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Ἄν εἶσαι Ἕλληνας, φέτος τό Μάϊο ἄφησε τό βλέμ-
μα σου νά πετάξει ψηλά, στά βορειοανατολικά πα-
ράλια τῆς Μικρασίας, γιά νά συναντήσει τόν ἑλλη-
νικότατο Πόντο. Ἄν εἶσαι Ἕλληνας, φέτος τό Μάϊο
ἄφησε τήν καρδιά σου νά τρέξει στόν Πόντο, γιά
νά συντονιστεῖ μέ φωνές πανάρχαιες ἑλληνικές.
Ἄν εἶσαι Ἕλληνας, φέτος τό Μάϊο στάσου! Στά-
σου μπροστά στή ματωμένη ἱστορία τοῦ Πόντου
καί πές: ΕΕΔΩ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΙ ΑΝΑΣΑΙΝΕΙ

ΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΗΗΡΡΩΩΑΑΣΣ  ΛΛΑΑΟΟΣΣ!!
Ἄν εἶσαι Ἕλληνας...
Κι ἄν εἶσαι ἄνθρωπος πού ἀποζητᾶ τό δίκιο, φέ-

τος τό Μάϊο ζήτα νά μάθεις τί ἔγινε στόν Πόντο,
γιά νά καταδικάσεις τήν ὠμή θηριωδία τοῦ τουρ-
κικοῦ ἐθνικισμοῦ!

⁎ ⁎ ⁎
Ἡ ἱστορία τοῦ Πόντου ξεκινᾶ μέσα στό θρύλο.

Ὅταν γιά πρώτη φορά ὁ Φρίξος καί ἡ Ἕλλη ταξί-
δευαν γιά τήν Κολχίδα, ὁ Πόντος ὑποδεχόταν
τήν ἑλληνική ψυχή. Κι ὅταν κατόπιν τό πλοῖο
«Ἀρ γώ» σήκωσε ἄγκυρες καί ἔφτασε στή Μαύρη
θάλασσα, ὁ Πόντος στό πρόσωπο τῶν Ἀργοναυ -
τῶν ἀγκάλιαζε τόν ἑλληνικό πολιτισμό. Ἀπό τό τε
ἡ περιοχή στά νότια παράλια τοῦ Εὔξεινου Πό-
ντου εἶναι Ἑλληνική! Αἰῶνες καί αἰῶνες διατηρεῖ
ἀνόθευτη τήν ἑλληνική γλώσσα καί παράδοση.
Καί ὅταν ἔρχεται ἡ εὐλογημένη στιγμή νά δεχτεῖ
τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ Πόντος βαφτίζε-
ται Ὀρ θόδοξος καί γίνεται ἀπό κεῖ καί πέρα θε-
ματοφύλακας τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.

Ἡ ἀδάμαστη λεβέντικη ψυχή τῶν Ἑλλήνων τοῦ
Πόντου ὅμοια μέ τά πανύψηλα βου νά τους, τό
εὐρύ κι ἐλεύθερο πνεῦμα τους, πού βγῆκε ἀπό
τῆς θάλασσάς τους τήν ἀπεραντοσύνη, ἡ ζωηρή
διάθεσή τους γιά ζωή, ἡ πονετική καρδιά τους,
πού ζυμώ θηκε μέ τίς περιπέτειες ὅλου τοῦ Ἔ -

θνους, τούς κράτησε γιά πάντα Ἕλληνες. Κι εἶ -
ναι λίγο νά τούς λές Ἕλληνες, καθώς οἱ ἴδιοι
καυ  χῶνται πώς εἶναι «Τραντέλληνοι», δηλαδή
τρι άντα φορές Ἕλληνες! Ναί, ὁ Πόντος ἦταν
ἀνέκαθεν ἑλληνικός. Ἤ γιά νά λέμε τήν ἀλήθεια
ὁ λόκληρη, δέν ὑπάρχει στιγμή στήν ἱστορία, πού
δέν ἦταν ἑλληνικός...Ὥς τά 1919.  Ὥς τότε... 

Μάϊος 1919. Ἡ καταπληκτική πολιτισμική ἀνά-
πτυξη τοῦ Πόντου ἔγινε καρφί στά μάτια τοῦ Ὀ -
θωμανοῦ. Καί τό καρφί τόν πόνεσε. Κι ἀπό τόν πό-
νο αὐτός οὔρλιαξε μέ τή βαρβαρική φωνή του κι
ὁρκίστηκε στόν Ἀλλάχ τοῦ πολέμου κι εἶπε: Ὁ Πό-

ντος πρέπει νά χαθεῖ γιά πάντα!
Μάϊος 1919. Ἡ συστηματική καί ὀρ -

γανωμένη ἐξόντωση τοῦ ἑλληνικοῦ πλη-
 θυσμοῦ τοῦ Πόντου, ἡ γενοκτονία, ἄρ χισε.

Ὁ ἐμ πνευστής τοῦ ἐγκλήματος Κεμάλ Ἀτ α -
τούρκ ἐξαπολύει τούς πιό αἱμοβόρους ληστοσυμ-
μορίτες ἐναντίον τῶν Ποντίων. Χωριά ὁ λό κληρα
καί πολιτεῖες ξεκληρίζονται, ἀτιμάζονται, καίγο-
νται. Ὅσοι προλαβαίνουν καταφεύγουν στή γει-
το νική ὀρ θόδοξη Ρωσία. Κι ὅσοι εἶ ναι πιό τυχεροί,
ἔρχονται μέ χίλια βάσανα στήν Ἑλ λάδα. Γυρίζουν
στή μάνα γῆ ἔπειτα ἀπό 3.000 χρόνια. Καί δέν
εἶναι ἁπλῶς Ἕλληνες, εἶναι «Τρα ντέλληνοι».⁎ ⁎ ⁎

Μάϊος 1919 – Μάϊος 2009 
Ἄν εἶσαι Ἕλληνας, στρέψε τό βλέμμα σου

στόν ἑλληνικότατο Πόντο. Στούς δύσκολους και-
ρούς πού ζοῦμε, ἡ μνήμη τοῦ Πόντου, ἡ ἐθνική
μνήμη,  ἔχει τή δύναμη νά μᾶς κρατήσει ὄρθιους.

Στήν ἐπέτειο τῶν 90 χρόνων ἀπό τή γενοκτονία
καί τῶν ξεριζωμό τῶν Ποντίων, τό Περιοδικό μας
ἀποτίει φόρο τιμῆς καί ἀφιερώνει τό τεῦχος τοῦ
Μαΐου στή δόξα καί στό δάκρυ τους.
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