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† 19η Μαΐου

῾Ημέρα Μνήμης

τῆς Ποντιακῆς

Γενοκτονίας
(1914-1923)

Αʹ.

Φάνης Μαλκίδης

«᾿Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις

τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»*

Τ
Ο ΒΙΒΛΙΟ ἔχει σκοπὸ νὰ παρουσιάσει συνοπτικὰ τὶς ση-
μαντικότερες διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος, τῆς Γε-

νοκτονίας, τὴν κατάσταση τῶν Ποντιόφωνων Κρυπτοχριστιανῶν
στὴν Τουρκία, καθὼς καὶ τὸ θέμα τῶν Ποντίων τῆς τ. ΕΣΣΔ ποὺ
ἐγκαταστάθηκαν στὴν ῾Ελλάδα ἢ -πολὺ λιγότεροι- ἔχουν παρα-
μείνει στὶς ἑστίες τους.

Τὸ βιβλίο ἔχει ὡς στόχο νὰ συμβάλει στὴν προσπάθεια ποὺ
ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὸ Ποντιακὸ Ζήτημα, καὶ
ἰδιαίτερα στὴν ἀνάδειξη τῆς ὑπόθεσης τῆς Γενοκτονίας, ποὺ ὑ-
περβαίνει τὸν Ποντιακὸ ῾Ελληνισμὸ καὶ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ῞Ελ-
ληνες.

῾Η διερεύνηση τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος στὸ βιβλίο ἔχει τρεῖς
συνιστῶσες.

῾Η διεκδικουμένη περιοχὴ τοῦ Πόντου, ὡς

Αὐτονόμου ῾Ελληνικοῦ Ποντιακοῦ Κράτους

(1918-1922).
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῾Η πρώτη ἀφορᾶ τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνώρισης τῆς 19ης Μαΐου
ὡς ῾Ημέρας Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν ῾Ελλήνων τοῦ Πόντου,
θέμα ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ πολλοὺς (συλλόγους, φορεῖς, πολίτες,
πολιτικούς, ἐπιστήμονες, κ.ἄ.) τὸ μεῖζον θέμα σχετικὰ μὲ τὸ
Ποντιακό.

῾Η δεύτερη συνιστῶσα ἀφορᾶ τὴ σημερινὴ ὄψη τῶν Ποντιόφω-
νων Κρυπτοχριστιανῶν στὴν Τουρκία καὶ ἰδιαίτερα στὸν τόπο
διαβίωσής τους, στὸν Πόντο. ῾Ο χειρισμὸς τοῦ ζητήματος τῶν
Ποντιόφωνων Κρυπτοχριστιανῶν ἀπαιτεῖ πολιτικὴ καὶ σχεδια-
σμό, ποὺ ὑπερβαίνει τὶς δεδομένες καταστάσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν
κρατοῦσα ἀντίληψη, ἀφοῦ ἀποτελεῖ πρώτιστα τὴ διατήρηση τῆς
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ἑνὸς λαοῦ ποὺ σὲ πολὺ δύσκολες συν-
θῆκες (Τουρκία καὶ ἰσοπεδωτικὴ παγκοσμιοποίηση) τείνει πρὸς
ἐξαφάνιση.

῾Η τρίτη συνιστῶσα, ἡ ἐγκατάσταση τῶν Ποντίων προσφύγων
ἀπὸ τὴν τ. ΕΣΣΔ στὴν ῾Ελλάδα, ἀποτελεῖ ζήτημα ποὺ κυριάρχη-
σε ἀπὸ τὶς δεκαετίες τοῦ 1990 σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνικῆς ζωῆς. ῾Η ροὴ Ποντίων ἀπὸ τὴν τ. Σοβιετικὴ ῞Ενωση
πρὸς τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ ἡ διόγκωσή της μέχρι τὸ τέλος τῆς
δεκαετίας τοῦ 1990, ἀνακίνησε καὶ πάλι τὸ πρόβλημα οἰκονομι-
κῆς, κοινωνικῆς ἔνταξης στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία μιᾶς μεγάλης
ὁμοεθνοῦς πληθυσμιακῆς ὁμάδας, ποὺ σὲ προηγούμενες περιό-
δους (1922-1923) ἀποτέλεσε καθοριστικὸ παράγοντα γιὰ τὴν ἀ-
ναγέννηση τοῦ κράτους. Αὐτὴ ἡ προσφυγικὴ κουλτούρα τοῦ
῞Ελληνα, ἀποτέλεσε καὶ τὸ μεῖζον, στὴν θετικὴ σὲ γενικὲς γραμ-
μὲς ἀντιμετώπιση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας πρὸς τοὺς νεοπρόσ-
φυγες, χωρὶς βεβαίως νὰ παραγνωρίζεται πὼς γιὰ διάφορους
λόγους, οἱ Πόντιοι πρόσφυγες θεωρήθηκαν ὡς ἐξιλαστήρια θύ-
ματα γιὰ κάθε τι κακὸ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνικὴ δομή.

* * *

Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ καὶ ἡ περαιτέρω ἀνάδειξη καὶ διεθνοποίηση
τῆς ῾Ημέρας Μνήμης καὶ τῆς ὑπόθεσης τῆς Γενοκτονίας, ἡ ὁποία
ὑπερβαίνει τὸν Ποντιακὸ ῾Ελληνισμὸ καὶ διαπερνᾶ ὅλη τὴν ἑλ-
ληνικὴ κοινωνία, ἀποτελεῖ κυρίαρχο συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἐ-
θνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ποὺ σέβεται τὴν ἱστορία καὶ τὴν
ἀλήθεια, δηλαδὴ τὴ Μνήμη της.
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Γιὰ τὴν ἀνέγερση ἑνὸς ἐθνικοῦ μνημείου τῆς Γενοκτονίας τῶν
῾Ελλήνων τοῦ Πόντου, -ὅπως ἔχουν ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ Ἀρμένιοι
στὸ ᾿Ερεβὰν καὶ οἱ ῾Εβραῖοι στὸ Τὲλ Ἀβίβ-, γιὰ τὴν προώθηση
τῆς Γενοκτονίας στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, γιὰ τὴν ἀναγνώρι-
ση τοῦ ἐγκλήματος ἀπὸ τὸν θύτη, ἡ ἐπίμονη ἄρνηση τοῦ τουρκι-
κοῦ κράτους κάνει τὴν ἀπαίτηση τοῦ Ποντιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ
ἀκόμα πιὸ ἔντονη.

Ταυτόχρονα, ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ἀποτελεῖ καὶ ἕνα
σπουδαῖο βῆμα τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση,
βῆμα ποὺ δείχνει καὶ τὶς βάσεις μιᾶς πραγματικῆς φιλίας καὶ
σχέσης βασισμένης στὴν εἰλικρίνεια καὶ στὸ σεβασμό. Ἀντιθέ-
τως, κάθε ἄλλη ἄνωθεν ἐπιβαλλόμενη συνεργασία εἶναι καταδι-
κασμένη σὲ ἀποτυχία, γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὶς ἐθνικὲς ἀπο-
διαρθρώσεις ποὺ σημειώθηκαν μετὰ ἀπὸ τέτοιες σχέσεις.

* * *

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ἀποσκοπεῖ στὴν καταγραφὴ τῶν τριῶν αὐτῶν
διαστάσεων τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος σὲ σχέση μὲ τὰ ἑλληνικὰ
καὶ διεθνῆ πολιτικὰ δεδομένα· πῶς ἡ ἑλληνικὴ καὶ διεθνὴς πο-
λιτικὴ ἀντιδρᾶ στὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἀναγνώριση, τὴ διεθνοποίηση
καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς 19ης Μαΐου στὸ ἀποσιωπημένο μέχρι πρό-
τινος ζήτημα τῆς ὕπαρξης Ποντιόφωνων Κρυπτοχριστιανῶν στὴ
σημερινὴ Τουρκία καὶ τέλος, στὸ μεγάλο προσφυγικὸ θέμα ποὺ
προέκυψε μὲ τὴν ἔλευση στὴν ̔Ελλάδα Ποντίων ἀπὸ τὴν τ. ΕΣΣΔ.

᾿Επιπλέον, τὸ βιβλίο ἐπιδιώκει νὰ ἀποτελέσει μέρος τῆς μεγά-
λης καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἔνταση πολιτικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς
συζήτησης ποὺ ἔχει ξεκινήσει γιὰ ὅλες τὶς παραμέτρους τοῦ
Ποντιακοῦ Ζητήματος καὶ παράλληλα νὰ ἀναδείξει τὴ σημασία
ποὺ ἔχει ἕνα μεγάλο πολιτικό, ἱστορικὸ καὶ κοινωνικὸ θέμα στὴ
σημερινὴ ἑλληνικὴ καὶ διεθνῆ πολιτική.

(᾿Εκδόσεις «Γόρδιος», τηλ. 210-8252279, Ἀθήνα 2006)
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Βʹ.
῾Υπόμνημα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο

῾Η Γενοκτονία τοῦ Πόντου**

Σ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ τοῦ Προέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς ᾿Εξωτερικῶν ῾Υπο-
θέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. ῎Ελμαρ Μπρὸκ πα-

ραδόθηκε τὸ ῾Υπόμνημα τῆς Παμποντιακῆς ῾Ομοσπονδίας ῾Ελλά-
δος (ΠΟΕ) γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν ῾Ελλήνων
τοῦ Πόντου.

᾿Εγκυκλοπαίδεια τοῦ Ποντιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ, τόμος 12, σελ. 311, ἐκδ.

Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2007.
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Τὸ ἴδιο ῾Υπόμνημα, ποὺ συνοδεύεται μὲ ὑποστηρικτικὸ τοῦ
αἰτήματος ὑλικὸ (τὰ ντοκουμέντα τῆς Γενοκτονίας τοῦ καθηγητὴ
Κώστα Φωτιάδη), παραδόθηκε καὶ στὸν ῾Ολλανδὸ εὐρωβουλευτὴ
κ. Κάμιελ ῎Ερλιγκς, μέλος τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ συντάκτη τῆς
῎Εκθεσής της γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων
μὲ τὴν Τουρκία.

Στὴν ῎Εκθεση αὐτή, ποὺ ὑπερψηφίστηκε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ᾿Επι-
τροπῆς, ἀναφέρεται ὅτι ἡ Γενοκτονία τῶν ῾Ελλήνων τοῦ Πόντου
πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἰσότιμα μὲ τὴ Γενοκτονία τῶν Ἀρμενί-
ων, ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγμα-
τεύσεων μὲ τὴν Τουρκία.

Τὸ τελικὸ κείμενο διαμορφώθηκε ὕστερα ἀπὸ τροπολογία ποὺ
κατέθεσε ὁ ῞Ελληνας εὐρωβουλευτὴς κ. Γ. Δημητρακόπουλος.

῾Η ῎Εκθεση, ὅπως δήλωσε χθὲς ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΟΕ κ. Γ.
Παρχαρίδης,

«εἰσάγεται πρὸς συζήτηση στὴν ὁλομέλεια τοῦ Εὐ-

ρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὶς 26 τοῦ μηνὸς καὶ κατὰ

τὶς ἐκτιμήσεις εὐρωβουλευτῶν ἀναμένεται νὰ ὑπερψη-

φιστεῖ».

Γʹ.
Γεγονότα καὶ Παρεπόμενα

῾Ημέρα Μνήμης

τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων***

τοῦ Κων/νου Β. Χιώλου

δρος Ν., Προέδρου

᾿Εθνικῆς ῾Ενώσεως Βορείων ῾Ελλήνων

Η
 19η Μαΐου εἶναι ῾Ημέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τοῦ Πον-
τιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη καὶ ἐξεδιώχθη

βιαίως ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες. ᾿Ογδόντα καὶ πλέον
χρόνια παρῆλθαν ἀπὸ τότε ποὺ ἐξερριζώθη ἀπὸ τὸν Πόντο ὁ
ἐκεῖ ἀπὸ αἰώνων διαβιῶν ἀκμαῖος καὶ φιλοπρόοδος ῾Ελληνι-
σμός.
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῾Η Βουλ  τῶν ῾Ελλήνων ἀναγνώ-
ρισε τὴν Γενοκτονία καὶ τὶς σφαγὲς
κατὰ τῶν Ποντίων. ῾Η ἀναγνώριση
τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων ἔγινε
τὴν 24η Φεβρουαρίου 1994 διὰ τοῦ
Νόμου 2193/1994 (ΦΕΚ Αʹ 32).

Διὰ τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Νόμου
αὐτοῦ, ἡ 19η Μαΐου — ἡμέρα ποὺ ἀ-
πεβιβάσθη ὁ Κεμὰλ Πασᾶς στ ν Σαμ-

ψοῦντα — καθιερώνεται ὡς ἡμέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν
῾Ελλήνων τοῦ Πόντου.

᾿Επακολούθησε ἡ ἔκδοση τοῦ Πρ. Δ/τος 99 τῆς 11.5.1994 (ΦΕΚ
Αʹ 78), μὲ τὸ ἄρθρο 1 τοῦ ὁποίου ὁρίζεται ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις
Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν ῾Ελλήνων τοῦ Πόντου ἔχουν Πα-
νελλήνιο χαρακτῆρα καὶ γίνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν ᾿Επικράτεια.

Ἄν δὲ ἡ 19η Μαΐου δὲν συμπίπτει νὰ εἶναι ἡμέρα Κυριακή, ὁ
ἑορτασμὸς γίνεται τὴν πρώτη Κυριακ  μετὰ τὴν 19η Μαΐου.

᾿Εκ παραλλήλου, ἡ Βουλ  τῶν ῾Ελλήνων, τιμῶντας τὴν Γενο-
κτονία τῶν Ποντίων, ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοση εἰδικοῦ ᾿Επετειακοῦ
Τόμου. ῾Ο Τόμος αὐτός, 600 καὶ πλέον σελίδων, ἐκδοθεὶς τὸ
2004 ὑπὸ τοῦ ῾Ιδρύματος τῆς Βουλῆς τῶν ῾Ελλήνων γιὰ τὸν
Κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴν Δημοκρατία, περιέχει, ἐκτὸς τῶν ἄλ-
λων, ἔγγραφα καὶ στοιχεῖα τῶν ξένων κυρίως Διπλωματικῶν
Ἀρχῶν, ποὺ εἶναι πλήρεις ἀποδείξεις καὶ τεκμήρια τῆς διαπρα-
χθείσης Γενοκτονίας εἰς βάρος τοῦ Ποντιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Συγ-
γραφεὺς τοῦ ἐν λόγῳ σπουδαίου Τόμου (ὁ ὁποῖος, σημειωτέον,
ἀπεστάλη σὲ Κοινοβούλια καὶ Διπλωματικὲς Ἀρχὲς ξένων Χω-
ρῶν, σὲ Διεθνεῖς ᾿Οργανισμούς, Πανεπιστήμια κ.ἄ.), εἶναι ὁ κα-
θηγητ ς κ. Κων. Φωτιάδης.

Ἀντίστοιχο Τόμο, 250 σελίδων, τιτλοφορούμενο: «῞Ελληνες τοῦ
Πόντου» (῾Η Γενοκτονία ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ἐθνικισμό), ἐξέδωσε
τὸ 2005 ἡ Νομαρχιακ  Αὐτοδιοίκησις Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Συγ-
γραφεὺς τοῦ Τόμου αὐτοῦ εἶναι ὁ διδάκτωρ τῆς Σύγχρονης ῾Ιστο-
ρίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βλάσης Ἀγτζίδης.

* * *

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ τοῦ Ποντιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ποὺ εἶναι ἕνα

᾿Εκτοπισμένοι ῞Ελληνες τοῦ

Πόντου πορεύονται στὴν ἔρημο

τῆς ᾿Ανατολίας.
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γεγονὸς ἱστορικῶς τεκμηριωμένο, ἐνετάσσετο σὲ ὀργανωμένο σχέ-
διο ἐξοντώσεως ὅλων τῶν μειονοτήτων ποὺ διαβιοῦσαν στὸ χῶρο
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὸ σχέδιο αὐτὸ τῶν Νεοτούρκων ὁλοκληρώ-
θηκε ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Κεμὰλ μὲ τὴν Μικρασιατικ  Κατα-
στροφ  τοῦ 1922 καὶ τὴν πυρπόληση καὶ τ  σφαγ  τῆς Σμύρνης.
῾Υπεύθυνοι γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν ῾Ελλήνων τοῦ Πόντου εἶναι ὁ
Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ὁ ᾿Ινονοῦ καὶ ὁ Τοπὰλ ᾿Οσμάν.

Οἱ διαδοχικὲς γενοκτονίες τοῦ Ποντιακοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ἔγι-
ναν ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς καὶ παραστρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ
Τουρκικοῦ Κράτους, μεταξὺ τοῦ 1908 καὶ τοῦ 1915 καὶ μεταξὺ τοῦ
1915-1918 καὶ 1919-1922.

Ἀπὸ τὸ 1915, ὁπότε ἄρχισαν οἱ μαζικὲς ἐκτοπίσεις Ποντίων μὲ
τὴν δημιουργία Ταγμάτων ᾿Εργασίας (μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ
Γερμανοῦ Συνταγματάρχου Λίμαν Φὸν Σάντερς) μέχρι τὸ 1922,
ἐξοντώθηκαν ἀπὸ τοὺς Νεοτούρκους καὶ τοὺς Κεμαλικοὺς ἄνω
τῶν 350.000 Ποντίων.

Εἰδικότερα, οἱ συστηματικὲς σφαγὲς τῶν ῾Ελλήνων τοῦ Πόν-
του ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἄρχισαν οὐσιαστικῶς ἀπὸ τοῦ ἔτους
1908 καὶ ἐτερματίσθησαν τὸ 1923 μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυ-
σμῶν ποὺ ἔγινε μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης τῆς 24ης ᾿Ιουλίου
τοῦ 1923, ὁπότε οἱ ἐπιζήσαντες Πόντιοι ἀφίχθησαν στ ν ῾Ελλάδα
καὶ ἐγκατασταθέντες ἐπὶ τὸ πλεῖστον στ ν Μακεδονία καὶ τὴν
Θράκη, ἀπετέλεσαν δυναμικὸ παράγοντα τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ,
διακρινόμενοι γιὰ τὴν φιλοπατρία, τὴν ἐργατικότητα, τὴν φιλο-
ξενία καὶ τὴν πιστὴ προσήλωσή τους στὰ ἀθάνατα ῾Ελληνοχρι-
στιανικά μας ἰδεώδη.

* * *

ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ συναφῶς, ὅτι μὲ τὸ Νόμο 2645/1998 (ΦΕΚ
Αʹ 234), ἡ 14η Σεπτεμβρίου — ἡμέρα ποὺ οἱ δυνάμεις τοῦ Κεμὰλ
Πασᾶ πυρπόλησαν καὶ κατέστρεψαν τὴν ῾Ελληνικώτατη Σμύρνη —
καθιερώθη ὡς ῾Ημέρα ᾿Εθνικῆς Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν ῾Ελ-
λήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ κράτος, μὲ τὸ ἄρθρο
2 δὲ τοῦ Πρ. Δ/τος 304/2001 ὡρίσθη, ὅτι ἄν ἡ 14η Σεπτεμβρίου
δὲν συμπίπτει νὰ εἶναι ἡμέρα Κυριακή, ὁ ἑορτασμὸς τῶν ἐκδη-
λώσεων Μνήμης γίνεται τὴν πρώτη Κυριακ  μετὰ τὴν 14η Σε-
πτεμβρίου.
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῾Η νομοθετικὴ καθιέρωση ἀπὸ τὸ ῾Ελληνικὸ Κοινοβούλιο τῆς
19ης Μαΐου ὡς ῾Ημέρας Μνήμης γιὰ τὴν Γενοκτονία τοῦ Ποντι-
ακοῦ ῾Ελληνισμοῦ καὶ γιὰ τὶς ἀλησμόνητες Πατρίδες τοῦ εὔαν-
δρου Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἡ προώθηση τῆς διε-
θνοῦς ἀναγνωρίσεώς της, ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους ἐμᾶς χρέος τιμῆς.
Ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση δὲ αὐτὴ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ
῾Ελληνισμοῦ, ἀρχίζει ἡ γραμμ  τῆς ῾Ελληνικῆς ἀντίστασης στὸν
σύγχρονο τουρκικὸ ἐπεκτατισμό, ὅπως πολὺ ὀρθῶς τονίζει ὁ
καθηγητ ς κ. Κώστας Φωτιάδης στὸ προαναφερόμενο βιβλίο του.

* * *

ΜΝΗΜΟΝΕΣ, ὅθεν, τοῦ ὑπέρτατου αὐτοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους,
ἄς μὴ παραδώσουμε στ  λήθη τοῦ χρόνου τὸν ἀφανισμὸ τοῦ
Ποντιακοῦ καὶ τοῦ Μικρασιατικοῦ ῾Ελληνισμοῦ, ἀλλὰ νὰ διατη-
ρήσουμε ἄσβεστη τ  φλόγα τῶν ᾿Ελληνοχριστιανικῶν μας Παρα-
δόσεων ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας, τὴν
ὁποία καὶ νὰ μεταλαμπαδεύσουμε περαιτέρω στὶς ἐπερχόμενες
γενεές.

Προσέτι δέ, δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγη τὸ τοῦ ποιητοῦ:

«Μ ν λησμονεῖς πὼς ῞Ελληνα σ᾿ ἔχει γεννήσει ἡ

φύση / καὶ μέσα σου λάμπει ἀδάμαστη τοῦ Γένους σου

ἡ ψυχή!».

q

(*) ᾿Εφημερ. «Χριστιανική», ἀριθ. 733 (1046)/31 Αὐγούστου 2006, «Βιβλιοπαρουσίαση».

᾿Επιμέλ. ἡμετ.

(**) ᾿Εφημερ. «῾Η Καθημερινή», 21. 9. 2006, σελ. 4. ᾿Επιμέλ. ἡμετ.

(***) ᾿Εφημερ. «῾Εστία», 18. 5. 2007, σελ. 4. ᾿Επιμέλ. ἡμετ.


