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ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΝΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ 

 

Τημ Κσοιακή, 22 Μαΐξσ 2011, ποαγμαςξπξιήθηκαμ εκδηλώρειπ μμήμηπ για ςη 
Γεμξκςξμία ςξσ Πξμςιακξύ Δλλημιρμξύ ρςημ Τξπική Κξιμόςηςα Φιλώςα και ςη 
Δημξςική Κξιμόςηςα Αμσμςαίξσ.  

Σςξ Φιλώςα μεςά ςημ Τέλερη Μμημόρσμξσ για ςα θύμαςα ςηπ γεμξκςξμίαπ 
ρςξμ Ιεοό Ναό Αγίξσ Βαριλείξσ Φιλώςα από ςημ Δύνειμξ Λέρυη Φιλώςα, 
ποαγμαςξπξιήθηκε επιμμημόρσμη δέηρη ρςξ Μμημείξ Πξμςιακξύ Δλλημιρμξύ. 

Σςξ Αμύμςαιξ και ρςη Σςέγη Πξμςίωμ Αμσμςαίξσ & Πεοιυώοωμ έγιμε Τοιράγιξ 
ρςξ μμημείξ και καςάθερη ρςετάμωμ για ςη Γεμξκςξμία, εμώ ακξλξύθηρε 
εκδήλωρη ρςξ Πξλιςιρςικό Κέμςοξ ςξσ Σσλλόγξσ.  

Σςξ ρύμςξμη ξμιλία ςξσ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιωρητίδηπ αμέτεοε 
ςα ενήπ: 

«Έυει απξδειυθεί όςι ξι λαξί υχοίπ ιρςξοική μμήμη είμαι καςαδικαρμέμξι ρςημ 
ατάμεια. Γι΄ ασςό είμαι ρημαμςικό μα μημ νευμάμε. Είμαι ρημαμςικό κάθε 
μέοα μα αμαλξγιζόμαρςε ςξ υοέξπ πξσ μαπ βαοαίμει. Είμαι ρημαμςικό μα 
γμχοίζξσμ ξι λαξί ςημ ιρςξοία ςξσπ και η ιρςξοία ςξσ Πξμςιακξύ Ελλημιρμξύ 
απξςελεί ρημαμςικό ςμήμα ςηπ ιρςξοικήπ διαδοξμήπ ςχμ Ελλήμχμ.  

Σήμεοα, 83 υοόμια μεςά ςη γεμξκςξμία ςξσ Ελλημιρμξύ ςξσ Πόμςξσ, ξ κόρμξπ 
έυει αλλάνει και αλλάζει ρσμευώπ. Οι λαξί ςηπ Εσοώπηπ έυξσμε υςίρει έμα 
πξλσπξλιςιρμικό ξικξδόμημα με θεμέλια ςξσπ δημξκοαςικξύπ θερμξύπ και ςα 
αμθοώπιμα δικαιώμαςα. 

Σε ασςό ςξ Εσοχπαψκό ξικξδόμημα ξ ρεβαρμόπ ρςημ Ιρςξοία ποέπει μα είμαι 
βαρικό ρςξιυείξ ασςξγμχρίαπ. Η Ιρςξοία μπξοεί μα απξςελέρει εογαλείξ για 
ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ μέλλξμςξπ. Η αμαγμώοιρη ςχμ γεγξμόςχμ πξσ 
διαμόοτχραμ ςημ ιρςξοία, δεμ αμαζχπσοώμει  μίρη και  ταμαςιρμό. 
Αμςίθεςα, μπξοεί μα είμαι ςξ σπόβαθοξ για ςημ απξδξκιμαρία ςξσ μίρξσπ και 
ςηπ καςαρςοξτήπ και ςασςόυοξμα βξήθημα ςχμ λαώμ πξσ θέλξσμ μα 
γοάφξσμ ρελίδεπ ελεσθεοίαπ, ειοήμηπ, ρσμεογαρίαπ και τιλικήπ ρσμβίχρηπ. 

Η ιρςξοία τχςίζει και διδάρκει. Μαπ βξηθά μα νεπεοάρξσμε ποξκαςαλήφειπ, 
μιραλλξδξνίεπ και ςαμπξύ ςξσ παοελθόμςξπ, ώρςε μα τςιάνξσμε έμα 
ελπιδξτόοξ μέλλξμ, κξιμό για όλξσπ ςξσπ πξλίςεπ. Τασςόυοξμα όμχπ η 
Μμήμη για ςιπ μαύοεπ ημέοεπ ςξσ αταμιρμξύ ςξσ Πξμςιακξύ Ελλημιρμξύ από 
ςιπ παςοξγξμικέπ ερςίεπ είμαι ιεοό καθήκξμ όλχμ μαπ. Μόμξ βαριρμέμξι ρςη 
μμήμη ςξσ παοελθόμςξπ θα δημιξσογήρξσμε έμα ιρυσοό και βιώριμξ μέλλξμ. 



Η επξυή μαπ επιβάλει μα νεπεοάρξσμε παλιά μίρη και μα ςείμξσμε υέοι 
ρσμαδέλτχρηπ ρςξσπ γείςξμέπ μαπ. Τιμώμςαπ όμχπ όλξσπ εκείμξσπ πξσ 
υάθηκαμ, πξσ σπέρςηραμ διώνειπ και σπέτεοαμ, διαςηοξύμε ςημ εθμική μαπ 
μμήμη. Οτείλξσμε μα ποξυχοξύμε μποξρςά, όμχπ ςασςόυοξμα έυξσμε ιεοό 
καθήκξμ και σπξυοέχρη μα θσμόμαρςε». 
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