ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, τιμώντας τη συμπλήρωση 100 χρόνων από
τη Μικρασιατική επιστροφή και τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από
τις πατρογονικές τους εστίες στην Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο,
οργανώνει μια εκπαιδευτική δράση, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, η οποία απευθύνεται στους/στις μαθητές/-τριες όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης.
Στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης θεωρούμε ότι η ιστορική γνώση και κρίση είναι
σημαντικά εφόδια και πρέπει να καλλιεργούνται σε κάθε παιδί. Η προσέγγιση της
ιστορίας μπορεί να γίνει πιο άμεση και αποτελεσματική, όταν ξεφύγει από τα στενά
όρια του σχολικού εγχειριδίου ή της σχολικής τάξης και συνδυαστεί με επισκέψεις σε
χώρους ή συλλόγους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου τα παιδιά θα έρθουν σε άμεση
επαφή με την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου τους. Γι’ αυτό και στην προσπάθειά
μας να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορική πορεία του προσφυγικού Ελληνισμού και τον
πολιτισμικό του πλούτο, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης απηύθυνε πρόσκληση στους
προσφυγικούς πολιτιστικούς συλλόγους της Π.Ε. Κοζάνης (Μικρασιατών, Ποντίων και
Θρακιωτών) και οι υπεύθυνοι των συλλόγων συνέταξαν έναν κατάλογο ποικίλων
εκπαιδευτικών δράσεων, που μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες
επισκεπτόμενοι/-ες τους συλλόγους.
Μετά από ένα μακρύ διάστημα εγκλεισμού και παύσης των δράσεων τους, οι
πολιτιστικοί σύλλογοι του τόπου μας επαναδραστηριοποιούνται και περιμένουν
τους/τις μαθητές/-τριες, για να δουν από κοντά κειμήλια, έγγραφα, παραδοσιακές
φορεσιές, συνταγές, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και να ακούσουν για τις
περιπέτειες των προσφύγων.
Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σχολεία να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των
πολιτιστικών μας συλλόγων, να τους επισκεφθούν, να τους γνωρίσουν από κοντά και
να χαρίσουν μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία στα παιδιά.
Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος των προσφυγικών πολιτιστικών συλλόγων της
Π.Ε. Κοζάνης, με τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους και τις προτεινόμενες δράσεις.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόποβιτς 2, Κοζάνη, mikrkozanis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 6978552289
(πρόεδρος Φωτεινή Καμίτα - Κτενίδου)

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης ιδρύθηκε το 2012, 90 χρόνια
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Βασικός σκοπός του συλλόγου είναι η
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ανάδειξη του μικρασιατικού πολιτισμού.
Με την ίδρυση του συλλόγου ξεκίνησε και η χορωδία του συλλόγου προς
καλλιέργεια του παραδοσιακού μικρασιάτικου τραγουδιού, συνοδεία ορχήστρας
παραδοσιακών οργάνων. Επίσης, λειτουργούν τρία τμήματα χορού με ενήλικες
και ένα τμήμα με παιδιά. Ακόμη, λειτουργεί τμήμα αγιογραφίας και ζωγραφικής
με ενήλικες αλλά και παιδικό τμήμα. Τέλος, λειτουργεί τμήμα decoupage και
pilates.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο σύλλογος έχει διοργανώσει πολλές
εκδηλώσεις ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Επίσης, με το τμήμα
χορωδίας και τα χορευτικά έχει λάβει μέρος επιτυχώς σε πολλές εκδηλώσεις
τόσο στην Κοζάνη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 2021, λίγο πριν την
επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, στην πόλη της
Κοζάνης, στην πλατεία Μ. Ασίας ανεγέρθηκε μνημείο προς τιμή και μνήμη του
Μικρασιατικού Ελληνισμού. Έτσι, πραγματοποιήθηκε ένας από τους βασικούς
στόχους του συλλόγου προς μεγάλη ικανοποίηση των μελών του.
Τα σχολεία που θα επισκεφθούν τον σύλλογο θα ενημερωθούν για τις
παραδοσιακές φορεσιές, για έγγραφα που έφεραν μαζί τους οι πρόγονοι μας, για
τα στοιχεία της γενοκτονίας και τα τάγματα εργασίας («αμελέ ταμπουρού»).

Φιλίππου Β΄ 30, Κοζάνη, Τηλ. επικοινωνίας: 6932915000
(πρόεδρος Κωνσταντίνος Σανίδης)
Το 1956 ιδρύεται η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης. Διανύοντας μια μακρόχρονη
πορεία πολιτιστικής πορείας και προσφοράς, κατατάσσεται δικαιολογημένα
στους σημαντικότερους φορείς πολιτισμού. Αναπτύσσει πολυσχιδή πολιτιστική
και κοινωνική δραστηριότητα. Σήμερα η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης, εξοπλισμένη
με ψυχική δύναμη, άφθονο μεράκι και διάθεση, συνεχίζει το πολιτιστικό της
ταξίδι. Τα πολυπληθή χορευτικά της τμήματα, τα τμήματα θεάτρου, χορωδίας,
νεολαίας, γυναικών, εκμάθησης παραδοσιακών ποντιακών οργάνων, εκδόσεων,
πραγματικές κυψέλες ποντιακού πολιτισμού, προσφέρουν τα μέγιστα στην
κατεύθυνση της διατήρησης και της παράδοσης της ιστορίας, της λαογραφίας,
της Ποντιακής Διαλέκτου και των παραδόσεων του Ποντιακού Ελληνισμού, στο
πέρασμα των αιώνων.
Οι μαθητές/-τριες που θα επισκεφθούν τον σύλλογο:
 θα ενημερωθούν για τις παραδοσιακές φορεσιές
 θα ενημερωθούν για την ιστορική πορεία και τη γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού
 θα επισκεφθούν την πρωτότυπη έκθεση μακετών που διαθέτουμε για
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πόντου
 θα επισκεφθούν την πλούσια βιβλιοθήκη του Συλλόγου με μοναδικά
βιβλία και κειμήλια

Χ.Ο.Π. ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ
Σοφοκλέους 12, Κοζάνη
Τηλ.: 6976446474, kokkinaras@yahoo.gr
Πρόεδρος: Αφουξενίδης Τριαντάφυλλος

Ο Χορευτικός Όμιλος Ποντίων «ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ» ασχολείται αποκλειστικά
με τα ήθη και τα έθιμα του Ποντιακού ελληνισμού. Οι μαθητές/-τριες που θα
επισκεφτούν τον χώρο μας θα ενημερωθούν για:
 την ιστορία και τη ζωή στον Πόντο
 τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των Ποντίων στον ελλαδικό χώρο
 την ιστορία των ποντιακών χορών
 τις ποντιακές παραδοσιακές φορεσιές
 την ποντιακή γαστρονομία

Γράμμου 36, Πτολεμαϊδα 50200
Τηλέφωνο: 2463055113, chrysakokkini@hotmail.com
Ήταν αρχές του 1981, όταν οι Μικρασιάτες της Πτολεμαΐδας ίδρυσαν το
Σύλλογο «Η Μικρά Ασία». Έτσι, με τριάντα ιδρυτικά μέλη «Η Μικρά Ασία»
ξεκίνησε το ταξίδι στη νέα πατρίδα, στον χρόνο, στην ιστορία, στον πολιτισμό,
στην κοινωνία αγκαλιάζοντας τους πρόσφυγες από όλες τις περιοχές της
Ανατολίας που ρίζωσαν στην Πτολεμαΐδα.
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ιδρύθηκε, λοιπόν,
το 1981 από το μεράκι των προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς των
περιοχών αυτών, που ρίζωσαν και δημιούργησαν στην Πτολεμαΐδα και αριθμεί
περί τα 1500 μέλη. Σκοπός του είναι η μελέτη, καταγραφή, διατήρηση και
συνέχιση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Μικρασιατών, καθώς και
η ικανοποίηση του διακαή πόθου εκείνων των ανθρώπων, να έχουν έναν δικό
τους Σύλλογο, να τους αγκαλιάσει, να γίνει η δεύτερή τους οικογένεια, όπου θα
μπορούσαν να καταθέσουν την ιστορία τους, μια ανάμνηση, ένα γεγονός, ένα
τραγούδι, αλλά και να σφυρηλατήσουν με πάθος την ιδέα των αλησμόνητων
πατρίδων. Έτσι οι μαρτυρίες των προσφύγων πρώτης γενιάς, που σιγά-σιγά
φεύγουν για τη γειτονιά των αγγέλων, έμειναν ιερή παρακαταθήκη στις
επόμενες γενιές.
Ο Σύλλογος κράτησε ζωντανό το όραμα, ατόφια τη μνήμη, ανδρώθηκε,
διευρύνθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς:
 ανοικοδόμηση Μικρασιατικής Στέγης
 δημιουργία χορευτικών τμημάτων, χορωδίας, θεατρικών και εικαστικών
ομάδων
 δημιουργία τράπεζας αίματος
 δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
 οργάνωση εκθεσιακού – λαογραφικού χώρου
 έκδοση τριμηνιαίας εφημερίδας & ετήσιου ημερολογίου
 παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής
 παρουσίαση παραδοσιακών εδεσμάτων
 διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων
Κορυφαία εκδήλωση του συλλόγου είναι οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης
«ΙΩΝΕΙΑ» κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου που συμπίπτει με την
αρχή του τέλους της παρουσίας του Ελληνισμού στη Μικρασιατική γη. Έχουν,
επίσης, διοργανωθεί ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, δύο ιστορικά συμπόσια
και ένα πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2018.

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
25ης Μαρτίου & Γουμέρας – 50200 Πτολεμαΐδα
Τηλ.: 2463027067, email: pontosptol@gmail.com

Ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας προήλθε το 2003, μετά από
συνένωση δύο παλαιών ιστορικών ποντιακών σωματείων, της Ευξείνου Λέσχης
Πτολεμαΐδας και της Ένωσης Ποντίων Εορδαίας. Σκοποί της ίδρυσης του
Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας είναι η διατήρηση, αναβίωση και μετάδοση
της πολιτιστικής ποντιακής παράδοσης, μέσα από τους χορούς, τα έθιμα, τη
γλώσσα, τα ήθη και την ιστορία των Ποντίων, καθώς επίσης και η προώθηση
του αιτήματος της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε
όλα τα επίπεδα.
Στον Σύλλογο υλοποιούνται σειρά δράσεων και αναπτύσσονται
συνεργασίες με συλλόγους και φορείς για κοινά θέματα στον χώρο του
πολιτισμού, ενώ υπάρχουν και λειτουργούν: Βιβλιοθήκη και χώρος μνήμης, μαζί
με δανειστικό τμήμα, τμήμα εκμάθησης ποντιακών χορών (παιδικό, εφηβικό και
ενηλίκων), τμήμα διδασκαλίας ποντιακής λύρας και μουσικών οργάνων
ποντιακής μουσικής, τμήμα θεάτρου, τμήμα χορωδίας, τμήμα γυναικών και
τμήμα Νεολαίας και ομάδα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.
Η δημιουργία της στέγης του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας από το
2016, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του παρουσία, η οποία κοσμεί την
Πτολεμαΐδα και την ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, προσθέτει ιδιαίτερη
δυναμική στον Σύλλογο, προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια σειρά μεγάλων
προκλήσεων στον παρόντα και τον μέλλοντα χρόνο.
Στους/στις μαθητές/-τριες που θα επισκεφτούν τoν Σύλλογο θα γίνει:
 ξενάγηση σε όλα τα τμήματα του συλλόγου
 παρουσίαση της βιβλιοθήκης
 παρουσίαση ποντιακών χορών
 παρουσίαση παραδοσιακών ποντιακών φορεσιών
 παρουσίαση ποντιακής κουζίνας
 αναφορά σε ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του Πόντου
 αναφορά στη Γενοκτονία των Ποντίων και στην προσπάθεια του
συλλόγου για την αναγνώρισή της
 αναφορά στην επίδραση της πολιτιστικής παράδοσης των Ποντίων στη
διαμόρφωση του πολιτιστικού προφίλ του τόπου και στην κουλτούρα
της νέας γενιάς
 δωρεά σελιδοδεικτών με ποντιακά στοιχεία

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Παυλίδη & Αδαμοπούλου 46, Τηλ. 2463025787
thrakikiestia@yahoo.gr,
Τηλ. επικοινωνίας: 6977071746
(πρόεδρος Πασχαλίδης Λιβέριος)

Η Θρακική Εστία Εορδαίας είναι πολιτιστικός – προσφυγικός σύλλογος με
έδρα την Πτολεμαΐδα και έτος ίδρυσης το 1989. Τα μέλη της έλκουν την
καταγωγή τους από την αλησμόνητη Αν. Θράκη και την Κωνσταντινούπολη.
Είναι ο μόνος αμιγής Θρακικός σύλλογος στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και
από τους μεγαλύτερους Θρακικούς συλλόγους πανελλαδικά.
Έχει πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, με σκοπό τη διατήρηση, τη
διάδοση και τη μεταλαμπάδευση στους νεότερους των ηθών, των εθίμων και
των λαϊκών παραδόσεων της Αν. Θράκης, καθώς και του εθελοντισμού προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λειτουργούν στον σύλλογο
χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών, τμήμα χορωδίας, τμήμα αιμοδοσίας,
τμήμα συλλογής και συντήρησης κειμηλίων, καθώς και επιτροπή κοινωνικής
αρωγής για τα μέλη και τους συμπολίτες μας. Επίσης, λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη με 500 τίτλους βιβλίων ποικίλης θεματολογίας, όπως και
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 5.000 τίτλους ιστορικού και αρχειακού
περιεχομένου για την Αν. Θράκη και την Κων/πολη από βυζαντινή περίοδο έως
το 1923 (συλλογές αρχείων από Πανεπιστήμια των Παρισίων και της Βιέννης)
προσβάσιμη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από συνεννόηση.
Παράλληλα πραγματοποιεί κατ’ έτος πάμπολλες εκδηλώσεις τα
Χριστούγεννα και την Αποκριά, στις εθνικές και στις τοπικές επετείους, ομιλίες
και βιβλιοπαρουσιάσεις, βραβεύσεις και αιμοδοσίες, ενώ ιδιαίτερες θεωρούνται
οι τετραήμερες εκδηλώσεις του «Κλήδονα», το διήμερο των «Θρακικών
Επιληνίων» (γιορτή του τρύγου) και η γιορτή της «Βαρβάρας», οι οποίες και
χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους Θρακιώτες. Οι εκδηλώσεις μας είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς, πραγματοποιούνται επί πολλά χρόνια και αποτελούν ορόσημο στην
πολιτιστική όσο και στην κοινωνική ζωή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Η προσφορά του συλλόγου μας τυγχάνει της αναγνώρισης και της
εκτίμησης από το σύνολο των δημόσιων φορέων του νομού μας (Δήμος,
Περιφέρεια, εκκλησία, εκπαίδευση) καθώς και από την πλειονότητα των
συλλόγων της περιφέρειας μας, ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις και συνεργασίες
με δεκάδες συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Τσοτύλι – Κοζάνη, 50002
Τηλ. 6948683648, 6978710726
(πρόεδρος Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος)

Ο Ποντιακός Σύλλογος Τσοτυλίου και Περιχώρων είναι στην ευχάριστη
θέση, να σας φιλοξενήσει, να γνωρίσετε τον τόπο μας και τις ομορφιές του. Οι
μαθητές/-τριες που θα επισκεφτούν τον χώρο μας θα ενημερωθούν για:
 την ιστορία και τη ζωή στον Πόντο
 τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των Ποντίων στον ελλαδικό χώρο
 την ιστορία των ποντιακών χορών και εθίμων
 τις ποντιακές παραδοσιακές φορεσιές
Εκτός από τον Σύλλογο, στο Άνω Βόιο θα μπορέσετε να δείτε το Ιστορικό
Γυμνάσιο Τσοτυλίου που παλιότερα φιλοξενούσε εκατοντάδες παιδιά απ' όλη
την Ελλάδα, το απαράμιλλης ομορφιάς πέτρινο γεφύρι του Ανθοχωρίου, καθώς
και τον πανέμορφο μύλο της Χρυσαυγής, ο οποίος πλαισιώνεται από έναν
καταρράκτη ασύγκριτης φυσικής ομορφιάς. Πέρα από τα παραπάνω, θα
μπορέσετε να επισκεφθείτε το σύγχρονο φράγμα της Πραμόριτσας, το οποίο
βρίσκεται σε ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους, που υδροδοτεί ολόκληρο
το Βόιο! Επίσης, θα μπορούσατε να επισκεφθείτε τους παραδοσιακούς
πετρόκτιστους οικισμούς, τα μαστοροχώρια και τα λαογραφικά μουσεία τους.

