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Αθήνα, 25 Μαΐου 2015 
Αρ. Πρωτ. 0618/2015 

 
Εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Αθήνα 

 
Με το καθιερωμένο με προεδρικό διάταγμα Μνημόσυνο ολοκληρώθηκαν την περασμένη 

Κυριακή 24 Μαΐου 2015 οι εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην 
Αθήνα, που διοργανώθηκαν από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), με τη φροντίδα 
του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Αττικής. 

Τιμή, σεβασμός, μνήμη, αγωνιστικότητα και νεανικός παλμός, ο παλμός της συνέχειας του 
αγώνα για διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, επικράτησαν και φέτος στις εκδηλώσεις, που 
περιλάμβαναν μεταξύ άλλων ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου στο πανανθρώπινο αυτό 
ζήτημα της Γενοκτονίας στα εκθεσιακά περίπτερα που είχαν στηθεί στην Πλατεία Συντάγματος 
από 16 έως 19 Μαΐου, συμβολική συμμετοχή στην Ποδηλατοπορεία που διοργάνωσε στις 17 Μαΐου 
η Ένωση Αρμενίων Αθλητών και Προσκόπων «Χομενετμέν», με αφετηρία την Πλατεία Κοραή στον 
Πειραιά και κατάληξη στην Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Νέα Σμύρνη, και Ολονυχτία στην 
Πλ. Συντάγματος 18 προς 19 Μαΐου, με προβολή ταινιών και απόδοση τραγουδιών Γενοκτονίας. 

 
«Αρμένιοι, Ασσύριοι, Έλληνες: Η πολιτική δύναμη της ενοποίησης των γενοκτονιών» 

Στις 18 Μαΐου, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), έλαβε χώρα πολιτική 
εκδήλωση με θέμα «Αρμένιοι, Ασσύριοι, Έλληνες: Η πολιτική δύναμη της ενοποίησης των 

γενοκτονιών». Οι εισηγητές της, ο ποντιακής καταγωγής Αντιπρόεδρος της Αρμενικής Βουλής 
Εντουάρντ Σαρμαζάνοβ που πρωταγωνίστησε στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Ανατολής και των Ασσυρίων από τους Νεότουρκους, στις 24 Μαρτίου 2015, από τη Βουλή της 
Αρμενίας, και ο Αμερικανός πολιτικός, διακεκριμένο μέλος της αρμενικής κοινότητας των Η.Π.Α. 
Πίτερ Κουτουντζιάν, μίλησαν για τις προοπτικές συνεργασίας των θυμάτων της Γενοκτονίας των 
Χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανά τον κόσμο, ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της 
εξέτασης των τραγικών γεγονότων των αρχών του 20ού αιώνα τοποθετώντας τα σε ένα πλαίσιο, της 
σκόπιμης εξόντωσης εκ μέρους των Οθωμανών, Νεότουρκων και εν τέλει Κεμαλικών όλων των μη 
μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής (Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων). Στην ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύχθηκε στη συνέχεια των εισηγήσεων με αφορμή τις ερωτήσεις 
του κοινού, ο κ. Σαρμαζάνοβ ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κράτους της Αρμενίας στη 
διεκδίκηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας διεθνώς και φυσικά από τον θύτη, την Τουρκία. Αυτή 
η συνεχής προσπάθεια που χαρακτηρίζει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Αρμενίας, 
αποτελεί πηγή δύναμης για τους Αρμένιους της διασποράς, οι οποίοι αναπτύσσουν έντονη 
πολιτική δραστηριότητα σε πολλά κράτη. Αυτήν την πηγή δύναμης στερείται η ελληνική διασπορά, 
αφού το ελλαδικό κράτος μέχρι πρότινος ουσιαστικά απείχε από το ζήτημα της Γενοκτονίας στη 
διεθνή πολιτική σκηνή, με την Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου να δίνει ελπίδες για 
αλλαγή τρόπου προσέγγισης του ζητήματος, εντυπωσιάζοντας με τον αγωνιστικό της λόγο στο 
Διεθνές Συνέδριο για την καταδίκη των Γενοκτονιών στο Ερεβάν. Στη δυναμική που μπορούν να 
αναπτύξουν οι Έλληνες των Η.Π.Α. αναφέρθηκε και ο κ. Κουτουντζιάν, επισημαίνοντας ότι 
πιθανότατα είναι περισσότεροι και ισχυρότεροι, οικονομικά και κοινωνικά, ακόμη και από τους 
Αρμένιους στις Η.Π.Α., όμως φαίνεται να μην έχουν ενεργοποιηθεί και εστιάσει τη δυναμική 

τους στο ζήτημα της Γενοκτονίας. Ακόμη, πρότεινε τρόπους διείσδυσης των Ελλήνων σε άλλες 
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κοινότητες με σκοπό να μιλήσουν για το θέμα τους και να βρουν συναγωνιστές, και φυσικά ανέδειξε 
τα μεγάλα περιθώρια συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ αρμενικών και ελληνικών κοινοτήτων 
δηλώνοντας ο ίδιος παρών στον αγώνα για αναγνώριση της Γενοκτονίας από τις Η.Π.Α. 

 
Εκδήλωση Μνήμης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 

Η κορύφωση των εκδηλώσεων ήταν τη 19η Μαΐου, με την κεντρική Εκδήλωση Μνήμης στο 
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία ξεκίνησε με τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς 
ενδεδυμένους τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη να εισέρχονται στο χώρο του Μνημείου για την 
καθιερωμένη αλλαγή, και έκλεισε με τους ζιπκαλήδες να χορεύουν υπερήφανα τον Πυρρίχιο χορό, 
για πρώτη φορά μπροστά στο εθνικό μας μνημείο. 

Πλήθος κόσμου παρακολούθησαν με συγκίνηση και παλμό την τελετή, που άνοιξε με τον 
αγωνιστικό χαιρετισμό του Προέδρου του Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. Γεωργίου 

Βαρυθυμιάδη, που κάλεσε την Ελληνική Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των απογόνων των 
θυμάτων και να πρωτοστατήσει στη διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας των μη 
μουσουλμανικών πληθυσμών της Ανατολής. Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης, εκπροσωπώντας την 
Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Ερμίνα 

Κυπριανίδου, ενώ ακολούθησε η ομιλία του εκλεκτού καλεσμένου της Ομοσπονδίας, Αντιπροέδρου 
της Αρμενικής Βουλής Εντουάρντ Σαρμαζάνοβ. Ο κ. Σαρμαζάνοβ τόνισε ότι το να θυμόμαστε αλλά 
και να διεκδικούμε την αναγνώριση είναι ο τρόπος για να τιμούμε τα θύματά μας και «να 
κλείσουμε τις πόρτες σε νέες γενοκτονίες», ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Σήμερα, στις 
19 Μαΐου, την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνικού Λαού στην Οθωμανική Τουρκία, 
εμείς λέμε το δικό μας αποφασιστικό «Όχι» στην πολιτική της άρνησης της Τουρκίας και της 
Γενοκτονίας και λέμε το δικό μας αποφασιστικό «Ναι» για τη διεθνή αναγνώριση και καταδίκη του 
φαινομένου της Γενοκτονίας». 

Για πρώτη φορά στην Εκδήλωση Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου παρόντες 
ήταν 7 εκπρόσωποι ξένων κρατών, εκ των οποίων 4 πρέσβεις (Αρμενίας, Βιετνάμ, Τσεχίας και 
Κύπρου), ο πρόξενος και πολιτιστικός ακόλουθος Ουγγαρίας, Α’ Γραμματέας Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και Β’ Γραμματέας Αιγύπτου! Οι εκπρόσωποι ξένων κρατών, μαζί με τον Πρόεδρο 
του Σ.Πο.Σ. και τον κεντρικό ομιλητή, κατέθεσαν τα έξι στεφάνια από κόκκινα γαρίφαλα που 
σχημάτιζαν τον τραγικό για τον Ελληνισμό του Πόντου αριθμό «353.000». 

Τίμησαν τα θύματα της Γενοκτονίας επίσης: ο υποστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής 
εκπροσωπώντας τον Α/ΓΕΣ, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ελένη 
Σταματάκη-Ανθίδου, Ραχήλ Μακρή, Λίτσα Αμανατίδου, Γιάννης Αμανατίδης και Ευγενία 
Ρουσουνίδου, ΠΟΤΑΜΙ Κυριάκος Χαρακίδης, ΑΝΕΛ Λουκάς Αντώναρος, ο Γενικός Διευθυντής της 
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού Μιχάλης Κόκκινος, ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης 
Κασσαβός κ.ά. 

Την Επιμνημόσυνη Δέηση τέλεσε, εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου, διευθυντής του 
Ιδιαίτερου Γραφείου του Μακαριωτάτου. 

Για την εκτέλεση του εθνικού ύμνου, πιστή και φέτος στο ετήσιο κάλεσμα της Ομοσπονδίας η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Αθηναίων. 

Την εκδήλωση έντυσαν μουσικά η χορωδία της Ένωσης Ποντίων Δροσιάς και οι λυράρηδες από 
τα τμήματα εκμάθησης ποντιακής λύρας των Συλλόγων Ποντίων Κορυδαλλού και Ελευσίνας, υπό 
την καθοδήγηση του Ηλία Υφαντίδη. 

Μετά την επίσημη τελετή ακολούθησε πορεία προς την Πρεσβεία της Τουρκίας και 
τοιχοκόλληση του Ψηφίσματος, ενώ δεν σταματούσαν τα συνθήματα υπέρ της αναγνώρισης της 
Γενοκτονίας, υπέρ της ειρήνης ανάμεσα στους λαούς, κατά της επιθετικής πολιτικής της γείτονος 
μέχρι και σήμερα. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ αντιπροσωπεία της Π.Ο.Ε., αποτελούμενη από 
μέλη Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος και Νήσων, παραβρέθηκε ως επίσημα καλεσμένος από την 
Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου φορέας, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με 
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πρωτοβουλία της Προέδρου για τη 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού 

Ελληνισμού, στη Βουλή. Έγινε ανάγνωση του Ψηφίσματος της Π.Ο.Ε. προς τη Βουλή των Ελλήνων, 
ενώ επίσημος καλεσμένος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Μνήμης στην Αθήνα κ. 
Σαρμαζάνοβ. 

 
Τη σειρά εκδηλώσεων Μνήμης στην Αθήνα έκλεισε η επίσημη τελετή που λαμβάνει χώρα κάθε 

χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά τη 19η Μαΐου, όπως αυτή ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και 
συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Ν. 
Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 24 Μαΐου, στον I.N. Ζωοδόχου Πηγής 
Οδού Ακαδημίας τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση, ενώ ο καλεσμένος ομιλητής, Πρόεδρος της 
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.), καθηγητής καρδιολογίας Γεώργιος 

Παρχαρίδης δεν περιορίστηκε στο ιστορικό πλαίσιο της Γενοκτονίας αλλά προχώρησε τονίζοντας 
την παθητική στάση της Ελλάδας τόσο στη διδασκαλία της ιστορίας του Πόντου στα σχολεία όσο 
και στη διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας. 

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής, ενώ 
παραβρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι στην τελετή που ακολούθησε στο Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, εκπρόσωποι Ενόπλων Δυνάμεων, της περιφέρειας Αττικής, του δήμου Αθηναίων, κ.ά. 

Παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των θυμάτων του ίδιου θύτη, Πρόεδροι και μέλη της 
Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ένωσης των εν Ελλάδι Ασσυρίων και 
εκπρόσωποι της Αρμενικής Νεολαίας. 

 
Γραφείο Τύπου Σ.Πο.Σ. Ν.Ε.-Ν. της Π.Ο.Ε. 


