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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η γενικι γραμματζασ τθσ Αδελφότθτάσ μασ κ. Παναγιϊτα Αμμανατίδου ςυναντικθκε τθν Πζμπτθ 23
Ιουλίου 2015 με τουσ ποντιακισ καταγωγισ μζλθ τθσ Παγκόςμιασ Διακοινοβουλευτικισ Ζνωςθσ του Ελλθνιςμοφ
(ΠΑΔΕΕ) κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο βουλευτι του Σουθδικοφ Κοινοβουλίου, κ. Χριςτο Δουλκερίδθ Βουλευτι του
Βζλγικου Κοινοβουλίου και τθ Βουλευτι του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου και πρόεδρο τθσ
επιτροπισ παραγωγισ και εμπορίου, κατά τθ διάρκεια του επίςθμου γεφματοσ τθσ ΠΑΔΕΕ ςτθ Βουλι των Ελλινων.
Η ΠΑΔΕΕ πραγματοποίθςε τθ 10θ Γενικι τθσ Συνζλευςθ ςτουσ χϊρουσ του Κοινοβουλίου ςτθν Ακινα κατά
το χρονικό διάςτθμα 20-23 Ιουλίου, 2015.
Αντικείμενο τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ γνωριμία με τουσ Ποντιακισ Καταγωγισ Ζλλθνεσ Βουλευτζσ.
Συηθτικθκαν κζματα για τθν προϊκθςθ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ Γενοκτονίασ ςτθν ομογζνεια ανά τον κόςμο. Ζγινε
ανεπίςθμθ προφορικι πρόςκλθςθ προσ τουσ 3 βουλευτζσ να παρευρεκοφν ςτισ εκδθλϊςεισ γενοκτονίασ τθσ
Αδελφότθτάσ μασ το Μάϊο του 2016 ωσ εκπρόςωποι των Κοινοβουλίων τα οποία υπθρετοφν, τθν οποία και
απεδζχκθςαν.
Η κοινοποίθςθ του ηθτιματοσ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου ςε όλα τα
Κοινοβοφλια με ςκοπό τθν επίςθμθ Αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ από αυτά, είναι ηιτθμα υψίςτθσ ςθμαςίασ για
εμάσ τουσ Πόντιουσ. Με πρωτοβουλία μασ κα κζςουμε το ηιτθμα τθσ Αναγνϊριςθσ τθσ Γενοκτονίασ μασ να
αποτελζςει επιςιμωσ το επόμενο μεγάλο κζμα τθσ ΠΑΔΕΕ και να προωκθκεί ςτα Κοινοβοφλια που εκπροςωποφν
τα μζλθ τθσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ προγραμματιςμζνθσ ςυνεδρίαςθσ του ΔΣ τθσ Αδελφότθτασ, κα τεκεί
επίςθμα το ηιτθμα τθσ διοργάνωςθσ των εκδθλϊςεων τθσ Γενοκτονίασ το Μάϊο του 2016. Σκοπόσ είναι θ
Διεκνοποίθςθ τθσ Γενοκτονίασ και γι’ αυτό το λόγο κα προςκλθκοφν Ελλθνικισ Καταγωγισ εκπρόςωποι
Κοινοβουλίων ανά τον κόςμο, μζλθ τθσ ΠΑΔΕΕ.
Σκοπεφουμε να προβοφμε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να φιλοξενιςουμε ταυτόχρονα τθν Ιερι εικόνα
τθσ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ του ομϊνυμου Ιεροφ Ιδρφματοσ του όρουσ Βερμίου. Αποτελεί ςφοδρι επικυμία μασ τθν
οποία κζλουμε να υλοποιιςουμε και να κζςουμε ςε λαϊκό προςκφνθμα τθν προςτάτιδά μασ, τθν Παναγία τθ
Σουμελιϊτιςςα.
ΠΑΔΕΕ
H Παγκόςμια Διακοινοβουλευτικι Ζνωςθ Ελλθνιςμοφ (Πα.Δ.Ε.Ε.) είναι μθ κομματικι πολιτικι ζνωςθ, θ οποία ςυςτάκθκε τον Αφγουςτο του
1996, με πρωτοβουλία τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ.
Η Πα.Δ.Ε.Ε. ςκοπό ζχει τθ δικτφωςθ και ςυνεργαςία των ελλθνικισ καταγωγισ μελϊν κοινοβουλίων ςε μθ ελλθνόφωνεσ χϊρεσ, τθν
ανταλλαγι απόψεων ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και τθν ιςχυροποίθςθ των ςχζςεων φιλίασ μεταξφ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου και
των Κοινοβουλίων των χωρϊν τουσ. Υπάρχει ςτενι ςυνεργαςία τθσ Πα.Δ.Ε.Ε. με το Σ.Α.Ε. ςε κζματα που αφοροφν ςτον απόδθμο ελλθνιςμό
(πολιτικά, πολιτιςτικά, κζματα καταπολζμθςθσ ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ), κακϊσ και με τθν Ειδικι Μόνιμθ Επιτροπι Ελλθνιςμοφ τθσ
Διαςποράσ τθσ Βουλισ των Ελλινων.
Σιμερα τα μζλθ τθσ αρικμοφν τα 200 προερχόμενα από 27 χϊρεσ. Σε αυτά περιλαμβάνονται πρ. πρωκυπουργοί, πρόεδροι και αντιπρόεδροι
κοινοβουλίων, υπουργοί, βουλευτζσ και γερουςιαςτζσ ελλθνικισ καταγωγισ εκλεγμζνοι ςε διάφορα νομοκετικά ςϊματα ςε όλο τον κόςμο.

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο
Χριςτοσ Κοτςαμποϊκίδθσ
Πρόεδροσ

Παναγιϊτα Αμμανατίδου
Γενικι Γραμματζασ
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