
                                                                                           

 
Η συμβολι των Ελλινων ποντιακις καταγωγις στθν κοινωνικι ηωι τθς Ελλάδας με 
ζμφασθ στθν παιδεία και τον πολιτισμό (20ός-21ος αιώνας)  
 
Περίλθψθ ςτα Ελλθνικά: 
 
Η ζνταξθ και θ παρουςία των Ελλινων ποντιακισ καταγωγισ ςτον ελλαδικό χϊρο παρουςιάηουν 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ θ ταυτότθτά τουσ γίνεται ζντονα αιςκθτι μζςω τθσ πολυμορφικισ 
επιρροισ τουσ ςε αυτόν κατά τον 20ό και 21ο αιϊνα. Επιχειρείται μία διεξοδικι μελζτθ τθσ 
ςυμβολισ τουσ ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ, μζςω τθσ ςκιαγράφθςθσ ποντιακϊν ςυλλόγων 
και ζξοχων προςωπικοτιτων με καταγωγι από τον Πόντο. Συγκεκριμζνα, με βάςθ τθν 
υπάρχουςα βιβλιογραφία ερευνάται για τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ με ποια μορφι και ςε 
ποιον βακμό επιδρά ο ποντιακόσ πλθκυςμόσ ςτουσ τομείσ τθσ παιδείασ και του πολιτιςμοφ. 
Αναλφονται, ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν με 
ανκρϊπουσ-κλειδιά για τον εντοπιςμό αρχείων και προςωπικοτιτων Ελλινων του Πόντου, με 
εννιά προςωπικότθτεσ ποντιακισ καταγωγισ με ςπουδαίεσ κοινωνικζσ ςυνειςφορζσ και με 24 
εκπροςϊπουσ ποντιακϊν ςυλλόγων του 20οφ και 21ου αιϊνα. Επίςθσ, μελετϊνται αρχεία και 
καταςτατικά ίδρυςθσ των ςυλλόγων αυτϊν και γίνεται καταγραφι και εξαγωγι ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων από το Διαδίκτυο για τουσ 450 ςυλλόγουσ που είναι επίςθμα εγγεγραμμζνα μζλθ 
των δφο πανελλινιων ποντιακϊν ομοςπονδιϊν (Π.Ο.Π.Σ. και Π.Ο.Ε.). Διαπιςτϊνεται ότι ο 
ποντιακόσ ελλθνιςμόσ ςυνζβαλλε και ςυνεχίηει να ςυμβάλλει, προςφζροντασ μείηονα 
ευεργετιματα είτε υπό τθ μορφι υποδομϊν και μνθμείων, ι μζςω τθσ προόδου και ανάδειξθσ 
Ποντίων επιςτθμόνων, εκδοτϊν, ςυγγραφζων, κακθγθτϊν, μουςικϊν, κρθςκευτικϊν μορφϊν 
και πάςθσ φφςεωσ ςυνεχιςτϊν τθσ διαλζκτου, των παραδόςεων και τθσ ιςτορίασ του Πόντου. Η 
ποντιακι εκνοτοπικι ταυτότθτα παραμζνει ιςχυρι και εκδθλϊνεται ςε κάκε ζκφανςθ του 
πολιτιςμοφ ςτον ελλαδικό χϊρο αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο. 
 

The contribution of Greeks of Pontic origin to social life in Greece with emphasis on 
education and culture (20th-21st century)  
 
The integration and presence of Greeks of Pontian ancestry within the Hellenic area are of 
particular interest, whilst their identity is becoming significantly perceptible through their 
polymorphous influence on it during the 20th and 21st centuries. A meticulous study is 
attempted regarding their contribution towards the social life of the country, by identification of 
Pontian associations and exceptional personalities of Pontian ancestry. In particular, the degree 
of influence applied by Pontian associations on the fields of education and culture are 
investigated, based upon scholarly literature. Interviews with nine personalities of Pontian 
ancestry whose social contribution has been significant and 24 representatives of Pontian 
associations of the 20th and 21st centuries are analysed, which have been conducted in order to 
trace archives Greeks of Pontian ancestry. Furthermore, archives and statutes of these 
associations are studied along with statistical data from the World Wide Web regarding 450 
associations which are formal members of the two Panhellenic Pontian federations, the 
Panhellenic Federation of Pontian Associations (Π.Ο.Π.Σ.) and the Panpontian Federation of 
Greece (Π.Ο.Ε.). The continuous contributions of Greeks of Pontian ancestry are ascertained, via 
major accomplishments either in the form of welfare infrastructure and monuments, or through 
the progression and ascent of Pontian scientific, cultural and religious figures and all kinds of 
advocates of the dialect, the tradition and the history of Pontus. The Pontian ethno-regional 
identity remains potent and it is manifested in every aspect of culture in Greece as well as 
internationally. 

 


