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ΘΕΜΑ: Οι «Ακρίτες» στον αλησμόνητο Πόντο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣ: Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ποντίων
Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» ταξίδεψε με την αποστολή της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε) στον Εύξεινο Πόντο, με την
ευκαιρία της Πατριαρχικής Λειτουργίας στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά,
στο όρος Μελά της περιοχής Τραπεζούντας. Τα μέλη της διοίκησης
Παπαδόπουλος Γιάννης και Παπαδόπουλος Σάββας και τα μέλη της νεολαίας
των «Ακριτών» Παπαδόπουλος Δημήτρης και Παυλίδης Λάζαρος συμμετείχαν
στην αποστολή της Π.Ο.Ε. στον Πόντο, τόπο καταγωγής χιλιάδων
ξεριζωμένων Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής αλλά και τόπο κατοικίας πολλών
μουσουλμάνων Ποντιακής καταγωγής, που με την ανταλλαγή των
πληθυσμών που βασίστηκε στο αποκλειστικό κριτήριο της θρησκείας
παρέμειναν πίσω.
Στο πενθήμερο οδοιπορικό στον Πόντο, η αποστολή της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδος επισκέφτηκε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της
Τραπεζούντας και τα ελληνόφωνα χωριά της καθώς και το μοναδικής
ομορφιάς αλπικό τοπίο του Ουζούν Γκιολ (Uzungöl). Τα μέλη της αποστολής
συναντήθηκαν με ντόπιους ποντιόφωνους κατοίκους της περιοχής και
αντάλλαξαν απόψεις και μνήμες από αφηγήσεις των προγόνων τους.
Κεντρικός άξονας της πενθήμερης παραμονής της αντιπροσωπείας της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στον Πόντο ήταν η συμμετοχή στην
Πατριαρχική Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, πλέον μουσείο
στην Τουρκία, η οποία πραγματοποιείται εδώ και τρία χρόνια στις 15
Αυγούστου, έπειτα από χρόνιες επίμονες προσπάθειες και ενέργειες της
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, ενέργειες τις οποίες θερμά και έμπρακτα στηρίζει η
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Ανείπωτη η θρησκευτική κατάνυξη των
πιστών που πλημμύρισαν και φέτος τον άγιο αυτό τόπο, σε υψόμετρο άνω
των 1000 μέτρων, σε ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο, καλυμμένο από τη δείσα
(ομίχλη) που προσέδιδε σ’αυτό μια μαγική διάσταση.
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ΘΕΜΑ: Οι «Ακρίτες» στον αλησμόνητο Πόντο
Γοητευμένοι από το προσκυνηματικό αυτό ταξίδι, οι εκπρόσωποι των
«Ακριτών» επέστρεψαν στο Πολύκαστρο με εικόνες νοσταλγικές και με την
υπόσχεση να στηρίζουν κάθε χρόνο τις ακούραστες προσπάθειες του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Π.Ο.Ε. για την πραγματοποίηση Θείας
Λειτουργίας στο πάλαι ποτέ πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού,
προσπάθειες που πλέον στοχεύουν και στην άσκηση πιέσεων για την
αναστήλωση και επαναλειτουργία των άλλων δύο σημαντικών μονών του
Πόντου, της Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννη Βαζελώνα και της Ιεράς Μονής Αγ.
Γεωργίου Περιστερεώτα.
Την αποστολή της Π.Ο.Ε. στον Πόντο συνόδεψαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. της
Π.Ο.Ε. καθηγητής κ. Γεώργιος Παρχαρίδης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Ιασωνίδης από
την Αυστραλία, μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. και εκπρόσωποι Ποντιακών
Σωματείων από την Ελλάδα, την Αμερική και την Αυστραλία.
ΜΕ ΤΙΜΗ
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