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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στις Σέρρες σήμερα στις 24 Απριλίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ωρα 20.00, οι
υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο Κοτρίδης Ηλίας, Γραμματέας του Συλλόγου Ποντίων Επταμύλων Σερρών
αφετέρου δε ο Συμβουλίδης Βασίλειος, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Οδυσσού, παρουσία του
Αντινομάρχη Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σερρών Κου Καρυπίδη Παύλου και του Τουριστικού
Πράκτορα Κου Βασιλειάδη Ηλία, έχοντες τη σύμφωνη και ομόφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων
μας, υπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης των Συλλόγων που εκπροσωπούμε, επειδή:
1) Ο Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων εκπροσωπεί καθαρά τους καταγόμενους από τον Πόντο Έλληνες και η
Ελληνική Κοινότητα Οδυσσού τους Έλληνες της ευρύτερης περιοχής Οδυσσού.

2) Εχουν κοινούς σκοπούς που είναι μεταξύ των άλλων, η ηθική, κοινωνική, εκπολιτιστική, πνευματική
ανάπτυξη των μελών τους καθώς και η αναβίωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων του Ποντιακού
Ελληνισμού.

3) Οι δύο Σύλλογοί μας έχουν έδρες, ο μεν πρώτος στο βόρειο άκρο της Ελλάδας μας, στις Σέρρες, ο δε
δεύτερος στην Οδυσσό και βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, πράγμα που μας ενώνει ακόμα
περισσότερο.

4) Πρόθεση αμφοτέρων των μελών είναι να εγκαινιάσουν μεταξύ τους ποικίλες ανταλλαγές συνεργασίας
πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, που σκοπό θα έχουν την διατήρηση άσβεστης της μνήμης των
χαμένων πατρίδων.

5) Τέλος να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν στο επίκεντρο των γεγονότων, την Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού, από τα βάρβαρα στίφη και την αναγνώρισή της από την Παγκόσμια Κοινότητα,
με ό,ποιο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο μπορούν, επειδή φέρουν στην πλάτη τους μια βαριά κληρονομιά.
Οι όροι της συμφωνίας δεν θα είναι στατικοί και θα βελτιώνονται παραγωγικά με την πρακτική εφαρμογή τους
σύμφωνα με το συμφέρον και των δύο.
Αναγνωρίζοντας τα κοινά οφέλη που θα προκύψουν για αμφότερα τα μέλη από τη διατήρηση αυτών των δεσμών
με κάθε δυνατό τρόπο, υπογράφεται το πρωτόκολλο συμφωνίας και αδελφοσύνης.

Υπογράφοντες το παρόν Πρωτόκολλο:
Ο Γραμματέας του Συλλόγου Ποντίων
Επταμύλων Ν. Σερρών

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Οδυσσού

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Αντινομάρχης Τουριστικής
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σερρων

Ο Τουριστικός Πράκτορας

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

