
 

 

 
 

 

 

   

  Θεσσαλονίκη,19-1-2022 

Αρ.Πρ.:10518 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Ίδρυση υποτροφίας “Σεβαστού Κυμινήτη” στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σπουδές στη 

Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο” του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 

Ελλάδος, κατόπιν πολύμηνης προεργασίας, ανακοινώνει την ίδρυση υποτροφίας για σπουδές 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο», του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο IHU-Postgraduate Programmes-Blacksea. Η 

πρώτη υποτροφία θα δοθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και προτεραιότητα θα έχουν τα 

μέλη των φοιτητικών και των υπολοίπων πρωτοβάθμιων συλλόγων της Ομοσπονδίας μας. 

Λεπτομέρειες για την διαδικασία αίτησης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. 

Αποτίωντας φόρο τιμής στον Τραπεζούντιο λόγιο και ιδρυτή του Φροντιστηρίου της 

Τραπεζούντος, Σεβαστό Κυμινήτη, αποφασίστηκε να ονομαστεί η υποτροφία αυτή, «Υποτροφία 

Σεβαστού Κυμινήτη». 

Η ίδρυση της υποτροφίας “Σεβαστού Κυμινήτη”, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της 

Ομοσπονδίας, γεννήθηκε από την ανάγκη στήριξης νέων επιστημόνων, που θέλουν να 

ενισχύσουν την επιστημονική τους γνώση, να διευρύνουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, 

αλλά και να δημιουργήσουν προοπτικές ανάδειξης άγνωστων πτυχών της ιστορίας και του 

πολιτισμού του Ευξείνου Πόντου, από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Με την παρούσα ανακοίνωση, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο πρόσωπο του Κοσμήτορα 

της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών και Διευθυντή του 

Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο», 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, αναπληρωτή καθηγητή Μανόλη Μανωλεδάκη, καθώς 

επίσης και στο σύνολο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για την αποδοχή της 

πρότασης ίδρυσης της εν λόγω υποτροφίας. 

Εργαζόμαστε και στοχεύουμε στην ενίσχυση, κατά το δυνατόν, των σπουδών, που αφορούν 

στον Εύξεινο Πόντο, προκειμένου να φωτιστούν και να αναδειχθούν η ιστορία και ο πολιτισμός 

του Ελληνισμού, που μεγαλούργησε και ακόμη ζει σε αυτές τις περιοχές. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε 

να παροτρύνουμε με αυτή μας την δράση νέους επιστήμονες, προκειμένου να στρέψουν το 

ακαδημαϊκό τους ενδιαφέρον στον Εύξεινο Πόντο.  

 

 

 

https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/blacksea


 

 

Ευελπιστούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα βρει σύντομα υποστηρικτές και στις Ομοσπονδίες της 

Ομογένειας ώστε ενιαία ο οργανωμένος χώρος να αναδείξει τις σχετικές με τον Εύξεινο Πόντο 

σπουδές και την αξία τους για την επόμενη μέρα του Ποντιακού Ελληνισμού. 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Ο Πρόεδρος                      Η Γενική Γραμματέας 

Γεώργιος Βαρυθυμιάδης                                                      Αθηνά Σωτηριάδου 

 

 


