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Κύριε Υπουργέ,  

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, για γεγονός που ενδεχομένως ήδη γνωρίζετε, 

πως την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, θα κατατεθεί στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ( 

Bundestag ), με κοινή πρωτοβουλία των κομμάτων, ψήφισμα Αναγνώρισης της 

Γενοκτονίας που συντελέστηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά τις 

πληροφορίες μας το Ψήφισμα θα αναφέρεται στη Γενοκτονία των Αρμενίων, των 

Ασσυροχαλδαίων και λοιπών χριστιανικών λαών, κατά την περίοδο 1915-1916, 

χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά στους Γενοκτονημένους προγόνους μας, 

Έλληνες του Πόντου και της Μ.Ασίας. Πρόκειται για μία αποσπασματική αναγνώριση, 

που δεν συνάδει με την παγιωμένη επιστημονική θέση της ενότητας των τριών 

Γενοκτονιών (Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων), τόσο ως προς την φυλετική 

αναφορά των γενοκτονηθέντων όσο και στον χρονικό προσδιορισμό της διάπραξης 

του εγκλήματος, που περιορίζεται στην περίοδο 1915-1916, όταν το έγκλημα κατά 

των προγόνων μας κορυφώθηκε από το 1916 και έπειτα.  

Με την παρούσα η Ομοσπονδία μας, που απαρτίζεται από 437 πρωτοβάθμια 

σωματεία μέλη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά και το σύνολο των 

Ελλήνων ποντίων ζητούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες προκειμένου να αποφύγουμε 

μια ήττα στον αγώνα για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας. 

Ουδείς αμφιβάλει για την σημασία της υιοθέτησης ενός ψηφίσματος αναγνώρισης της 

Γενοκτονίας από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, ωστόσο  το κείμενο του ψηφίσματος, 

που επίκειται να παρουσιαστεί ενώπιον της Bundestagτην προσεχή Πέμπτη, είναι 

ελλιπές εφόσον παραλείπει να συμπεριλάβει και να κατονομάσει την Γενοκτονία που 

διεπράχθη σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου και της Μ.Ασίας. Ενδεχομένως η 
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παράλειψη να προέκυψε κατόπιν πιέσεων ήνα αποτελεί προϊόν πολιτικών 

σκοπιμοτήτων . Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι,και αναμένουμε το ίδιο από εσάς, να 

ανεχθούμε τέτοιες σκοπιμότητες σε βάρος των 353.000 γενοκτονηθέντων προγόνων 

μας και των δικαίων του λαού μας.  

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε την παρέμβαση σας ενώπιον των Γερμανικών Αρχών 

ούτως ώστε, έστω και την τελευταία στιγμή, να επιτύχουμε μια ακόμη αναγνώριση 

της Γενοκτονίας των προγόνων μας, σε ενιαίο πλαίσιο όπως έπραξε το Σουηδικό 

Κοινοβούλιο το 2010 και η Αρμενική Εθνοσυνέλευση το 2015.  

Αναμένουμε τις ενέργειες Σας και διατελούμε στην διάθεση Σας.  

Μετά Τιμής 

Για το Δ.Σ. 

 

        Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας  

Τοπαλίδης Χρήστος Δημήτριος                                               Κυριακίδου Γεωργία 

 


