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Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας 

 
 

 

 

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη νεολαία των συλλόγων μελών της 
ΟΣΕΠΕ, η οποία συμμετείχε στο Συναπάντημα του 2015. 

 

Το έντυπο αυτό συγκεντρώνει και ανακεφαλαιώνει τα αποτελέσματα των με επιτυχία 
ολοκληρωμένων εργαστηρίων του φετινού κύκλου Συναπαντημάτων της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη. Περιγράφει τις πραγματοποιημένες δραστηριότητες της νεολαίας 
ποντίων κατά την τελετή του Συναπαντήματος και με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων θεμάτων. 
 



 
 

1 
 

Περιεχόμενο 
 

1 Εισαγωγή ....................................................................................................................................2 

2 Σύλλογοι: υπάρχουσα κατάσταση και προτάσεις ........................................................................3 

3 Το θέμα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων .............................................................4 

3.1 Ποιες είναι οι ενέργειες των συλλόγων σας για το θέμα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας 

των Ποντίων; ..................................................................................................................................4 

3.2 Τι προτείνουμε για την καλύτερη προώθηση του θέματος ..................................................4 

3.3 Βρείτε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στους συλλόγους από 

τη νεολαία. .....................................................................................................................................5 

3.4 Τι δεν επιτρέπεται να λείπει από μια ιστοσελίδα πληροφόρησης αναφορικά με την 

Αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού; ..............................................................6 

4 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα .................................................................................................7 

 

 



 
 

2 
 

1 Εισαγωγή 

Οι νέοι που συμμετείχαν στα συναπαντήματα εξέφρασαν προβληματισμούς, αντάλλαξαν ιδέες και 

τα αποτελέσματα καταγράφηκαν συνοπτικά στο παρόν έντυπο.  

Η συμμετοχή των νέων στους συλλόγους είναι αναγκαία, οπότε πρέπει να δημιουργούνται και οι 

ανάλογες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε νέος να συμβάλλει στο έργο ενός συλλόγου.  

Τα Θέματα και οι ερωτήσεις που τέθηκαν προς τους νέους ήταν: 

1. Ποιες είναι οι σωστές προϋποθέσεις έτσι ώστε να παραμείνει ένας νέος στο σύλλογο; Τι 

πρέπει να προσφέρει ο σύλλογος στους νέους; 

2. Τι ιδέες έχετε που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τη νεολαία; Τι χρειαζόμαστε; 

3. Η παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και πως μπορεί η νεολαία να 

συμβάλλει σε αυτή. 
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2 Σύλλογοι: υπάρχουσα κατάσταση και προτάσεις 

Οι νέοι ζητούν από τους συλλόγους στους οποίους δραστηριοποιούνται τα εξής: 

- Κατανόηση στους νέους και συνακόλουθα στις νέες ιδέες που προτείνουν για την καλύτερη 
μετάδοση και προώθηση του ποντιακού στοιχείου 

- Χώρο και βήμα στα συμβούλια για τους νέους 
- Όχι μόνο διοργάνωση χορών αλλά και πολιτιστική ψυχαγωγία 

o Μεγάλο μέρος της νεολαίας δεν έχει γνωρίσει τίποτε διαφορετικό πέρα από τους 
οργανωμένους χορούς και τα φεστιβάλ.  

- Ομαδικές εργασίες για κίνηση ενδιαφέροντος των νέων (π.χ. θεατρική παράσταση) 
- Συμμετοχή νέων (μη χορευτών) σε εκδηλώσεις του συλλόγου 

o Να δοθεί «χώρος» και για τους νέους εκείνους που δε χορεύουν 
- Καλύτερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία της νεολαίας με το εκάστοτε συμβούλιο 

o Οι νέοι να ενημερώνονται για όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του συλλόγου 
o Οι νέοι έχουν τις γνώσεις με τις οποίες μπορούν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια 

στους συλλόγους 
- Άμεση ενημέρωση στη νεολαία, για θέματα που αφορούν τη νεολαία και όχι μόνο, από τα 

συμβούλια καθώς και σύσταση επιτροπής νεολαίας σε κάθε σύλλογο. 
- Ο κάθε σύλλογος να προβεί στη δημιουργία μιας ενεργούς ιστοσελίδας  με ουσιαστική 

διαχείριση πληροφοριών και υπηρεσιών  (τουλάχιστον δίγλωσση) 
o Πιθανή δημιουργία template  το οποίο μπορεί ο κάθε σύλλογος να χρησιμοποιεί. 

- Να μην απορρίπτεται και να αποτρέπεται εντέλει η  συμμετοχή των νέων και των ιδεών τους 
πριν καν εισακουστούν. 

 

Προτάσεις για εκδηλώσεις/δραστηριότητες, πέρα από το χορό, που πρότειναν οι νέοι: 

- Ποντιακό θέατρο 
- Μαθήματα ποντιακής γλώσσας (μέσα από τραγούδια, ποιήματα και άλλα κείμενα) 
- Εκμάθηση  ,μέσω του χορού, αναφορικά με την  προέλευση και άλλα στοιχεία που αφορούν 

συγκεκριμένο γεωγραφικό  τόπο (ενδυμασίες, εργασία, σχολεία, ιστορικά στοιχεία, κλπ.) 
- Ποντιακή κουζίνα 
- Ανάπτυξη ιστοσελίδας του κάθε συλλόγου 

o Δημιουργία ενός τύπου Ιστοσελίδας που θα μπορεί με απλό τρόπο να 
χρησιμοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο 
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3 Το θέμα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων 

Εκτός από τα γενικά θέματα και τους προβληματισμούς που αφορούν τους νέους, ασχοληθήκαμε 

και με το θέμα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων και το πώς οι νέοι μπορούν να 

συμβάλλουν σε αυτό. Για αυτό το σκοπό οι νέοι ανέλυσαν την υπάρχουσα κατάσταση στους 

συλλόγους τους και ανέδειξαν καινοτόμους τρόπους για την καλύτερη προώθηση και τη 

γνωστοποίηση του θέματος στο ευρύτερο κοινό. 

3.1 Ποιες είναι οι ενέργειες των συλλόγων σας για το θέμα της Αναγνώρισης της 

Γενοκτονίας των Ποντίων; 

Εκδηλώσεις: 

- Συναυλίες φιλανθρωπικού σκοπού 

- Πορείες σε πόλεις της Γερμανίας 

- Αιμοδοσία/Δωρεές 

- Μνημόσυνο 

- Παρουσιάσεις/Προβολή βιβλίων 

- Εκδηλώσεις μνήμης (εισηγήσεις, διαλέξεις, κ.α.) 

- Θεατρικές παραστάσεις, σκετσάκια κ.α. 

- Αποστολή προσκλήσεων σε  ξένους βουλευτές, κρατικούς φορείς και θεσμούς κλπ 

- Διοργάνωση φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 
αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων 

- Κατάθεση στεφάνων 

- Σεμινάρια 

o Συνδιασκέψεις  

o Συναπαντήματα 

o Σεμινάριο συλλόγου για τη νεολαία 

o Σεμινάρια ιστορίας 

3.2 Τι προτείνουμε για την καλύτερη προώθηση του θέματος 

- Συνεργασία/αλληλουποστήριξη αναφορικά με το τρίπτυχο των γενοκτονημένων λαών.  

- Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον αγώνα της Αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας των Ποντίων 

- Άμεση επαφή και διαρκής επικοινωνία με ακαδημαικούς οι οποίοι ασχολούνται με τη 
θεματική αυτή. 
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- Πληροφορίες (ποιοί είμαστε) πριν την εμφάνιση/παρουσίαση μας  προς το ευρύτερο κοινό 

- Η εκδήλωση για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου να αποτελεί μία 
πράξη ηθικής ευθύνης με αξιοπρέπεια και συνέπεια,  χωρίς να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί 
ως «υποχρέωση» 

- Απολύτως συντονισμένες ενέργειες  των συλλόγων  για τη διεκπεραίωση της διοργάνωσης 
- Πολύγλωσσα έντυπα 
- Θεατρικές παραστάσεις στη γερμανική γλώσσα.  
- Ενημερωτική συγκεντρωτική ιστοσελίδα με περιεχόμενο αποκλειστικά  την Αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ποντίων (όλοι οι σύλλογοι να έχουν ένα λινκ προς αυτή την κεντρική 
ιστοσελίδα) 

o Πολύγλωσσο à υπότιτλους 
o Ιστορικές Ηχογραφήσεις – ντοκουμέντα και επίσημη καταγραφή από ζώντες 

μάρτυρες.   
o Εικόνες / Φωτογραφικό υλικό 

- Στις εκδηλώσεις των συλλόγων να υπάρχει η δυνατότητα γενικής πληροφόρησης για την 
ιστορία των Ποντίων, με έμφαση στο ευαίσθητο θέμα της Γενοκτονίας, με απώτερο σκοπό 
τη γνωριμία μας με το ευρύτερο κοινό.  

- Προώθηση και ενημέρωση στα σχολεία   
o Διδακτέα ύλη στα βιβλία ιστορίας (προυπόθεση) 

o Στην περίπτωση εξαίρεσης της  ύλης, την ενημέρωση να αναλαμβάνουν οι 
σύλλογοι, στο βαθμό που μπορούν,  μέσω των ακαδημαικών, 
διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις.  

- Προώθηση και παρουσίαση έργων που υπάρχουν στο youtube.com (π.χ. pontos movie) 

- Αναζήτηση διαλόγου ανά τον κόσμο μέσω:  

o Ραδιοφωνικών εκπομπών 
o Ιστορικών  
o Πολιτικών 
o Προώθηση βιβλίων στις τοπικές βιβλιοθήκες 

3.3 Βρείτε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στους 

συλλόγους από τη νεολαία. 

- Σεμινάρια 

- Αιμοδοσία με παράλληλη ενημέρωση στο κοινό 

- Μάθημα ιστορίας για τα μικρά παιδιά των συλλόγων 

- Ουσιαστική προσέγγιση & επικοινωνία με  λαούς όπως Αρμένιοι, Ασσύριοι κλπ 

- Εκδηλώσεις που ΔΕΝ έχουν σχέση με χορό 

- Εκδηλώσεις στη γερμανική γλώσσα με την ανάλογη διαφήμιση 

- Εκδηλώσεις με θεματική τους γενοκτονημένους λαούς. 
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- Κοινές, χρονικά,  εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις, διαφόρων πολιτιστικών,κοινωνικών, 
ιστορικών θεμάτων κ.α. (μαραθώνιος, συνδιασκέψεις, Αναγνώριση Γενοκτονίας κλπ) 

- Ντοκιμαντέρ – παραγωγή από όλους τους συλλόγους της ΟΣΕΠΕ (γενικής θεματικής) 

- Στις πρόβες παράλληλα να γίνεται εκμάθηση:  

o Προέλευση χορών 

o Στίχοι, έννοιες, ερμηνείες των τραγουδιών κλπ 

- Οργάνωση πορείας προς το Γερμανικό Κοινοβούλιο αναφορικά με τη Αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων 

- Videogame  

- Flashmob την ημέρα του Φεστιβάλ 

3.4 Τι δεν επιτρέπεται να λείπει από μια ιστοσελίδα πληροφόρησης αναφορικά με 

την Αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού; 

Οι νέοι έφεραν ιδέες για το τι θα μπορούσε να περιέχει μια ιστοσελίδα που θα αφορά μόνο το θέμα 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

- Συνοπτικά - Περίληψη της ιστορίας 

- Μαρτυρίες προγόνων (κείμενα+βίντεο) 

- Πολύγλωσσο (gr/de/en/tr/ru) 

- Γεωγραφικό πλαίσιο (Τι έγινε, που;) 

- Βίντεο & φωτογραφικό υλικό 

- Πώς είναι ο Πόντος σήμερα; 

- Βιβλιογραφίες 

- Σημαντικές προσωπικότητες 

- Ιστορικά στοιχεία 

- Ημερολόγιο με εκδηλώσεις 

- Αρχείο 

- Επαφές 

- Facebook-Links 

- Livestream σε εκδηλώσεις 

- Ενημέρωση: πολιτικές πράξεις (χώρες που έχουν προβεί, μέσω των Κοινοβουλίων τους, στην 
Αναγνώριση γενοκτονημένων λαών)  

- Σελίδα ιδεών για την καλύτερη προώθηση 

- Downloads 
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4 Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Η νεολαία πλέον έχει απαιτήσεις  και βρίσκεται σε μία διαρκή αναζήτηση. Αυτό δημιουργεί όμως 

μία τεράστια ευθύνη απέναντι στους τοπικούς συλλόγους στους οποίους δραστηριοποιούνται και 

κυρίως με τη συμμετοχή τους στις διοικητικές θέσεις που όλο και πληθαίνουν. Η συμμετοχή αυτή 

διέπεται από επιτύχια και αποδεικνύει ότι η νεολαία έχει τα αντανακλαστικά και τις γνώσεις έτσι 

ώστε να αναλάβει περαιτέρω ευθύνες και αρμοδιότητες.  

H Συντονιστική Επιτροπή της Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ, που πλέον μετρά πάνω από 20 χρόνια 

οργανωμένης ύπαρξης, έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας πλήθος δραστηριοτήτων  που  

αφορούν είτε τον ποντιακό χώρο, είτε θέματα κοινωνικού περιεχομένου, είτε οργανωτικά ζητήματα 

της ΟΣΕΠΕ.  Αυτή όμως η εξέλιξη της νεολαίας, δε θα ήταν εφικτή εάν η Ομοσπονδία μας και τα 

Συμβούλια  δεν έδιναν την ευκαιρία αυτή, μέσω της θέσπισης του «συντονιστικού οργάνου 

νεολαίας». 

Η εξέλιξη της νεολαίας και ο τρόπος λειτουργίας της αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλο τον 

οργανώμενο ποντιακό χώρο. Αποτελεί το σκαλοπάτι  και την έμπνευση για κάθε νέο που μελλοντικά 

θα θελήσει να ασχοληθεί και να συμμετάσχει ουσιαστικά, προσφέροντας τις καινοτόμες απόψεις 

και γνώσεις του, στο θεσμό αυτό, αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση. 


