
 

 

Ηράκλειο, 25-5-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εξωτερικών, Εσωτερικών 

Θέμα: Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων 

 

Σε επιστολή της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος αναφέρεται ότι η 19η Μαΐου 

αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο. 

Ημέρα τιμής, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των προγόνων μας, ενώ παράλληλα 

αποτελεί την κορύφωση των επιδιώξεών μας για τη διεθνή αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Απώτερος σκοπός του αγώνα μας για 

διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, τίθεται η πρόληψη και η αποτροπή παρόμοιων 

εγκλημάτων, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να ταλανίζουν την ανθρωπότητα. 

Η Ελληνική Πολιτεία, η οποία επί σειρά ετών αντιμετώπιζε το ζήτημα αυτό μάλλον 

επετειακά, παρά ουσιαστικά, οφείλει να αξιοποιήσει την αναγνώριση της Γενοκτονίας 

των Αρμενίων από τον πρόεδρο των Η.Π.Α., Joe Biden, την 24η Απριλίου 2021 και 

να παραδειγματιστεί από τους αγώνες δεκαετιών της εξωτερικής πολιτικής του 

Αρμενικού κράτους. 

Οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους αλλά και τους άλλους λαούς 

που έχουν υποστεί γενοκτονία όπως οι Εβραίοι, θα έπρεπε να πρωτοστατούν στον 

παγκόσμιο αγώνα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και καταδίκης των γενοκτονιών. 

Ευελπιστούνε πως το Ελληνικό κράτος θα κινηθεί αναλόγως και θα υιοθετήσει τους 

στόχους των Ποντίων ακτιβιστών ανά τον κόσμο, ώστε να επιτύχουν την ιστορική 

δικαίωση των προγόνων τους. 

Επειδή η πολιτική του τουρκικού κράτους χρησιμοποιεί ρητορική μίσους, επιμένει 

στην άρνηση των γενοκτονιών, διώκει τους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες της, 

εντείνει τις ιμπεριαλιστικές  προκλήσεις σε βάρος όλων των γειτονικών της χωρών, 

Δεδομένου ότι γνωρίζουμε «τι εστί» γενοκτονία και δεν πρέπει να ξαναζήσει η 

Ανθρωπότητα το ίδιο δράμα, 

Επειδή ο αγώνας, εδώ και χρόνια της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος είναι 

διαρκής και δεν θα ανακοπεί μέχρι και την οριστική δικαίωση, 

Ζητάνε από την πολιτεία: 

Να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ασσυρίων από τους Τούρκους, συμπληρώνοντας 

την Τριάδα των Γενοκτονιών που έγιναν στον ίδιο χώρο και χρόνο, από τον ίδιο θύτη 

και για τους ίδιους ιστορικούς λόγους, 

Να επαναφέρει το κεφάλαιο που αναφέρεται στη Γενοκτονία του Ποντιακού 

Ελληνισμού στην εξεταστέα ύλη της ιστορίας της Γ’ Λυκείου, προχωρώντας 

ταυτόχρονα στην ενίσχυση της διδασκαλίας της ιστορίας και του πολιτισμού του 

ποντιακού ελληνισμού σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
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Να τοποθετηθεί σε δημόσιο διάλογο με την τουρκική ηγεσία καταδικάζοντας την 

καταπάτηση των ελληνοχριστιανικών μνημείων όπως η Αγία Σοφία 

Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία Τραπεζούντας κ.α. καθώς και να πιέσει για τη 

διαφύλαξη των ιερών αυτών χώρων, 

Να αναλάβει πρωτοβουλία και φέρει το θέμα της απαγόρευσης εισόδου, κράτησης 

και απέλασης Ελλήνων Ποντίων στην προσπάθειά τους να επισκεφθούν τις 

πατρογονικές τους εστίες, σε διεθνή φόρα και οργανισμούς καθώς επίσης και στο 

ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 

Να θέσει στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών την Διεθνή Αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων από τους Τούρκους, 

Να θέσει το ζήτημα της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας στις διμερείς σχέσεις με το 

Τούρκικο κράτος. 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα μεριμνήσετε ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος για τη δικαίωση των προγόνων; 

  

Ο ερωτώντες βουλευτές 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 




