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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "Η Φλόγα της

Μνήμης" ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

«Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στον ουρανό φωτίζουν 353.000 φωτεινά αστέρια, 353.000 μη

δικαιωμένες ψυχές των προγόνων μας του ελληνικού Πόντου, 353.000 θύματα της απάνθρωπης

γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΣΤΡΑ ΚΡΑΥΓΗΣ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΩΤΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΣ

ΜΗ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΟΥΡΚΙΑ,  ΤΩΝ  353.000  ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ  ΚΑΙ

ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΩΝ  ΑΘΩΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ,  ΒΡΕΦΩΝ,  ΠΑΙΔΙΩΝ,  ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  ΕΓΚΥΩΝ,

ΙΕΡΟΜΕΝΩΝ,  ΔΑΣΚΑΛΩΝ,  ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΠΟΥΔΩΝ,  ΩΣΠΟΥ  ΝΑ  ΛΑΜΨΕΙ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.

Απόγονοι  των  τιμημένων  προγόνων  του  ελληνικού  Πόντου  μέλη  των  άξιων  και  δυναμικών

σωματείων  και  συλλόγων  αλλά  και  συμπατριώτες  μας,  Πρεβεζάνες  και  Πρεβεζάνοι  κάθε

καταγωγής, αγαπητοί Δημότες και παιδιά του τόπου μας, ετούτη τη βραδιά είμαστε όλοι μια ψυχή,

μία φωνή σε ένα πανελλαδικό ανά τον ελληνισμό της οικουμένης πυρρίχιο χορό τιμής, καθήκοντος

και μνήμης για τους αδικοχαμένους προγόνους του Γένους μας.
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Όλοι  μαζί,  με  τα  353.000  αστέρια  των  ψυχών  τους  στο  ουρανό,  ετούτη  τη  βραδιά  μνήμης,

καθήκοντος και τιμής στις πόλεις του Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες και όχι μόνο,

αλλά  και  διανύοντας  το  έτος  της  εκατοστής  επετείου  της  μικρασιατικής  καταστροφής,  δεν

λησμονούμε και βαστάμε τη φλόγα μνήμης. Χιλιάδες φλόγες μνήμης φωτίζουν ετούτη τη βραδιά

παραμονής της μαύρης 19ης Μαΐου. 

Χιλιάδες σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού, μακάρι να να’ ναι ίσες αλλά και πάνω από 353.000, όσα

ήταν  και  τα  θύματα  της  γενοκτονίας  του  χριστιανικού  ελληνισμού  του  Πόντου.  Φλόγες  που

κρατάμε όλοι εμείς από τη γη και τους νέους τόπους τότε τους τόπους τους σήμερα των απογόνων

τους και των καρπών από τις ρίζες τους.

Ανάψαμε όλοι μαζί «τη φλόγα της μνήμης» και την κρατάμε αναμμένη και άσβεστη στα χέρια μας.

Όπως  άσβεστη κρατούμε  από γενιά  και  γενιά  στη  ψυχή και  στην  καρδιά  μας  τη  μαύρη αυτή

τραγωδία της του ποντιακού ελληνισμού και δεν πρέπει να ξεχάσουμε δεν θα τους προδώσουμε

λησμονώντας τους!

Και όχι μόνο δεν θα ξεχάσουμε αλλά και θα παλέψουμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας

όλοι μαζί και θα σπείρουν την ιστορία ετούτη στα χώματα του ελληνισμού και του τόπου μας ώστε

να βγάζει καρπούς σε κάθε επόμενη γενιά!

Σε αυτό το σκεπτικό, η Δημοτική Αρχή με την αμέριστη υποστήριξή μου αλλά και θέλησή μου ως

ελάχιστο καθήκον ως Δήμαρχος και σε συνέργεια μαζί με τους συλλόγους προχωράμε τόσο στην

ανέγερση του μνημείου μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό και τους Μικρασιάτες αλλά και στην

μετονομασία  την  πλατείας  στον  Παντοκράτορα  Πρέβεζας  σε  Πλατεία  Θυμάτων  Ποντιακού  &

Μικρασιατικού Ελληνισμού,  επί την ευκαιρία της ολοκληρώσεως 100 ετών της Μικρασιατικής

Καταστροφής εφέτος αλλά και της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού το 2019.

Υπάρχουν 353.000 ιεροί και υπεράνω λόγοι σε αυτό να είμαστε άπαντες ενωμένοι και μαζί ως μία

ψυχή,  μία  καρδιά  ένα  κοινό  καθήκον,  μακριά  από τα  κλασσικά  καιροσκοπικά και  εσωστρεφή

ματαιόδοξα προεκλογικά ή ότι άλλο παιχνίδια και ιδεοληψίες.

Σήμερα η κάθε φλόγα που κρατάμε ενώνεται σε μία εδώ στην Πρέβεζα και της Πρέβεζας ενώνεται

με  την κάθε  φλόγα στην Ελλάδα ώστε  η  φλόγα καθήκοντος  και  τιμής  να μείνει  άσβεστη και

γιγάντια αντάξια του εθνικού χρέους που έχουμε στα 353.000 θύματα του ποντιακού ελληνισμού
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από την Τουρκία. Σήμερα δεν ξεχνάμε και τιμούμαι ώστε τα διδάγματα να μείνουν ζωντανά ώστε

να μην ξαναζήσουμε γενοκτονίες και σφαγές.

Θέλησή μας ο ήλιος της αλήθειας με την διεθνή αναγνώριση να λάμψη, καθήκον μας η μνήμη και

το χρέος τιμής και  δόξας,  ευχή μας  και  προσευχή μας  κανείς  λαός να μην υποστεί  ποτέ ξανά

ξεριζωμό και γενοκτονία.

Ο Δήμος Πρέβεζας τιμά, σέβεται και δεν ξεχνά! Η λησμονιά και η λήθη θα είναι σαν τη δεύτερη

γενοκτονία τους.» 
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