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Στη συνεδρίαση του Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες της ΚΕΔΕ συμμετείχε ο

Δήμαρχος Πρέβεζας

Με  “οικοδεσπότη”  τον  δήμαρχο  της  πόλης  κ.  Κωσταντίνο  Ζέρβα,  πραγματοποιήθηκε  στη

Θεσσαλονίκη η συνεδρίαση του Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες που έχει συσταθεί από

την ΚΕΔΕ, με στόχο να επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

Ο  Δήμαρχος  Θεσσαλονίκης  υπογράμμισε  ότι  είναι  εξαιρετικά  σημαντικό  το  γεγονός  ότι  η

συνάντηση του Δικτύου , στο οποίο συμμετέχουν περίπου πενήντα δήμοι της χώρας (ανάμεσά τους

και η Πρέβεζα) , διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, «μια πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον

προσφυγικό και τον ποντιακό ελληνισμό».

 Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  υπό  την  Προεδρία  του  Δημάρχου  Καλλιθέας  κ.  Δημήτρη

Κάρναβου,  παρουσία  του  Προέδρου  της  ΚΕΔΕ  και  Δημάρχου  Τρικκαίων  κ.  Δημήτρη

Παπαστεργίου, του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς και

δημάρχων και εκπροσώπων δήμων που συμμετέχουν στο δίκτυο ανάμεσά τους και του δημάρχου

Πρέβεζας κ .Νίκου Γεωργάκου. 

Ο κ .Γεωργάκος δήλωσε : “Αισθάνομαι υπερήφανος για τις Κοινότητες Μικρασιατών και Ποντίων

(  Ν  .Σαμψούντα,  Ν.Σινώπη,  Αρχάγγελος,οικισμός  Παντοκράτορα  )  που  αποτελούν  σημείο

αναφοράς  για  τον  Δήμο  της  Πρέβεζας  και  έχουν  συμβάλει  τα  μέγιστα  στη  διατήρηση  της

πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεώτερης ιστορίας του τόπου. Ως ελάχιστο φόρο αναγνώρισης
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και τιμής ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην ανέγερση Μνημείου για τους πεσόντες Μικρασιάτες

και Ποντίους σε κεντρικό σημείο της Πρέβεζας.

 Επίσης προτείνω την πραγματοποίηση διαδικτυακής ημερίδας με την συμμετοχή (για πρώτη φορά)

όλων των μελών των πόλεων με κοινότητες Ποντίων (με επιθυμητή ημερομηνία την 19η Μαΐου

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου) έτσι ώστε να συντονίσουμε τη δράση

μας,  να  ανταλλάξουμε  απόψεις  και  να  προωθήσουμε  σύσσωμοι  το  αίτημα  της  διεθνούς

αναγνώρισης της Γενοκτονίας”.
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