ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επετειακή Διαδικτυακή Εσπερίδα του ΕΛΙΣΜΕ για την
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι, την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022
το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών ( ΕΛΙΣΜΕ ), στο πλαίσιο των δράσεων του
παγκόσμιου Ελληνισμού για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου, διοργανώνει διαδικτυακή Εσπερίδα, με θέμα " Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ " .
Η Εσπερίδα, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από 18.00 – 21.00, με αξιοποίηση της
εφαρμογής ΖΟΟΜ και ταυτόχρονη παρουσίασή της μέσα από το You Tube. Σχετικοί
κωδικοί εισόδου στις εφαρμογές ΖΟΟΜ και You Tube θα αναρτηθούν μια εβδομάδα
πριν από τη εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΣΜΕ ( www.elisme.gr/gr/ ) .
Το Πρόγραμμα της Εσπερίδας με θέματα - εισηγήσεις, σειρά παρουσίασης εισηγητές και συντονιστή έχουν ως ακολούθως :
1/ Κήρυξη Έναρξης Εσπερίδας, o Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, Αντγος (ε.α.) Ιωάννης
Μπαλτζώης.
2/ Εισαγωγική Τοποθέτηση - Παρουσίαση Προγράμματος - Εισηγητών, συντονιστής
Αντιπτέραρχος ( Μηχανικός ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ
3/ Ύμνος Ποντίων στην Πατρίδα - "Την Πατρίδα Μ' Έχασα"
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4/ " Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου " διάρκειας 60 λεπτών, εισηγητής ο
καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης .
5/ " Πόντος - Ιστορία και Πολιτισμός " διάρκειας 20 λεπτών, εισηγητής η
επιστημονική συνεργάτιδα του ΑΠΘ κ. Άννα Κωνσταντινίδου και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ
6/ " H Ποντιακή Διάλεκτος - Η Κιβωτός του Ομήρου " διάρκειας 20 λεπτών,
εισηγητής η καθηγήτρια κ. Γιώτα Ιωακειμίδου.
7/ " Το Αντάρτικο του Πόντου " διάρκειας 20 λεπτών, εισηγητής ο Ταξίαρχος ε.α.
Σάββας Καλεντερίδης.
8/ Θα ακολουθήσουν Ερωτήσεις από το κοινό και Απαντήσεις από τους Εισηγητές,
διάρκειας 40 λεπτών.
Η διοργάνωση της σημαντικής αυτής Εσπερίδας από το ΕΛΙΣΜΕ αποτελεί πράξη
καθήκοντος και απόδοσης τιμής και μνήμης προς όλους τους Έλληνες του Πόντου,
που χάθηκαν ξεριζωμένοι από την Πατρίδα, όταν στις 19 Μαΐου 1919, αποφράδα
ημέρα για τον Ελληνισμό του Πόντου, ο Μουσταφά Κεμάλ πάτησε το πόδι του στη
Σαμψούντα και ξεκίνησε και τυπικά την τελευταία και πιο άγρια φάση του σχεδίου της
Γενοκτονίας τους.
Ταυτόχρονα αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο και τη μέγιστη απόδοσης οφειλόμενης
τιμής και επιβράβευσης των προγόνων μας, για το πνεύμα ελευθερίας, ανεξαρτησίας
και ανυπακοής τους στα τάγματα εργασίας και τις αναγκαστικές επιστρατεύσεις των
Οθωμανών και ταυτόχρονα αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη αρχών και αξιών
αλλά και σφυρηλάτησης του σθένους και του ηθικού των επερχόμενων γενεών, που
τόσο αναγκαία είναι στις μέρες μας, με τις δυσκολίες που βιώνουμε ως Χώρα αλλά και
τις τάσεις επανάληψης αναθεωρητισμού, αυταρχικών συμπεριφορών αλλά και
γενοκτονίας λαών εκ μέρους της Τουρκίας.
Η εκδήλωση τιμά όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα όλους τους Ποντίους στην
καταγωγή και μας δίδει τη σημαντική ευκαιρία να τιμήσουμε με τη συμμετοχή μας, τη
μνήμη των προγόνων μας. Σας περιμένουμε όλους.
Εκ Μέρους του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, ο συντονιστής της εσπερίδας και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ,

Αντιπτέραρχος ( Μηχανικός ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ,
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