
Χρήςτοσ Κοτςαμποϊκίδησ  

397 Danforth Avenue 

M4K 1P1 

Toronto Canada  

Προσ  τον Πρόεδρο Aξιότιμο κ. Κ.Σςιλφίδη, 
 τα μζλη του Δ,  

και τουσ ςυνζδρουσ τησ Παμποντιακήσ 
Ομοςπονδίασ Η.Π.Α. ΚΑΝΑΔΑ  

Κοινοποίηςη: ωματεία τησ Παμποντιακήσ 

Ομοςπονδίασ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ 

Aριθμόσ Πρωτοκόλλου 44/ 29-08-2016 

 

Ομιλία Προζδρου ςτο Προςυνζδριο τησ Παμποντιακήσ Ομοςπονδίασ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ 

(Οκτώβριοσ  2016 ) 

Αγαπθτζ πρόεδρε, αγαπθτά μζλθ του Δ, αγαπθτοί ςφνεδροι, 

Με ψυχικι οδφνθ παρακολουκιςαμε το τραγικό και γυμνό όχι μόνο από 

παρουςίεσ αλλά και από προτάςεισ, ζκτακτο 6ο ςυνζδριο τθσ ΔΙΤΠΕ από το 

κανάλι LIVEMEDIA.  

Αν δεν το ζχετε παρακολουκιςει ςασ εφιςτϊ τθν προςοχι να το κάνετε για 

λόγουσ ιςτορικοφσ από το παρακάτω κανάλι (link).  

http://www.livemedia.gr/katastatikosynedriodisipe2016 

http://www.livemedia.gr/video/247703 

Λζχκθκαν βαρφτατοι και άδικοι χαρακτθριςμοί  για το πρόςωπο του προζδρου 

τθσ Ομοςπονδίασ μασ. 

Πρόεδρε,  

Tιμιςατε επάξια με τθ ςτάςθ ςασ να μθν παρευρεκείτε ςτο ζκτακτο ςυνζδριο 

ςτο οποίο κα βριςκόμαςταν  προ τετελεςμζνων γεγονότων και αποφάςεων, 

επειδι  εκ των πραγμάτων θ φωνι μασ είναι ανφπαρκτθ. Είμαςτε ςτο πλευρό 

ςασ,  ςασ ςυγχαίρoυμε για τθ ςτάςθ ςασ αυτι!   

 

Mε κλίψθ είδαμε  και ακοφςαμε το ςυναγωνιςτι ςασ και μζλοσ του Δ.. του 

ΔΙ.Τ.ΠΕ. (Βουλευτι τθσ ΝΔ του Νομοφ Φλϊρινασ) κ. Αντωνιάδθ Γιάννθ, ςε μια 

εχκρικι, γεμάτθ οργι και κυμό αλλοπρόςαλλθ όςο και απαράδεκτθ 

τοποκζτθςθ του προσ το πρόςωπό ςασ, να ςασ χαρακτθρίηει «ΔΟΤΛΟΠΡΕΠΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΟ» που “AΓΕΣΕ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΙΑ» ζχοντασ ωσ ΠΑΣΡΩΝΑ 

τον ΙΒΑΝ  και τι θα κάνετε χωρίσ αυτόν !!!! 

 

http://www.livemedia.gr/katastatikosynedriodisipe2016
http://www.livemedia.gr/video/247703


Λυποφμαςτε για τθν εξφβριςθ, τθν απαξίωςθ, τον εξευτελιςμό, το διαςυρμό 

και τον άνευ προθγουμζνου ανκρωποκθρικό κανιβαλιςμό με τον οποίο ςασ 

ςυμπεριφζρκθκαν,  όχι μόνο προσ το πρόςωπό ςασ αλλά και ωσ προσ το κεςμό 

τθσ «Παμποντιακισ Ομοςπονδίασ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ». 

 

Ωσ πρόεδροσ τθσ Αδελφότθτασ εκπροςωπϊντασ τθν ποντιακι ομογζνεια του 

Σορόντο δεν το ανεχόμαςτε! 

 

Σα ίδια υποτιμθτικά ςχόλια ζγιναν από τουσ ςυνεργάτεσ του κ. Παρχαρίδθ και 

εννοικθκαν και για  του Ζλλθνεσ των χωρϊν τθσ πρϊθν Ε...Δ., τα οποία όμωσ 

δεν ζχουν ουδεμία ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα. 

Ήρκε θ ϊρα να αποφαςίςουμε να ςπάςουμε τθ ςιωπι μασ ωσ Ομοςπονδία. 

Πρόεδρε ςτεκόμαςτε ςτο πλευρό ςασ εδϊ μζςα να ακουςτοφν προτάςεισ και 

να προχωριςουμε ςτο μζλλον.   

Η Ομοςπονδία που πρωτοςτάτθςε ςτθν ίδρυςθ του Σριτοβάκμιου οργάνου, 

δεν υπονομεφεται. Με αξιοπρζπεια,  όπωσ αποχωριςατε, ςυνεχίηουμε ιςυχα 

και απαντοφμε ςτισ κατθγορίεσ αυτζσ με το ζργο το οποίο επιδεικνφουμε ωσ 

Ομοςπονδία.  

Η Αδελφότθτα Ποντίων Σορόντο κα διαφυλάξει και κα απαντιςει με το ζργο 

τθσ ςε όλουσ αυτοφσ που ςτοχεφουν να πλιξουν το Κφροσ, τθν Σιμι και 

Τπόλθψθ του Προζδρου μασ, του Δ.. μασ  αλλά και του ίδιου του Θεςμοφ τθσ 

Παμποντιακισ Ομοςπονδίασ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ. 

Σο ανϊτατο όργανο μασ, δεν κα αφιςουμε να απαξιωκεί, διότι αγωνιςτικαμε, 

παλζψαμε, καταξοδευτικαμε για το γεγονόσ ότι είμαςτε ΠΟΝΣΙΟΙ!  Η Εκνικι 

μασ υπερθφάνεια, θ τιμι και υπόλθψι μασ ωσ Πόντιοι Μετανάςτεσ ςτον 

Καναδά και ςτθν Αμερικι δεν «βιάηεται»! 

 

 Οι απρεπείσ  χαρακτθριςμοί και οι απαράδεκτεσ κατθγορίεσ που λζχκθκαν δεν 

μασ αφινουν αδιάφορουσ. Σο όνομα θ αξιοπρζπεια, θ προςφορά ςασ ςτα 

Ποντιακά Πρόεδρε κ. Κϊςτα Σςιλφίδθ, είναι γνωςτι ςε όλουσ μασ. Γνωρίηουμε 

ότι όχι μόνο βάηετε βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ για τθν επάξια εκπροςϊπθςι μασ, 

αλλά εργάηεςτε ατελείωτεσ ϊρεσ για τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων μασ όπωσ 



τθν αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ μασ, για τθν ενότθτα, για τθ νεολαία για τον 

πολιτιςμό μασ.  

Εμείσ ςτθν Αδελφότθτα δε μζνουμε άπραγοι και φιμωμζνοι! Σο γνωρίηετε! 

 

Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ςυνζχιςθ του διαλόγου με τα μζλθ του ΔΙΤΠΕ που 

χειροκροτοφςαν  ςε κάκε χλευαςτικό ςχόλιο κάκε ομιλθτι που κατθγοροφςε 

ευκζωσ και άδικα τον πρόεδρό μασ με ανικικουσ χαρακτθριςμοφσ, μασ 

προβλθματίηει.  

 

Αν ςτο ΔΙΤΠΕ ενεργοφςαν με το ίδιο πάκοσ για τα πραγματικά προβλιματα 

του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ ,όπωσ θ Αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ ςε διεκνζσ 

επίπεδο, τα κζματα των αδερφϊν Πόντιων ομογενϊν από τθν πρϊθν ΕΔ, για 

τα κζματα  αυτϊν που ζμειναν πίςω ςτον Πόντο και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, 

πιςτεφουμε  ότι πικανόν να είχαν παρουςιάςει κάποιο κετικό ζργο. 

Μετά από τόςουσ αγϊνεσ αγωνίεσ και προςπάκειεσ τόςων ςυμπατριωτϊν που 

υπθρζτθςαν τθν Ομοςπονδία μασ δε κα κζλαμε να απαξιωκεί το ανϊτατο 

όργανο του εδϊ οργανωμζνου ποντιακοφ χϊρου.  

Πρόεδρε,  κα πρζπει να ςυνεχίςετε με τθν ίδια δφναμθ.  

Οι κατθγορίεσ αυτζσ βαρφνουν ολόκλθρθ τθν Ομοςπονδία μασ.  

Ασ ςυηθτιςουμε για τισ προκζςεισ μασ και ασ μεταβιβάςουμε ςτουσ ςυλλόγουσ 

μασ ςτισ Γενικζσ ςυνελεφςεισ μασ τα πορίςματα. 

Θα αναλάβουμε δράςθ για να ςταματιςουμε να διαδίδονται διαςτρεβλωμζνεσ 

απόψεισ για τθν ποιότθτα και το ικοσ των ομογενϊν ποντίων ςτθν Αμερικι και 

τον Καναδά. Ασ βγάλουμε μία γενναία ανακοίνωςθ για να ςταματιςουν τα 

κουτςομπολιά περί «πουλθμζνων ομογενϊν». 

ασ κυμίηουμε ότι υπάρχει από αρχζσ Ιουνίου πρόςκλθςθ του ΠΑ..Π.Ε για 

ςυνάντθςθ με κζμα τθν εξεφρεςθ λφςθσ ςτο κζμα τθσ ενότθτασ τουλάχιςτον ςε 

τριτοβάκμιο επίπεδο. Ασ μθ τθν αγνοιςετε άλλο. Ανταποκρικείτε ςτθν 

πρόςκλθςθ. Η ενότθτα του οργανωμζνου ποντιακοφ χϊρου, δε μπορεί να ζρκει 

μόνο μζςα από τθ ΔΙΤΠΕ . Και αυτι ιταν ανενεργι και διαςπαςτικι. 



Η πρόταςθ-πρόκλθςθ του ΠΑ..Π.Ε. που από καιρό μασ ζχει κατακζςει, είναι 

Δθμοκρατικι. 

Δθλαδι, τθν άμεςθ αυτοδιάλυςθ των δφο  τριτοβάκμιων οργάνων και τθ 

δθμιουργία ενόσ νζου κατά τα πρότυπα του ΟΗΕ, τριτοβάκμιου οργάνου που 

κα βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ οργανωτικισ κακαρότθτασ των ςωματείων μελϊν 

των δευτεροβάκμιων οργάνων, του ςεβαςμοφ ςτθν διαφορετικότθτα, τθσ ίςθσ 

ςυμμετοχισ όλων ςτα όργανα και τθσ μίασ κθτείασ ςτα όργανα;  

 

ασ προτείνουμε  να μθν παραςυρκοφμε άλλο ςε ζναν μακρόχρονο αγϊνα 

χωρίσ νόθμα και αποτζλεςμα. Σα προβλιματα τθσ επιβίωςθσ του ποντιακοφ 

ελλθνιςμοφ εδϊ ςτθν ομογζνεια είναι πολλά και προζχουν κατά τθν ταπεινι 

μασ  γνϊμθ. 

Αγαπητζ Πρόεδρε 

ασ προτείνουμε ωσ θγζτθσ πλζον να πάρετε πρωτοβουλία και να ζρκουν αυτοί 

εδϊ. Καλζςτε όλεσ τισ δευτεροβάκμιεσ και το ΠΑΠΕ ςτο Σορόντο τον  

Ιανουάριο του 2017 θ ςε χρόνο που κα ςυμφωνιςετε μαηί τουσ, ςτα μζρθ μασ, 

εδϊ που ξεκίνθςε το 1995 θ λειτουργία του Παγκόςμιου Ποντιακοφ οργάνου 

(ΠΑ..Π.Ε.), με ζνα και μοναδικό κζμα: 

Αφινοντασ όλοι τισ πακογζνειεσ και τισ αντιπαλότθτεσ του παρελκόντοσ ςτθν 

άκρθ, από μθδενικι βάςθ, χωρίσ αποκλειςμοφσ, να ςυηθτιςουμε και να 

ςυμφωνιςουμε ςτθ λειτουργία ενόσ βιϊςιμου τριτοβάκμιου οργάνου που  

λειτουργεί Δθμοκρατικά κατά τα πρότυπα του ΟΗΕ και υπθρετεί τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ.  

Σο ΠΑΠΕ εμείσ το ιδρφςαμε θ ΠΑΜΠΟΝΣΙΑΚΗ το φζραμε ςτθ Νζα Τόρκθ ωσ 

ΝGO μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ, με 20χρονθ ιςτορία ςασ περιμζνει να 

θγθκείτε. Ζχει πάει τθ Γενοκτονία ςτον ΟΗΕ, ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο   

Παρακαλϊ θ παροφςα ομιλία μου - επιςτολι διαμαρτυρίασ να κατατεκεί ςτα 

πρακτικά  και να διαμοιραςκεί ςτα μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και ςτουσ 

ςυνζδρουσ. 

Χρήςτοσ Κοτςαμποϊκίδησ  

πρόεδροσ  τησ Αδελφότητασ Ποντίων Σορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ» 

 



υννθμζνεσ παρατθριςεισ ςυνεδρίου: 

http://www.livemedia.gr/katastatikosynedriodisipe2016 

http://www.livemedia.gr/video/247703 

 

Οι βαρφτατοι, λαϊκίςτικοι,  ψευδείσ , όςο και ςυκοφαντικοί χαρακτθριςμοί ςε 

βάροσ ςυμπατριωτϊν μασ, αλλά και οι καταγγελίεσ ςε βάροσ  τθσ Ομοςπονδίασ 

μασ δεν πρζπει να αγνοθκοφν. 

το 1 hour & 15 min από ομιλθτι καταγγζλκθκε ο κ. Ιβάν αββίδθσ που 

παραχϊρθςε δωρεάν αίκουςα ςτο ξενοδοχείο του. Ο οποιοςδιποτε Πόντιοσ το 

ίδιο κα ζκανε!  

το 1 hour & 59 minute ςασ οι ίδιοι άνκρωποι μασ χαρακτιριςαν «εκβιαςτζσ» 

για τισ προτάςεισ τθσ Παμποντιακισ που κατακζςαμε.  

το 53 minute αποκάλεςαν τον κ. Ιβάν αββίδθ «Ξανκό Γζνοσ» που μζχρι τϊρα 

με τθν ςτάςθ και τθν ςυμπεριφορά του ζχει δϊςει δείγματα κακισ γραφισ. 

Αλικεια τόςο μεγάλο κακό ςτον ποντιακό ελλθνιςμό προκαλεί θ γενναιοδωρία 

του Ιβάν για τον πολιτιςμό μασ; Μιπωσ θ περιφανθ άντα του Πόντου 

γενζτειρα του πατζρα του δεν ανικει ςτον Πόντο; Δεν είναι  ελλθνοπόντιοσ; 

Eμείσ καταγόμαςτε από άλλουσ πόντιουσ; Toν είπαν και Λενινιςτι! 

τθ ςυνζχεια ο ομιλθτισ κατιγγειλε ότι «πζταξαν ζνα κοκαλάκι για γλφψιμο» 

ςτον Πρόεδρό μασ (εννοϊντασ από  τον Ιβάν αββίδθ) και κατιγγειλαν τθν 

πράξθ τθσ ςφμπλευςισ μαηί του, αφοφ προ τετραμινου προςκλικθκε ςτθ Νζα 

Τόρκθ και  τιμικθκε ςτο χορό των Κομνθνϊν. 

το 3 hour & 1 minute ομιλθτισ που δεν τόλμθςε να κατονομάςει το όνομα του 

Προζδρου μασ (για να μθ μαγαρίςει το ςτόμα του ) είπε ότι με τθν ςτάςθ αυτι 

επιβεβαιϊνεται ότι δε μασ ενδιαφζρει το ηιτθμα του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ!  

 

Ομιλθτισ ανζφερε ότι ο κ. Παρχαρίδθσ δεν κατζβθκε ωσ βουλευτισ τθσ ΝΔ 

προσ χάρθ του ΔΙ.Τ.Π.Ε. Αυτά τα κζματα δεν απαςχολοφν  ζνα ποντιακό 

ςυνζδριο. Δε μασ κάνει χάρθ ο κ. Παρχαρίδθσ που παραμζνει ςτθν θγεςία τθσ 

ΔΙΤΠΕ και τθσ ΠΟΕ παλιότερα, από το να είναι βουλευτισ επικρατείασ.  

http://www.livemedia.gr/katastatikosynedriodisipe2016
http://www.livemedia.gr/video/247703


Διαδίδετε από τουσ ςυνεργάτεσ του ότι ικελε τον τίτλο του Επίτιμου για να 

αποχωριςει. Αν γίνει αυτό και αργότερα πολιτευτεί κα οφείλεται ςτο όνομα 

και ςτισ πλάτεσ των Ποντίων. 

Ομιλθτισ (από το Μαυροδζνδρι Κοηάνθσ) προσ τιμιν του ςτο 2 hour & 22 

minutes είπε ότι θ απαξιωμζνθ ΠΟΕ και το ΔΙΤΠΕ το μόνο κατόρκωμα τουσ 

όλα αυτά τα χρόνια, είναι το ετιςιο Φεςτιβάλ χοροφ! Ο προςανατολιςμόσ ζχει 

χακεί, μζνουν άπραγοι. Οι διχαςτικζσ και διαςπαςτικζσ ενζργειζσ τουσ , με τισ 

πρακτικζσ  και τα πάκθ τουσ (βαςικά εναντίον τθσ Παναγίασ ουμελά),είναι να 

αμαυρϊνουν τθν εικόνα του ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ .Ενϊ τζλοσ  πρότεινε ότι 

χρειάηεται ο οργανωμζνοσ χϊροσ ζνα ςχιμα ευζλικτο μικρό, με ςχζδιο και 

ςτρατθγικι.  

 

το 2 hour & 35 minute o μεςτωμζνοσ ομιλθτισ κ. Θεοδωρίδθσ ανζφερε ότι το 

μζγα λάκοσ του Γιϊργου Παρχαρίδθ όλα αυτά τα χρόνια, που πιγαν χαμζνα, 

ιταν  ότι παράςυρε τον Παγκόςμιο Ποντιακό Ελλθνιςμό, ενςπείροντασ 

ανάμεςά τουσ το μίςοσ για το Ιερό Κδρυμα τθσ Παναγίασ ουμελά, αντί να 

αςχολθκεί ςοβαρά με τθν πρόταςθ του Μιχάλθ Χαραλαμπίδθ για τθ 

ςχεδιαςμζνθ πόλθ ΡΩΜΑΝΙΑ, τθ μοναδικι ποντιακι πόλθ ςτθν Κομοτθνι και 

με τα δεκάδεσ προβλιματα των Ομογενϊν από τθν πρϊθν ΕΔ!  

Σθν ϊρα που είναι γνωςτό τι ςυμβαίνει ςτα εςωτερικά των Δ.. των 

Ομοςπονδιϊν, ςε μια προςπάκεια να αποπροςανατολίςει τουσ ςυμπατριϊτεσ 

ο κ. Παρχαρίδθσ ιςχυρίηεται, ότι δικεν θ μόνθ διαφορά που υπάρχει ςτον 

οργανωμζνο χϊρο, το μόνο κόλλθμά τουσ δθλαδι, είναι θ Παναγία ουμελά 

και το Δ..  

ασ κυμίηουμε  ότι οι αγϊνεσ που ζχει δϊςει ο κ. Παρχαρίδθσ ςτο όνομα και 

τθσ Ομοςπονδίασ μασ μζςα και ζξω από τθ Βουλι των Ελλινων, αλλά και τθν 

Ιερά φνοδο τθσ Εκκλθςίασ για τθν νομικι αλλαγι του κακεςτϊτοσ του Ι. 

Ιδρφματοσ  τθσ Παναγίασ ουμελά, εκτόσ του ότι δεν ςτθριηόταν ςε καμιά 

νομικι βάςθ, ζγιναν εριμθν μασ. Γι’ αυτό εκτόσ του ότι  ιταν ατελζςφοροι, 

διότι όλα τα ανϊτατα δικαςτιρια ςτα οποία προςζφυγε αποφάνκθκαν για το 

νόμιμο τθσ διοίκθςθσ, αλλά και θ .Δ.Ο.Ε. ςτθν οποία χωρίσ ντροπι κάποιοι 

κατζφυγαν καταγγζλλοντασ το Δ.. τθσ  Παναγίασ ουμελά, ςτθν ζκκεςθ που 

ζκανε, μετά από ενδελεχι ζλεγχο των οικονομικϊν πεπραγμζνων των 



Διοικθτικϊν υμβουλίων, από το 1995 μζχρι ςιμερα, τουσ  αποδίδουν  

πάλλευκουσ και ωσ παράδειγμα χρθςτισ διαχείριςθσ. 

Ενϊ θ ολομζλεια τθσ Ιεράσ υνόδου εψιφιςε νόμο ο οποίοσ και δθμοςιεφτθκε 

ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβζρνθςθσ με τον οποίο ορίηει με ςαφινεια τον 

τρόπο οριςμοφ του Δ.. και  δικαιϊνει απολφτωσ τισ κζςεισ του Δ.. του 

Ιδρφματοσ (επομζνωσ είναι νόμοσ του κράτουσ). 

Η Διοίκθςθ τθσ Παναγίασ ουμελά μπορεί να μασ ςτείλει τα αποδεικτικά 

ζγγραφα.  

το 2 hour & 51 minute ο ομιλθτισ κ. Κϊςτασ Αλεξανδρίδθσ ανζφερε ότι θ υπό 

διάλυςθ ΔΙ.Τ.Π.Ε. απζχει από τα τεκταινόμενα ςτθν Σραπεηοφντα, ςτθν Αγιά 

οφιά, ενϊ τθν ίδια ϊρα ςτθν Ελλάδα κα κτίςουν τηαμιά και  κόβονται οι 

ςυντάξεισ των νεοπροςφφγων και θ ΔΙΤΠΕ είναι αποφςα από όλα αυτά.  

Χαρακτιριςε δε ζγκλθμα τθν προτεινόμενθ από το ΔΙΤΠΕ τροποποίθςθ του 

Καταςτατικοφ.  

το 2 hour & 56 minute ο πρϊθν πρόεδροσ τθσ ΠΟΕ κ. Επαμεινϊνδασ 

Φαχαντίδθσ (που βίαια και πζραν κάκε δεοντολογίασ εκδιϊχκθκε από τθν ΠΟΕ 

γιατί τόλμθςε να επιςκεφτεί και να προςκυνιςει ανιμερα τθσ γιορτισ τθν 

Παναγιά ουμελά ςτθν Καςτανιά ), είπε ότι τοφτθ τθ δφςκολι για το ΔΙ.Τ.Π.Ε. 

ϊρα επιβάλλεται ςφνεςθ –ςυναίνεςθ και ςυνεργαςία. 

Σζλοσ ςασ κυμίηουμε  ότι το LIVEMEDIA.gr  είναι ςυμφερόντων (υιοφ 

Παρχαρίδθ), o οποίοσ ζχει καταςκευάςει τθν ιςτοςελίδα Π.Ο.Ε.  ΔΙ.Τ.Π.Ε. και 

για τισ οποίεσ μάλλον χρεϊνει το ταμείο των Ομοςπονδιϊν μασ, για τθν 

προβολι των όποιων  δραςτθριοτιτων του πατζρα του. (Ενϊ ςφμφωνα με 

καταγγελίεσ που είδαν το φϊσ τθσ δθμοςιότθτασ και ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, που εμείσ δεν γνωρίηουμε να επιβεβαιϊςουμε, από κονδφλια που 

ζπρεπε να απορροφθκοφν από το ΔΙ.Τ.Π.Ε. ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ ). 

Από όςο γνωρίηω οι εκελοντζσ ςυμπατριϊτεσ μασ, ςτισ περιςςότερεσ ποντιακζσ 

οργανϊςεισ ςε όλο τον κόςμο αυτζσ τισ υπθρεςίεσ τισ κάνουν δωρεάν, το ίδιο 

ακριβϊσ γίνεται και ςτθν Αδελφότθτά μασ ! 

 


