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υπήρξε μακρά λαμπρή και οδυνηρή Μακέτα του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Μέγαρογια τονποντιακό ελληνισμό
Εκδήλωση για το έργο οικουμενικού χαρακτήρα οτο Ελληνικό

Του Γιώργου Κουλουβαρη
gkoulouvaris@naftemporiki gr

Το
Μέγαρο όπου σε τρία περίπου

χρόνια θα αρχίσει
να χτυπά η καρδιά ίου

παγκόσμιου

ποντιακού ελληνιύμού
παρουσιάστηκε το απόγευμα της
Τρίτης σε εκδήλωση στην Αργυ
ρουπολη στο Πολιτισηκό-Συνε
δριακό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης

Στην ιστορική βραδιά για την
πόλη του Ελληνικού της Ομογένειας

αλλά και για τον παγκό
ύμιο ελληνιύμό ο δήμαρχος Ελληνικού

Αργυρούπολης Ιωάννης

Κωνσταντάτος παρουσίασε
το σχέδιο ανέγερσης του Μεγάρου
Παγκόύμιου Ποντιακού Ελληνισμού

Σουρμένων που θα υλοποιηθεί

στον χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού Τη

χρηματοδότηση

της ανέγερσης του
Μεγάρου έχει αναλάβει εξ ολόκληρου

ο δρ Σπύρος Λάτσης
Η εκδήλωση πραγματοποι¬

ήθηκε σε έντονο συναισθηματικό
κλίμα αφού το Μέγαρο Παγκόσμιου

Ελληνισμού Σουρμένων
φιλοδοξεί για τα επόμενα 100
χρόνια να αποτελέσει τον συνδετικό

κρίκο για όλη την Ομογένεια
αλλά και για τους απανταχού

Πόντιους
Στο Μέγαρο Παγκόύμιου Ποντιακού

Ελληνιύμού Σουρμένων
θα στεγαστεί ο τοπικός ποντιακός

σύλλογος η βιβλιοθήκη του
το Μουσείο που σήμερα βρίσκεται

στην πλατεία των Σουρμένων

ενώ έχουν προβλεφθεί
χώροι για συνέδρια και εκδηλώσεις

Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία της η Πρόεδρος
της Δημοκροτίας Κατερίνα Σα

κελλαροπούλου
Ομιλητές ήταν οι εκ μέρους

του πρωθυπουργού ο υπουργός
Ανάπτυξης και επενδύσεωνΑδω
νις Γεωργιάδης ο Πραέδρας της
Βουλης ΚωνσταντίνοςΤασούλας
ο διευθύνων ούμβουλοςτης Lam
da Development ΟδυσσέαςΑθα¬

νασίου ο γερουσιαστής των ΗΠΑ
Λεωνίδας Ραπτάκης και τέλος ο

προέδρος της Ένωσης Σουρμένων

Γεώργιος Σαροφίδης
Σύσσωμες οι Ποντιακές Ομοσπονδίες

από Αμερική Καναδά

Αυστραλία Ευρώπη Ρωσία και
Νότια Αφρική απέδωσαν τα εύσημα

στον δήμαρχο και στον δρ
Σπύρο Λάτση καθώς δήλωσαν
ότι ενωμένοι θα μεταλαμπαδευ
σουν τις παροδόσεις τους και θα
δώσουν πνοή στο Παγκόσμιο
Μνημείο που γεννήθηκε στην
καροιά του Ελληνικού

Χαιρετισμό στην εκδήλωση
της επίσημης παρουσίασης του
σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου
απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κατερίνα Σακελλα
ροπούλου

Η αναγγελία της ανέγερσης
του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού

Ελληνισμού Σουρμένων
στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

με δαπάνη του Σπύρου
Λάτση μας γεμίζει χαρο και συγ¬

κίνηση και εύχομαι να καταστεί
μια ακόμη εστία διαφύλαξης των
πλούσιων παροδόσεών σας και
της σηλλογικής μας μνήμης τόνισε

η Πρόεδρος της Δημοκρο
τι'ας προσθέτοντας ότι η ιστορία

του ποντιακού ελληνισμού
υπήρξε μακρο λαμπρή και οδυνηρή

Η τραγική κατάληξή της με
τη μεθοδευμένη και συστηματική

γενοκτονία που με διωγμούς
σφογές προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού

και ανείπωτη βαρβαρότητα

τους ξερίζωσε από τις πατρογονικές

εστίες τους και τους
έφερε στον δρομο της προσφυγιάς

είναι ανεπούλωτο τραύμα
πρόσθεσε

Υπενθύμισε επίσης ότι ο
ποντιακός ελληνισμός μετέφερε
στην Ελλάδα τον δυναμιύμό του
και τις αξίες του την πίστη στην
πατρίδα την οικογένεια την κοινότητα

τις παροδόσεις την
εργατικότητα

και τηνακάματη εφευ
ρετικότητά του

Ειδικότερα σημείωσε ότι
όπου κι αν εγκαταστάθηκαν Πόντιοι

oca χωριά και τις πόλεις της
Μακεδονίας και της Θράκης
στους σηνοικιύμούς της πρωτεύουσας

παρά τις δυσκολίες ενσωμάτωσης

και ένταξης της πρώτης

γενιάς κατάφεραν να
προκόψουν

και βοήθησαν και την
Ελλάδα να προκόψει Κράτησαν
άρρηιασυς τους δεύμούς ανάμεσα

τους και διεκδίκησαντην ιδι
αιτερότητά τους Μάλιστα πα

ροτήρησε ότι η διεκδίκηση αυτή
δεν σήμαινε ούτε απομόνωση
ούτε απόσχιση αποτέλεσε πα

ρογοντα ισχυροποίησηςτης κοινής

εθνικής ταυτότητας τόνισε
Ο δήμαρχος Ελληνικού Αρ

γυρούπολης Ιωάννης Κωνσταντάτος

δήλωσε Σήμερο 100 χρό
via anότηνκαταστροφή της Σμύρ
νης και 100 χρόνια από την παρουσία

των πρώτων προσφυγών
στα Σούρμενα παρουσία της ΑΕ
Προέδρου τηςΔημοκρατι'ας της
πολιτικής ηγεσίας πλήθους

υπουργών βουλευτών και δημάρχων

καθώς και εκπροσώπων
όλων των ποντιακών Σωματείων
απ όλο τον κόύμο που μας έβλεπαν

ζωντανά γεννήθηκε το Μέγαρο

Παγκοσμίου Ποντιακού Ελληνισμού

Σουρμένων ένα κτήριο

ορόσημο ένα όνειρο μας
μια διεκδίκηση μας στον χώρο
του παλαιού αεροδρομίου που

συμβολίζει τη ζωή και την αναγέννηση

του Πόντου που έχει
ως απεικόνιση την Παναγιά Σου

μελά,τονπυρρίχιο χορό τον Εύξεινο

Πόντο και στο κέντρο το κενό

συμβολίζει τις ζωές που χάθηκαν

αλλά δεν ξεχάστηκαν Συνεχίζουμε

τη μακρά παράδοση
δημιουργιάς των 30 αιώνων πσ
λιτισμού του Πόντου

Την εκδήλωση που παρουσίασε

ο Χάρης Πασβαντίδης άνοιξε

ο δρ Ματθαίος Τσαχουρίδης
ερμηνεύοντας με τη λύρα του το
παραδοσιακό τραγούδι της Μαύρης

Θάλασσας Την Πατρίδα μ
έχασα siD:i4mooi
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