγκινησιακή φόρτιση μεταξύ

των καλεσμένων η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξήρε τη μακρά

λαμπρή και οδυνηρή αλλά με τραγική κατάληξη ιστορία
του Ποντιακού Ελληνισμού με τη μεθοδευμένη και συστηματική

γενοκτονία που με διωγμούς σφαγές προσπάθειες βίαιου
εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα τους ξερίζωσε από
τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στον δρόμο της
προσφυγιάς Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή που βίωσαν

ως ένα ανεπούλωτο τραύμα παρέπεμψε στους στίχους του
Σεφέρη που είχε γράψει ότι ο άνθρωπος έχει ρίζες κι όταν τις
κόψουν πονεί Παράλληλα σημείωσε ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός

μετέφερε στην Ελλάδα τον δυναμισμό του και τις αξίες
του και αρετές όπως η πίστη στην πατρίδα την οικογένεια τις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΪΠΟΛΗΙ

Ιέγαρο Παγκόσμιου
Πόντια

ληνισμού Σ Ημένων

Τα σχέδια για την κατασκευή Μεγάρου Παγκόσμιου
Ποντιακού Ελληνισμού στον χώρο του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού παρουσιάστηκαν χθες
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου

παραδόσεις αλλά και ικανότητες όπως η εργατικότητα και η

εφευρετικότητα αποτελώντας παράγοντα ισχυροποίησης της
κοινής εθνικής ταυτότητας

Να σημειωθεί ότι τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του
Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον
Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου
ο Σπύρος Λάτσης ενώ την παρουσίαση του σχεδίου πραγματοποίησε

ο δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Κωνσταντάτος
συνδέοντας το γεγονός με τα 1 00 χρόνια από την καταστροφή
της Σμύρνης και τα Ί 00 χρόνια από την παρουσία των πρώτων
προσφύγων στα Σούρμενα

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης ο υπό κατασκευή

μεγαλοπρεπής χώρος Σουρμένων φιλοδοξεί να αποτελέσει

τον συνδετικό κρίκο για όλη την ομογένεια και για
τους ανά τον κόσμο Ποντίους Μεταξύ των ομιλητών και των
παρευρισκομένων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος

Τασούλας η αντιπρόεδρος Σοφία Σακοράφα ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος
εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταίκούρας ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος
Τσιάρας βουλευτές από όλα τα κόμματα και εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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