
 

Κυρίες και Κύριοι,  

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων, το ανώτατο όργανο του Ποντιακού 
Ελληνισμού Παγκοσμίως εκπροσωπώντας τις ομοσπονδίες Ευρώπης, Αμερικής, 
Καναδά, Αυστραλίας και Ελλάδας και εκατοντάδες πρωτοβάθμιους συλλόγους, 
καταρχάς θεωρεί θετική την πρόθεσή σας για αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων και Ασσυρίων. 

Σας γνωρίζουμε ότι την ίδια εποχή 1914-22 η Τουρκία προέβει και στην 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δολοφονώντας 353.000 Έλληνες  περίπου 
το μισό του πληθυσμού της περιοχής του Πόντου. 

Δεκάδες επιστήμονες, ιστορικοί-ερευνητές έχουν φέρει στο φώς ντοκουμέντα 
και πειστήρια κυρίως από πρεσβείες ξένων κρατών. Όλο αυτό το διάστημα 
πολλά κράτη έχουν αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Αρμενία και άλλες καθώς και πολλές πολιτείες της 
Η.Π.Α και Αυστραλίας αλλά και η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για την Μελέτη 
των Γενοκτονιών.  

Όλες οι προσπάθειες για τις διεθνείς αναγνωρίσεις γίνονται από κοινού με 
Αρμένιους και Ασσύριους και για τις τρεις Γενοκτονίες. 

Εκφράζουμε τη λύπη μας που εδώ γίνεται διαχωρισμός και ελπίζουμε ότι θα 
συμπεριληφθεί και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στις τελικές 
αποφάσεις σας. 

Κυρίες και Κύριοι  

Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται. Η Τουρκία οφείλει να 
αντικρύσει κατάματα την ιστορία της και να ζητήσει τουλάχιστον συγνώμη 
πέραν όλων των άλλων. 

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από την Τουρκία αποτελεί έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας και μόνο όταν η παγκόσμια κοινότητα αποδώσει τις δέουσες 
τιμές στην μνήμη των θυμάτων και γνωστοποιήσει το γεγονός παγκοσμίως θα 
ανατραπούν παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. 

Η Γερμανία έχει δείξει ότι έχει την δύναμη όχι μόνο να κάνει την αυτοκριτική 
της αλλά και να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή φωτίζοντας 



σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας, στηρίζοντας την απόδοση δικαιοσύνης και 
εντέλει τιμώντας την κατάταξη της στα πολιτισμένα κράτη της υφηλίου. 

Τελούμε εν αναμονή δική σας, θετικής ανταπόκρισης στο δίκαιο αίτημα των 
απανταχού Ελλήνων του Πόντου.      

                                                      

  Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

        Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας               

Γεώργιος Παρχαρίδης                                                          Ιωάννης Αντωνιάδης                                                               

 

 

     


