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Σχετικά µε τις δηλώσεις
Χατζηνικολάου περί µη
που υπέστησαν οι πρόγονοι
εξής:  

Η γενοκτονία ως όρος
όπου καταδικάστηκαν οι
παγκοσµίου πολέµου. Ως
δίκαιο µε την σύµβαση
Αποτελεί το βαρύτερο
παραγραφή. 
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Σχετικά µε τις δηλώσεις σας στην εκποµπή «στον ενικό
περί µη υπαγωγής του όρου «γενοκτονία» σε

υπέστησαν οι πρόγονοι µας θα θέλαµε να σας διευκρινίσουµε

γενοκτονία ως όρος διαµορφώθηκε στην δίκη της Νυρεµβέργης
καταδικάστηκαν οι Ναζιστές για τα εγκλήµατα του

πολέµου. Ως νοµική έννοια διατυπώθηκε από το
την σύµβαση της Ρώµης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
βαρύτερο έγκληµα, για το οποίο µάλιστα δεν
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στον ενικό» µε τον κ. 
γενοκτονία» σε όλα αυτά 
σας διευκρινίσουµε τα 

δίκη της Νυρεµβέργης, 
εγκλήµατα του δευτέρου 

διατυπώθηκε από το διεθνές 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
µάλιστα δεν υπάρχει 



Ο Ελληνικός όρος γενοκτονία είναι ταυτόσηµος µε τον διεθνώς 
χρησιµοποιούµενο όρο genocide που προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις γένος και κτείνω (=φονεύω). Με αυτόν τον όρο αποδίδεται 
κυριολεκτικά η από τους αρχαιότατους χρόνους υφιστάµενη έννοια και 
ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα µαζικά εγκλήµατα που αποβλέπουν 
στη συστηµατική, µε βίαια ως επί το πλείστον µέσα, επιδιωκόµενη 
εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τµήµατος αυτής σε ορισµένο τόπο. 

Σας υπενθυµίζω ότι στον Πόντο άνθισε, για είκοσιοχτώ 
ολόκληρους αιώνες, ένας πολιτισµός των Ελλήνων. Ο ίδιος εκείνος 
πολιτισµός που κόµισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά, την κριτική 
σκέψη, τη βάση της επιστήµης της έρευνας και της πολιτικής. Το 1865 οι 
Έλληνες του Πόντου ανέρχονται σε 265.000, και στις αρχές του 20ου 
αιώνα αγγίζουν τις 700.000. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία 
όλων των βαθµίδων µε κορυφαίο το µεγαλειώδες κτήριο του 
φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Την ορθοδοξία υπηρετούν 1460 
κληρικοί, όπου ο αριθµός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1130. Στις µεγάλες 
πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί 
οργανισµοί και πολλά άλλα κοινωφελή ιδρύµατα που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους.  

Ήδη τον Οκτώβρη του  1911 οι Τούρκοι οργάνωσαν µυστικό 
συνέδριο στην Θεσσαλονίκη όπου αποφασίσθηκε η εκκαθάριση της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας από κάθε µη µουσουλµανικό στοιχείο. 
Ακολούθησαν Πορείες θανάτου, απαγχονισµοί, δολοφονίες, βιασµοί. Ο 
ίδιος ο Κεµάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωµάτη το Σεπτέµβρη του 1919 «έχω 
όπλο την αγχόνη». Οι Τούρκοι πέρασαν στην επίθεση χωρίς 
προσχήµατα. Οι δολοφονίες γινόταν συστηµατικά, οργανωµένα και 
εκτεταµένα.  

Η άρνηση του εγκλήµατος αυτού κατά της ανθρωπότητας δεν 
συνιστά µόνο προσβολή στην µνήµη των θυµάτων αλλά αποτελεί 
σύµπραξη µε τον γενοκτόνο στην τελευταία και πιο βάναυση φάση της 
Γενοκτονίας, αυτή της αλλοίωσης της ιστορικής µνήµης. 

Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι η Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 
καθιέρωσε ως ηµέρα µνήµης της Ποντιακής γενοκτονίας τη 19η Μαΐου, 
ηµέρα που ο Μουσταφά Κεµάλ αποβιβάστηκε στην Σαµψούντα και 
ξεκίνησε η δεύτερη φάση της γενοκτονίας. Τον ίδιο χρόνο και η 



Κυπριακή βουλή καθιερώνει την 19η Μαΐου ως ηµέρα µνήµης της 
γενοκτονίας. Από τον Μάιο του 2002 µέχρι το 2012, 11 πολιτείες των 
Ηνωµένων πολιτειών της Αµερικής αναγνώρισαν την Ποντιακή 
γενοκτονία. Στις 15 ∆εκεµβρίου 2007 την αναγνωρίζει η διεθνής ένωση 
επιστηµόνων µελέτης γενοκτονιών. Τον Απρίλιο του 2009 η τοπική 
βουλή της Νότιας Αυστραλίας τον Μάρτιο του 2010 το Σουηδικό 
κοινοβούλιο και τελευταία στις 24 Μαρτίου 2015 η Ολοµέλεια της 
Εθνοσυνέλευσης της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας. 

Κ. Φίλη, δεν είναι νοητό να ανεχόµαστε µια πολιτική που 
κουµπαριάζει µε την αµετανόητη και θρασύτατη ηγεσία ενός λαού που 
µόνο καυχάται για τα αποτρόπαια εγκλήµατα των πατέρων του.  

Εµείς, οι νέες γενιές οφείλουµε να απαιτούµε το δικαίωµα στην 
ιστορική µνήµη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν 
επισφράγισµα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατηµένου λαού, που 
δεν αφελληνίσθηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας στον δρόµο της 
προκοπής και της ανόδου δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισµού. 

Επειδή, για εµάς η Γενοκτονία δεν παίρνει εισαγωγικά. Αντιθέτως, 
το χρέος µας προς τους προγόνους µας, την Πατρίδα και την 
Ανθρωπότητα δεν µας επιτρέπει να παραβλέπουµε προκλητικές 
τοποθετήσεις από τους καθ’ ύλην αρµόδιους υπουργούς, για το λόγο 
αυτό οι αγώνες µας θα κλιµακωθούν και θα κάνουµε το πάν για να 
προστατεύσουµε την µνήµη των προγόνων µας. 
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