Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμπέλλοσ
«Πόντος ! Έν’ άστρον υωτεινόν»
Δηήκεξν εθδειώζεσλ αθηεξσκέλν ζηνλ Πνληηαθό Ειιεληζκό ζηηο 23 θαη 24 Σεπηεκβξίνπ
2017 από ην Σύιινγν Μηθξαζηαηώλ θαη Πνληίσλ Μεξακπέιινπ.
Ο Σύιινγνο Μηθξαζηαηώλ θαη Πνληίσλ Μεξακπέιινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθό
Αζιεηηθό Οξγαληζκό Δήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Λαζηζίνπ
νξγαλώλεη δηήκεξν εθδειώζεσλ ζηηο 23 θαη 24 Σεπηεκβξίνπ 2017 αθηεξσκέλν ζηνλ Πνληηαθό
Ειιεληζκό. Σθνπόο ηνπ ζπλόινπ ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη ε
δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ε απνλνκή θόξνπ ηηκήο ζηνπο Έιιελεο ηνπ Πόληνπ.
Άιισζηε, ε ύπαξμε θαη ελεξγή παξνπζία πξνζθπγηθώλ ζπιιόγσλ, απνδεηθλύεη όηη νη
Έιιελεο μέξνπλ λα αγσλίδνληαη, λα επηβηώλνπλ ζηηο δπζθνιίεο θαη λα παξακέλνπλ
αιιειέγγπνη. Με ην βιέκκα ηεο ςπρήο καο λα αηελίδεη από ηελ θξεηηθή γε, ηνλ Εύμεηλν Πόλην
επειπηζηνύκε όηη ζα μππλήζνπκε κλήκεο, θπξίσο γηα απηνύο πνπ έρνπλ ξίδεο από ηνλ Πόλην,
αιιά θαη γλώζε θαη ζπγθίλεζε γηα ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Οκηιίεο από αμηόινγνπο
επηζηήκνλεο, κνπζηθά ρξώκαηα, κπξσδηέο, γεύζεηο θαη ρνξνί κε ην γλσζηό ηνπο δπλακηζκό
θαη πάζνο, ζα απνηειέζνπλ ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο. Οη Πόληηνη δηαηεξώληαο ηελ
παξάδνζή ηνπο αθκαία, δίλνπλ ην κήλπκα ζε όινπο όηη κπνξεί λα έρνπλ ραζεί νη ηόπνη αιιά
δελ έρεη ραζεί ε κλήκε ησλ αλζξώπσλ πνπ πξνρώξεζαλ, έδσζαλ δσή, «θνξώληαο» ηε
κλήκε ζαλ παλνπιία, κεηαηξέπνληαο ηελ απώιεηα ζε δύλακε. Η αγάπε ηνπ πνληηαθνύ
ειιεληζκνύ γηα ηα «ηεξά ρώκαηα» θέξλεη κηα γιπθηά ζπγθίλεζε γεκάηε λνζηαιγία θαη
αλακλήζεηο. Γη’ απηνύο, νη παηξίδεο πνπ ράζεθαλ δελ είλαη μεραζκέλεο θαη όζε ζθόλε θαη αλ
πέζεη ζην εμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηεο πνληηαθήο ηζηνξίαο, πάληα ζα ππάξρνπλ δπν ρέξηα λα ην
θαζαξίζνπλ επιαβηθά, λα ην κειεηήζνπλ θαη λα ην βάινπλ ζην ξάθη ηεο ηζηνξίαο όπσο ηνπ
αμίδεη. Μέζα από ηα πνιηηηζηηθά ηαμίδηα ηεο ιανγξαθίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο ςπρήο θαη ησλ
νλείξσλ ζέινπκε θαη εκείο σο ζύιινγνο λα βάινπκε ην δηθό καο ιηζαξάθη ζην νηθνδόκεκα ηεο
Επμείληαο Παξαθαηαζήθεο. Μέιε, θίινη ηνπ ζπιιόγνπ θαη όιε ε θνηλσλία ηνπ ηόπνπ καο αο
γίλνπκε ζπλνδνηπόξνη ζε απηό ην ηαμίδη, ηηκώληαο ηνπο Έιιελεο ηνπ Πόληνπ πνπ κέζα από
ηηο θιόγεο ηεο θαηαζηξνθήο, θνξηώζεθαλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη πεξλώληαο
από ηα δύζβαηα κνλνπάηηα, κε ηελ ςπρή ζην ζηόκα, ηελ έθεξαλ ζηε κεηέξα παηξίδα.
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