
35Ο-36Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ / 2020-2021 

 

Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 

 Χώροσ Εκδηλώςεων επί οδ. Μαντζαγριωτάκη και Εςπερίδων, 19.30  

(όπιςθεν Ηρώου Ελλήνων του Πόντου, κεντρικό πάρκο Καλλιθέασ) 

 

- Καλωςόριςμα και κόρυξη ϋναρξησ από τον Επύτιμο Πρόεδρο 

του Π.. «η Αργώ», 

- Χαιρετιςμόσ Δημϊρχου Καλλιθϋασ, 

- Χαιρετιςμόσ Δημϊρχου αδελφοποιημϋνησ πόλησ Gelendzhik 
 

 

 

  Ποντιακϊ τραγωδύασ από το τριμελϋσ μουςικό ςύνολο των 

Αδελφών υμεωνύδη, 

 Ποντιακό Θϋατρο με την παρϊςταςη «ΜΕ ΣΟ ΖΟΡ ΔΙΑΣΡΟ» 
 

 

 

 

Κωμωδύα του Μολιϋρου,  

ςτα Ποντιακϊ, από τον 

ύλλογο Ποντύων 

ταυρούπολησ «Ακρύτεσ 

του Πόντου», 

ςε ςκηνοθεςύα  

του Γιϊννη Γεωργιϊδη. 

 

 

 

 

 

 

 Buffet αναψυκτικών. 



35Ο-36Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ / 2020-2021 

 

Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 

(Δημοτική Πινακοθήκη, οδ. Λαςκαρίδου 120 και Φιλάρετου), ώρα 11.00 
 

 Παρουςίαςη του βιβλίου Ιςτορίασ «Ο Ελληνιςμόσ του Πόντου» 

του Δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου, διεθνολόγου-ιςτορικού, από τισ 

Εκδόςεισ ”Λειμών” και Παμποντιακό ύλλογο «η Αργώ». 
 

 

 

Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 

Χώροσ Εκδηλώςεων επί οδ. Μαντζαγριωτάκη και Εςπερίδων, 19.30  

(όπιςθεν Ηρώου Ελλήνων του Πόντου, κεντρικό πάρκο Καλλιθέασ) 

 

 Απαγγελία ποιήματοσ ςτην Ποντιακή από τουσ νέουσ του 

υλλόγου Ποντίων Νομού Κορινθίασ, 
 

 Ποντιακά τραγωδίασ, από το τριμελέσ μουςικό ςύνολο των 

Αδελφών υμεωνίδη, 
 

 Σραγούδια Ποντιακήσ παράδοςησ με τον δημοφιλή τραγωδάνο 

Δημήτρη Καραςαββίδη, ςυνοδεία τησ ορχήςτρασ του,  
 

 Παραδοςιακά δρώμενα του Κυπριακού Ελληνιςμού, με το 

Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο "ΕΝΑΛΙΑ ΓΗ"  τησ  Ομοςπονδίασ 

Κυπριακών Οργανώςεων Ελλάδασ,  
 

 Ο ύλλογοσ Αθλητικού Χορού Καλλιθέασ ”Hellenic Ballroom 

Dancing”, με χορογράφο και προπονητή Δημήτρη Φωκά, ςε δύο 

χορευτικέσ επιδείξεισ από πανελλήνιουσ πρωταθλητέσ και 

κυπελλούχουσ, 
 

 Σο αρχαιοελληνικό δρώμενο ”ΜΩΜΌ(γ)ΕΡΟΙ”, γνωςτοί και ςαν 

"ΠΟΡΔΑΛΆΝΣ", ςυνεχίςτηκε και ςτην Ελληνορθόδοξη παράδοςή 

μασ, η λαΰκή ςοφία του Δωδεκαήμερου και ιδιαίτερα των 

Καλάντων, καυτηριάζει και ςατιρίζει την καταπίεςη τησ 

τουρκοκρατίασ.  Από την Ένωςη Ποντίων Νίκαιασ-Κορυδαλλού, 

με τον χοροδιδάςκαλο  Όμηρο Παχατουρίδη.   
 

 



 Μουςικό ςυνοδεύα από τουσ λυρϊρηδεσ και τραγουδιςτϋσ Χρόςτο 

Καώογλύδη και Ματθαύο Κουώμτςύδη, από Θεςςαλονύκη και Αττικό, 
 

 το Περύπτερο του υλλόγου θα βρει κανεύσ βιβλύα από την 

βιβλιογραφύα για τον Ποντιακό Ελληνιςμό. 

 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
Οι Πύλες της Αλήθειας 

 

Σο «Ποντιακό Σριήμερο» αποτελεί θεςμό και ςυμπληρώνει φέτοσ 36 
χρόνια αδιάλειπτησ διεξαγωγήσ και παρουςίαςησ ςτα πολιτιςμικά, 
ιςτορικά, εθνικά, κοινωνικά ζητήματα του Ποντιακού Ελληνιςμού και 
του Ελληνιςμού εν γένει. Εντάςςεται ςτα χαρακτηριςτικά δρώμενα 
του Παμποντιακού υλλόγου «η Αργώ», ωσ αναπόςπαςτο μέροσ  τησ 
ιςτορικήσ πορείασ του αντιπροςωπευτικού ςυλλογικού φορέα,  
λαμβάνει χώρα με την ςτήριξη τησ δημοτικήσ αρχήσ Δήμου Καλλιθέασ. 

Για τουσ νέουσ ωσ κύριο χαρακτηριςτικό του Ποντιακού Σριημέρου 

προςβλέπουμε να είναι η μεταλαμπάδευςη του Πολιτιςμικού και 

Ιςτορικού μασ πλούτου. Για τουσ μεγαλύτερουσ - το ετήςιο ραντεβού 

με την Ελληνική παράδοςη,  με τα Ποντιακά, τα Ρωμέΰκα τ’ ατέτια... . 

 
 

 

 

Εσταριζηούμε θερμά ηοσς ζσλλογικούς θορείς, ηοσς εκπροζώποσς ηφν 

ζσλλογικών οργανώζεφν, τοροδιδαζκάλοσς, παραδοζιακούς 

οργανοπαίκηες και καλλιηέτνες για ηην ζσμμεηοτή ζηις εκδηλώζεις, 

καθώς και ηοσς εθελονηές ηῖ «Ἀργῷς». 

 

  
 

Η είζοδος ζηο τώρο ηφν εκδηλώζεφν θα είναι περιοριζμένη λόγφ ηφν σποτρεφηικών, 

περιοριζηικών μέηρφν πρόληυης ένανηι ηοσ ιού covid-19. Θα προηγούνηαι οι 

μεηέτονηες και οι προζκεκλημένοι. Σηον τώρο εκδηλώζεφν επιβάλλεηαι ζηο κοινό η 

τρήζη μη ιαηρικής μάζκας προζηαζίας. 
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