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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. σας εύχονται 

«Υείαν, ευλοΐαν και καλοχρονίαν!» 
και σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας του 

συλλόγου, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00, 
με τσάι και κεράσματα. 

 
Η πρώτη μας εκδήλωση του έτους θα είναι αφιερωμένη στην Εκατονταετηρίδα του αγώνα 

κατά της βαρβαρότητας και της λήθης και τα μέλη όλων των Τμημάτων μας θα είναι εκεί για 
να προσφέρουν μουσικοχορευτική πανδαισία ποντιακής παράδοσης, αποδεικνύοντας πως 100 
χρόνια από τη Γενοκτονία των προγόνων μας (1919-2019) ο Πόντος ζει στη σκέψη και στις 
καρδιές μας. 

Επιπλέον, θα λάβει χώρα η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας εκδηλώσεων της 
Ένωσης προς τιμήν του αείμνηστου Δαμιανού Ποιμενίδη, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια δεν είναι 
πλέον κοντά μας και δεν θα παραστεί στην ιερότερη στιγμή της εκδήλωσης, που παραμένει ανά 
τους αιώνες όταν ο «πατέρας» της «οικογένειας» σχηματίζει το σύμβολο του σταυρού πάνω στη 
βασιλόπιτα, μνημονεύει παρόντες και ξενιτεμένους, Πατρίδα και Πίστη, ευλογεί και εύχεται… 

Σας καλούμε να παρευρεθείτε σε αυτήν τη στιγμή της Ένωσης, ώστε οι ευχές σας να μας 
συνοδεύουν όλο το χρόνο και να ενισχύουν το δύσκολο έργο μας. 

Σημειώνουμε, υπό το βάρος της ευθύνης μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές και του 
χρέους μας στους προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη μία και 
μοναδική Μακεδονία από τους κατά καιρούς επιβουλείς της, 

χωρίς πολιτική τοποθέτηση και κομματικές σκοπιμότητες και 
χωρίς να αφαιρούμε το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να έχει την προσωπική του γνώμη 

για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όμως: 
Επειδή η οποιαδήποτε συμφωνία που συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία-Μακεδόνας-

Μακεδονικός και παράγωγα, ισούται με εκχώρηση μέρους της ιστορίας των Ελλήνων και 
παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, 

Επειδή η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσας» και «μακεδονικού έθνους» στους 
Σκοπιανούς είναι κορυφαίο εθνικό θέμα, 

Επειδή σεβόμαστε και οφείλουμε να προστατεύουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του τόπου μας, σύμφωνα με το καταστατικό μας, και δεν εκχωρούμε σε κανέναν την 
«ταυτότητά» μας, 

Επειδή αφουγκραζόμαστε και είμαστε κοινωνοί της θέσης και της άποψης της πλειοψηφίας 
των μελών μας, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
πως είναι ανεπιθύμητοι στην εκδήλωσή μας βουλευτές που είτε θα υπερψηφίσουν την 

κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εναντίωση της 

πλειοψηφίας της κοινωνίας, την οποία οφείλουν να εκπροσωπούν, είτε από τη θεσμική θέση 
τους δεν προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες για την αποτροπή της εθνικής τραγωδίας που 
βιώνουμε. 

Το Δ.Σ. 


