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Θέμα: Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Προτού αναφερθούμε στο κυρίως θέμα μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε 

την ευαρέσκεια όλων των απογόνων των Ελλήνων που είτε 
«κατακρεουργήθηκαν» είτε βίαια εκδιώχθηκαν από τα ιερά χώματα της 
Μικράς Ασίας και του Πόντου από το βάρβαρο καθεστώς των Νεοτούρκων 
και του αρχηγού τους Μουσταφά Κεμάλ, για την πρόσφατη δήλωσή σας κατά 
τη συνάντηση με τον Αρμένιο ομόλογό σας Σερζ Σαρκισιάν. Οι απλές 
αλήθειες σπανίζουν πια ή παραμένουν μόνο στις προεκλογικές δηλώσεις προς 
τον προσφυγικό ελληνισμό. Η δημόσια δήλωσή σας στα πλαίσια 
διπλωματικής συνάντησης με την αρμενική υψηλή αντιπροσωπεία αποτελεί 
για μας έμπρακτη υποστήριξη του αγώνα μας για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. 

Την ιδιαίτερη προσοχή και αναγνώρισή σας προς τον ποντιακό 
ελληνισμό την επιδείξατε και κατά την απονομή των διασήμων του Τάγματος 
Αριστείας του Φοίνικος στον κοσμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, 
αναφέροντας στην ανακοίνωσή σας «Στο πρόσωπο του Θεόδωρου Γιουρτσίχιν 
τιμάται ολόκληρος ο ποντιακός ελληνισμός». 

Φυσικά γεγονός είναι ότι και ο ποντιακός ελληνισμός προσέφερε τα 
μέγιστα για την Ελλάδα πατρίδα, είτε στα πατρογονικά εδάφη του Ευξείνου 
Πόντου και τη Ρωσία, πρωτοστατώντας και συμμετέχοντας ενεργά στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του ’21 και ύστερα, είτε αφού εγκαταστάθηκε στην 
ελληνική επικράτεια όπου ουσιαστικά ανέστησε με μόχθους και θυσίες τη 
Μακεδονία, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, και ολόκληρη την ελληνική 
ύπαιθρο, όπως και στη συνέχεια στον Πόλεμο, την Κατοχή βρέθηκε και πάλι 
στις πρώτες γραμμές. 

Δυστυχώς η ένδοξη ιστορία και συνεισφορά των Ελλήνων του Πόντου 
τιμήθηκε ελάχιστα στις σελίδες των βιβλίων Ιστορίας σε σχολεία της χώρας, 
ώστε να αποτελέσει ένα λαμπρό κομμάτι της Ελληνικής Ιστορίας, με εξίσου 
φωτεινά ονόματα ηρώων και οπλαρχηγών, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι 
στα περισσότερα Ελληνόπουλα, και η διάδοση αυτής έχει αφεθεί στα 
σωματεία και τις οργανώσεις Ποντίων. Σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της 
συμβολής των Ελλήνων του Πόντου στους εθνικούς αγώνες, η στολή του 
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Πόντιου αντάρτη εδώ και μερικά χρόνια έχει προστεθεί στις επίσημες 
ενδυμασίες της Προεδρικής Φρουράς. 

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με περίπου 400 σωματεία σε 
όλη τη χώρα και μια ενεργή καθημερινή δράση γύρω από τα ζητήματα που 
απασχολούν τον ποντιακό ελληνισμό, διοργανώνει τη 19η Μαΐου 2011, 
καθιερωμένη με προεδρικό διάταγμα Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, δύο κύριες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Χιλιάδες κόσμου θα συγκεντρωθούν στα κέντρα της πρωτεύουσας και 
της συμπρωτεύουσας της χώρας μας για να τιμήσουν τα θύματα των 
Νεοτούρκων και να δηλώσουν το «παρών» τους στον αγώνα για τη διεθνή 
αναγνώριση της Γενοκτονίας και την καταδίκη του εγκλήματος. 

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε όπως τη 19 Μαΐου 2011 οι 
εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ενδυθούν τη φορεσιά του Πόντιου αντάρτη, 
αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στους Άγνωστους Πόντιους Υπερασπιστές του 
έθνους και της χριστιανικής πίστης αλλά και στα αθώα θύματα της κεμαλικής 
εθνοκάθαρσης που ξεκίνησε επίσημα τη θλιβερή εκείνη μέρα της 19ης Μαΐου 
του 1919. 

Με τη βεβαιότητα ότι θα επιδείξετε και πάλι την ευαισθησία και το 
σεβασμό που πρέπουν προς την ημέρα θλιβερής επετείου για ολόκληρο τον 
Ελληνισμό της Ανατολής, διατελούμε. 

 

 


