Κατερίνη, 21 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.
Κατερίνης στη δράση Πυρρίχιος Δρόμος - Ποδηλατώντας με τη Φλόγα του Πόντου
Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη της δεύτερης
και πιο αιματηρής φάσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στον Πόντο
και όμως η φλόγα της μνήμης, της γνώσης, του αγώνα για την
αναγνώριση του εγκλήματος αυτού κατά της ανθρωπότητας
παραμένει αναμμένη.
Η "Φλόγα του Πόντου" αναζωπύρωσε τον Πυρρίχιο Δρόμο της
προσφυγιάς και της επιβίωσης και ένωσε τα δυο μεγάλα λιμάνια,
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που υποδέχθηκαν χιλιάδες
ξεριζωμένους προγόνους μας, επιζήσαντες της Γενοκτονίας.
Από τον Πειραιά, που φιλοξένησε πρώτος τον πόνο για την
απώλεια της ιστορικής μας πατρίδας, ως την πρωτεύουσα της
Μακεδονίας μας, που έγινε η μάνα που αγκάλιασε τον ποντιακό
ελληνισμό, η εν λόγω δράση αποτέλεσε την κοινή προσπάθεια των Ποντιακών Συλλόγων να μεταφέρουν το
μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό.
Από την Τρίτη 14 Μαΐου έως την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, οι
πολιτιστικοί σύλλογοι Ένωση Ποντίων Πειραιώς - Κερατσινίου Δραπετσώνας, Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύβοιας «Οι
Κομνηνοί», Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Βόλου «Οι
Αργοναύτες», Ένωση Ποντίων Πιερίας και Ένωση Ποντίων
Καλαμαριάς,
διοργάνωσαν
πανελλαδική
ποδηλατική
λαμπαδηδρομία με τίτλο: «Πυρρίχιος Δρόμος: Πειραιάς Θεσσαλονίκη. Ποδηλατώντας με τη Φλόγα του Πόντου».
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ποντίων Πιερίας υποδέχθηκε τη "Φλόγα του
Πόντου", η οποία αφίχθη στην πλατεία Ελευθερίας της
Κατερίνης, το Σάββατο 18 Μαΐου, με τη συνοδεία ποδηλατών από τη Λάρισα, μελών της Ποδηλατικής
Απόδρασης Κατερίνης, περιπολικού και δίκυκλης μοτοσυκλέτας της ΕΛ.ΑΣ., όπου και φιλοξενήθηκε.
Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, στον Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ολιγόλεπτη
ομιλία εκπροσώπου Ποντιακών Συλλόγων νομού Πιερίας και πομπή προς την πλατεία Γενοκτονίας, στην οδό
19ης Μαΐου για κατάθεση στεφάνων.
Στη συνέχεια η "Φλόγα του Πόντου", ξεκίνησε με ποδηλατική λαμπαδηδρομία και παραδόθηκε στα όρια του
νομού σε ποδηλάτη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με την σειρά του τη μετέφερε μπροστά στο Μνημείο
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, την υποδέχθηκε η
Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς τοποθετώντας συμβολικά δάδα στο μνημείο ξεκινώντας με αυτό τον τρόπο τις
εκδηλώσεις Μνήμης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης ανέλαβε να υποστηρίξει
υγειονομικά την εκδήλωση, στα όρια ευθύνης του, παραλαμβάνοντας το Σάββατο 18 Μαΐου την πομπή από
τους συναδέλφους του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και παραδίδοντας την Κυριακή 19 Μαΐου στο Τμήμα του Ε.Ε.Σ.
Θεσσαλονίκης.
Ένα ταξίδι μνήμης για την 100η επέτειο μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, από τον Πειραιά
στη Θεσσαλονίκη. Εμπνευστής της ιδέας και συντονιστής ήταν ο Βασίλης Καρυοφυλλίδης, ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει δύο φορές τον «άθλο» του ταξιδιού, από την Αθήνα στην Τραπεζούντα με ποδήλατο, για
τον ίδιο σκοπό.

