† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ
τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Συμπληρώνονται φέτος ἑκατό χρόνια ἀπό τή Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν
ἐκδίωξη τῶν πατέρων καί προγόνων μας ἀπό τήν ἱστορική κοιτίδα τοῦ Πόντου, ἀπό ἐκεῖ ὅπου
γιά αἰῶνες ἄκμασε ὁ Ἑλληνικόςπολιτισμός καί ἡ χριστιανική πίστη καί εὐλάβεια, καί συγχρόνως
εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τήν ἐπίσημη ἀναγνώρισή της ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί τήν
καθιέρωση τῆς 19ης Μαΐου ὡς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Μνήμης γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων στόν
ἀλησμόνητο Πόντο.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπετείου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, τό
Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τό Σωματεῖο Παναγία Σουμελᾶ τελοῦν
τήν Κυριακή, 19 Μαΐου 2019,πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο γιά ὅλους
τούς ἀδίκως καί μαρτυρικῶς τελειωθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας. Καί καλεῖ ὅλους τούς
Ποντίους ὅπου γῆς ἀλλά καί ὅλους τούς Ἕλληνες νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία καί τή
συμμετοχή τους τή μνήμη τῶν Ποντίων, τή μνήμη καί τή θυσία τῶν πατέρων καί τῶν μητέρων
μας, ἐκφράζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς
Σουμελιώτισσας, τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν προστασία πού χάρισε στούς πατέρες μας στίς
τραγικές ὧρες τοῦ ξερριζωμοῦ καί τίς ἀμέτρητες κακουχίες στούς δρόμους τῆς προσφυγιᾶς·
ἀλλά καί γιατί δέν μᾶς ἄφησε μόνους καί ὀρφανούς, ἀλλά ἦλθε κοντά μας ὡς στοργική μητέρα
γιά νά μᾶς συντροφεύει καί νά μᾶς ἐνισχύει στίς προσπάθειές μας καί, κυρίως, γιά νά μᾶς
κρατᾶ ἑνωμένους κοντά της.

Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους τούς Ποντίους, ὅλα τά Ποντιακά Σωματεῖα, ἀνεξαρτήτως τῶν
ἐκδηλώσεων, τίς ὁποῖες θά πραγματοποιήσει τό καθένα ξεχωριστά γιά τήν ἀνάδειξη τῆς
θλιβερῆς αὐτῆς ἐπετείου, νά συμμετάσχουν στίς 19 Μαΐου 2019 στήν πολυαρχιερατική θεία
Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
στέλνοντας σέ ὅλον τόν κόσμο μήνυμα ἑνότητος καί ἀποφασιστικότητος τοῦ Ποντιακοῦ
Ἑλληνισμοῦ νά ἀγωνισθεῖ γιά τή δικαίωσή του. Παράλληλα, ὅλοι oἱ Ποντιακοί Σύλλογοι
μποροῦν νά πραγματοποιήσουν τίς ἐκδηλώσεις πού ἐπιθυμοῦν καί ἔχουν προγραμματίσει. Ἡ
πρόσκλησή μας δέν εἶναι δεσμευτική γιά κανέναν, ἀλλά ἔχει ὡς σκοπό νά μᾶς δώσει τήν
εὐκαιρίανά ἐκφράσουμε ὅλοι μαζί τήν εὐγνωμοσύνη μας στήν Παναγία μας, στήν Παναγία
Σουμελᾶ, καί νά τήν παρακαλέσουμε νά ἀναπαύσει τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας καί
ὅσους ἔμειναν ἐκεῖ, στήν ἁγιασμένη γῆ τοῦ Πόντου, καί ὅσους ἐτελειώθησαν κατά τή μεγάλη

ἔξοδο ἀπό τόν Πόντο, καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού ζοῦμε τά σύγχρονα προβλήματα τῆς πατρίδος μας
νά χαρίσει δύναμη, χάρη καί ἑνότητα.
«Τῶν μαρτύρων, τῶν ἡρώων καί τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ἀλησμόνητου Πόντου αἰωνία ἡ μνήμη».
Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

