Αρ. Πρωτ.: 14198/12-05-2017
Π Ρ Ο Σ : Μ.Μ.Ε.

Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, λίγες ημέρες πριν την θλιβερή επέτειο της 19 ης Μαΐου,
όλοι

οι

Πόντιοι

όπου

γης,

αισθανόμαστε

εντονότερες

τις

άσβεστες

μνήμες,

των αδικοχαμένων και ξεριζωμένων προγόνων μας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, με οδηγό την ιστορική διαδρομή σχεδόν
μισού αιώνα, αλλά και έχοντας πλήρη συναίσθηση κι επίγνωση, όχι μόνο της κρισιμότητας
των στιγμών, αλλά και της άκρατης βούλησης της λαϊκής βάσης του π οντιακού χώρου,
για άλλη μία φορά, κατέθεσε συγκεκριμένη, καλοπροαίρετη και απολύτως εφικτή
πρόταση

για

την

πραγματοποίηση

ΚΟΙΝΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΛΩΝ

των Ομοσπονδιών στις 19 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

της

Παμποντιακής

Ομοσπονδί ας

Ελλάδος,

έστω και με ισχνή σχετική πλειοψηφία, αρνήθηκε και πάλι την πρότασή μας για κοινή
εκδήλωση.
Ως
τις
των

Διοικητικό

Συμβούλιο

προσχηματικές
Ποντίων,

της

δικαιολογίες

έστω

για

μία

των

Π.Ο.Π.Σ.,
αρνητών

ημέρα

τον

αδυνατούμε

να

της

παρουσίας

χρόνο,

κοινής
για

την

κατανοήσουμε
Ημέρα

ΟΛΩΝ
Μνήμης

της Γενοκτονίας των προγόνων μας.
Αφήνουμε στην κρίση της κοινής γνώμης, όσους επιμένουν να εστιάζουν σε ψευδεπίγραφα
διλήμματα, με διχαστικό πνεύμα, προφανώς, λόγω της αδυναμίας τους να ξεφύγουν από
αγκυλώσεις και κακές πρακτικές του παρελθόντος, εξυπηρετώντας όσους εφαρμόζουν την
τακτική του «διαίρει και βασίλευε» στον οργανωμένο ποντιακό χώρο.
Μέσα από την παρούσα επιστολή, σας καλούμε στις φετινές Εκδηλώσεις Μνήμης της
Γενοκτονίας, που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων,
με τη συμμετοχή της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης.
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Η παρουσία όλων των φορέων του Προσφυγικού Ελληνισμού στις εκδηλώσεις
τονίζει το πάγιο αίτημα για Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χριστιανικών Λαών
της Ανατολής.
Η συμμετοχή όλων μας στην τελετή μνημοσύνης για τα θύματα της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού,
είναι φωνή για την αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας,
είναι φωνή για τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Στις 19 Μαΐου, στο Λευκό Πύργο αποτίουμε φόρο τιμής στα 353.00 θύματά μας.

Πρόγραμμα
6.30μ.μ. Συγκέντρωση Σωματείων, Φορέων, Νεολαίας στην Πλατεία
Αριστοτέλους(παραλία).
7.30 μ.μ. Πορεία Μνήμης προς το Λευκό Πύργο μέσω της Λεωφόρου Ν ίκης.
8.30 μ.μ. Επίσημη Τελετή Υποστολής Σημαίας στο Λευκό Πύργο από Άγημα
Ποντίων και τη Στρατιωτική Μουσική του Γ’ Σώματος Στρατού.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
 η Ομάδα «Aidos» και ο «Κύκλος» με 40 κρουστά.
 Τραγουδά για τον Πόντο η Έλενα Κασαμπαλίδου.
 Η Χορωδία του 2 ο Δημοτικού Σχολείου
συγκροτήματος

ARGO

και

το

Ευόσμου , με τη συμμετοχή του

παραδοσιακό

μουσικό

συγκρότημα

«Ποντοπόροι», ερμηνεύει για πρώτη φορά το τραγούδι «Αετός», το οποίο
συνέθεσαν δύο μαθήτριες του Σχολείου.
Σελίδα 2 από

3

 Πυρρίχιος χορός Σερρα και χορός των Μαχαιριών.
 Κατάθεση ψηφίσματος στο Τουρκικό Προξενείο.
Πέριξ του Λευκού Πύργου


1 ο Τουρνουά Μνήμης από την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, αξιολογήμενο από την Ελληνική Σκακιστική
Ομοσπονδία.



Δράση για παιδιά -«Ταξιδεύοντας με τις μνήμες των προγόνων μας»
Από το Εργαστήριο τέχνης «ART FACTORY», χώρος ανάπτυξης ανθρώπινης
δημιουργικότητας.

Σας περιμένουμε, όλες και όλους, για να ενώσουμε τις φωνές μας και να υπενθυμίσουμε
πως ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΤΙΜΟΥΜΕ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σαχινίδου

Ο ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης
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