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Ιούνιος 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:30, στα γραφεία της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ»,
πραγματοποιήθηκε η εκ του καταστατικού προβλεπόμενη Τακτική Γενική Απολογιστική
Συνέλευση του φορέα, με θέματα συζήτησης:
α) Κατάθεση και ψήφιση του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του απερχόμενου
Δ.Σ.
β) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. για
την επόμενη τριετία.
Παραβρέθηκαν δια των νομίμων εκπροσώπων τους, 16 από τα 20 σωματεία ‐ εταίροι του
«ΝΟΣΤΟΥ», καθώς επίσης και πολλοί εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων του Συνδέσμου
Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος & Νήσων, με την ιδιότητα του παρατηρητή, κατόπιν
προσκλήσεως του διοικητικού συμβουλίου του φορέα.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, δεν θα μπορούσε να μην γίνει λεπτομερής και αναλυτική αναφορά
στην τηλεοπτική εκπομπή «Αθέατος Κόσμος», της 17/04/2013, του κ. Κώστα Χαρδαβέλλα από το
κανάλι Zoom, με καλεσμένη, μεταξύ άλλων και τη βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη,
όπου έγινε αναφορά στην Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ».
Ούτε βέβαια παραγνωρίσθηκε ή υποτιμήθηκε η σοβαρότητα της επαίσχυντης πράξης, όπου
συνάδελφοι συμπατριώτες εκλεγμένοι σε διοικήσεις ποντιακών φορέων, μεθοδικά και
επιλεκτικά, διέδιδαν το κατάπτυστο βιντεάκι της εκπομπής, προσθέτοντας και τη δική τους
πινελιά στους σχολιασμούς, αυξάνοντας και διευρύνοντας το «κατηγορητήριο», συκοφαντώντας
και λασπολογώντας ασύστολα με τη γνωστή αμετροέπεια του αδαούς και εμπαθούς
ανθρωπάκου.
Και όλα αυτά, χωρίς να ενδιαφερθούν ούτε για μια στιγμή να ρωτήσουν τον καθ' ύλη αρμόδιο
πρόεδρο του «ΝΟΣΤΟΥ» ζητώντας ενημέρωση, εξηγήσεις, διευκρινίσεις και απαντήσεις σε όλα τα
ερωτήματά τους.
Τόσο πολύ και τόσο ειλικρινά τους απασχολεί η αλήθεια και η διαφάνεια...
Στην εν λόγω εκπομπή η κ. Χρυσοβελώνη κατέθεσε ανεπαρκή, ανακριβή, ελλιπή και
ετεροχρονισμένα στοιχεία και με την εξόφθαλμη ενθάρρυνση του δημοσιογράφου κατέληξαν ως
δικαστές και οι δυο μαζί σε αυθαίρετα και ανυπόστατα συμπεράσματα, καταγγέλλοντας τους
πρώην και νυν προέδρους της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» κ.κ. Δημήτρη Χριστοφορίδη και
Παναγιώτη Λεσγίδη αντίστοιχα, για συμπαιγνία, αδιαφανείς διαδικασίες και υπεξαίρεση, ούτε
λίγο ούτε πολύ, 1.000.000 ευρώ!!!
Και όλα αυτά χωρίς την παρουσία στο τηλεοπτικό «πάνελ» ούτε ενός εκπροσώπου του «ΝΟΣΤΟΥ»
και χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε, έστω και επιφανειακή, δημοσιογραφική έρευνα.
Πιστεύοντας ακράδαντα στις δημοκρατικές διαδικασίες του οργανωμένου ποντιακού χώρου και
υπερασπιζόμενοι τους θεσμούς και τις νόμιμες λειτουργίες του, δεν δώσαμε συνέχεια στο θέμα
με συζητήσεις, απαντήσεις και αντεγκλήσεις σε προσωπικές ή συνωμοτικές συναντήσεις στο
Μουσείο, ή σε αναλύσεις καφενείου, ή πολύ περισσότερο σε διαδικτυακή ανήθικη ενημέρωση
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και παραπληροφόρηση.
Ούτε είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε, αφενός μεν θεσμικό ρόλο στην τηλεόραση και
αφετέρου αρμοδιότητες ανακριτή, εισαγγελέα και δικαστή στον κάθε δημοσιογράφο ή
τηλεπαρουσιαστή.
Επιλέξαμε τη μόνη εξασφαλισμένα νόμιμη οδό της επίσημης απάντησης σε όλα και σε όλους,
μέσα από τη Γενική Απολογιστική Συνέλευση του φορέα.
Εκεί, παρουσία όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, παρουσιάστηκε όλο το κομμάτι της επίμαχης
εκπομπής, με τις αναφορές και τα σχόλια του δημοσιογράφου και της βουλευτού και στη
συνέχεια, με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, δόθηκαν όλες οι απαντήσεις για όλα τα
σημεία παραπληροφόρησης και συκοφαντικής δυσφήμησης, με αναφορά αποκλειστικά σε
δημόσια έγγραφα (Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α.Σ.Ε.Π., Νομικών
Υπηρεσιών κ.λπ.) και σε πρακτικά του «ΝΟΣΤΟΥ», που ούτως ή άλλως όλα ήταν και είναι
αναρτητέα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την
υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συνεπώς προσιτά σε όλους.
(Όλο το επίμαχο βιντεάκι με όλες τις απαντήσεις στο http://youtu.be/nFTTn8hfLv8).
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του
απερχόμενου Δ.Σ.
Επίσης ομόφωνα επικρότησε και ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με την οποία η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» οφείλει και πρέπει να στραφεί νομικά εναντίον της
βουλευτού των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη και του τηλεπαρουσιαστή ‐
δημοσιογράφου κ. Κώστα Χαρδαβέλλα, για ηθική βλάβη, συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή
της αξιοπιστίας του φορέα.
Επίσης ομόφωνα, επικρότησε την ήδη ειλημμένη απόφαση των κ.κ. Παναγιώτη Λεσγίδη και
Δημήτρη Χριστοφορίδη, ως φυσικά πρόσωπα, να στραφούν νομικά εναντίον των δύο
προαναφερόμενων ατόμων, αλλά και εναντίον όσων διακινούσαν και διέδιδαν το συκοφαντικό
βιντεάκι μετά σχολιασμού, βλάπτοντάς τους τόσο ηθικά όσο και επαγγελματικά.
Τέλος, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα αποδέχθηκε και εξουσιοδότησε το νέο Δ.Σ. να
διερευνήσει με τους νομικούς του συμβούλους, την πιθανότητα προσφυγής της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
«ΝΟΣΤΟΣ» και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Από τις εκλογές που ακολούθησαν, όπου ψήφησαν 15 από τα 16 παρόντα σωματεία, προέκυψε
το νέο Δ.Σ., το οποίο την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 20:00 συνήλθε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη

:
:
:
:
:

Λεσγίδης Παναγιώτης
Κουλαξουζίδης Νικόλαος
Ερμίδου Γεωργία
Σαββίδης Ιωάννης
Ηλιάδης Ιωάννης
Καραβάνος Χαράλαμπος
Λαζαρίδης Χαράλαμπος
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