
ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ζηελ πξφηαζε λφκνπ " Γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνλ Πφληνπ σο 

εκέξαο κλήκεο" 

Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

ηηο αξρέο ηνπ 1991, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ, απνδέρηεθε νκφθσλα 

πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ - χζηεξα απφ επηζηνιή ησλ Πνληίσλ 

βνπιεπηψλ ηνπ θηλήκαηνο - γηα θαηάζεζε πξφηαζεο λφκνπ γηα ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε 

απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ηεο γελνθηνλίαο ησλ 353.000 Πνληίσλ, πνπ έγηλε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο απφ ην 1916 σο ην 1923 θαη γηα θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ σο 

•ΖΜΔΡΑ ΜΝΖΜΖ ΣΖ ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΝΣΗΩΝ" 

Έηζη ηελ 1ε Απξηιίνπ 1992, είθνζη δχν (22) βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ θαηέζεζαλ ηε 

ζρεηηθή πξφηαζε λφκνπ, ε νπνία νπδέπνηε πξνσζήζεθε γηα ζπδήηεζε. 

ήκεξα, νη ππνγξάθνληεο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, επαλαθέξνπκε ηελ πξφηαζε απηή θαη 

δεηνχκε απφ ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηελ επίζπεπζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ψζηε ε 

19ε Μαΐνπ 1994 λα απνηειέζεη ηελ πξψηε επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εκέξα κλήκεο ηεο 

γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ. 

Ζ Κπβέξλεζε απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε λφκνπ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ελψπηνλ ηεο δηαξθνχο επηηξνπήο ηεο 

Βνπιήο, θαηαζέηεη λέα εηζεγεηηθή έθζεζε. 

Ζ παξνπζία ησλ Πνληίσλ ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, απφ 

ηελ ηλψπε ζηα δπηηθά κέρξη ηνλ Ύςε ζηα αλαηνιηθά, καξηπξείηε απφ πνιιέο ηζηνξηθέο 

πεγέο. 

Παξνπζία, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο πξν Υξηζηνχ. Ζ 

χπαξμε ηνπο παίξλεη πνιιέο θνξέο απηφλνκε πνιηηηθή θξαηηθή κνξθή, είηε κε απηήλ ηεο 

πφιεο - θξάηνπο ηεο αξραίαο θιαζηθήο πεξηφδνπ είηε κε ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο - ρψξνπ 

ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ κε ηνπο Μηζξηδάηεο βαζηιείο ηνπ Πφληνπ είηε κε ηελ 

Απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ην 1204-1461, νπφηε αξρίδεη ε Οζσκαληθή θαηνρή. 

Σν Οζσκαληθφ θαζεζηψο ππέβαιιε ζπζηεκαηηθά ηνλ Πνληηαθφ ιαφ ζε απαξάδεθηεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηε δηάζπαζε ηεο 

ελφηεηαο ηνπ, ζπλζήθεο, πνπ απνηεινχζαλ ζηαζεξά αηηία ζπλερνχο θπγήο - εμφδνπ απφ 

ηνλ Πφλην ή αλαδήηεζεο αζθαιείαο θαη θαηαθπγίνπ ζηελ νξεηλή ελδνρψξα. Ζ θπγή 

απηή νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Πνληηαθψλ θνηλνηήησλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη 

ηδηαίηεξα ζηε Ρσζία. 

Ζ κεγάιε φκσο θπγή ησλ Διιήλσλ Πνληίσλ πξνο ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηελ πξψελ 

νβηεηηθή Έλσζε, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηειηθά ησλ 

Πνληίσλ ζε έλα ιαφ πξνζθχγσλ θαη δηαζπνξάο, είρε ζαλ αηηία ηα γεγνλφηα ηεο 

δξακαηηθήο πεξηφδνπ ησλ δησγκψλ ηεο γελνθηνλίαο θαη ηνπ μεξηδσκνχ απφ ην 1916 έσο 

ην 1923. 

Σν Οζσκαληθφ θαζεζηψο, ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ θαη κεηέπεηηα ην Κεκαιηθφ 

θίλεκα, απάληεζαλ ζην αίηεκα ηεο ηζηνξίαο γηα εθδεκνθξαηηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, 

γηα βαζηέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ηελ εμνιφζξεπζε θαη ηνλ 



μεξηδσκφ απηνρζφλσλ αιινεζλψλ νκάδσλ φπσο νη Έιιελεο Πφληηνη. Σν Νενηνπξθηθφ 

θαη Κεκαιηθφ ζρέδην δεκηνπξγίαο ελφο νκνηνγελνχο εζληθά ηνπξθηθνχ θξάηνπο - έζλνπο 

πξνυπέζεηε ηελ εζληθή εθθαζάξηζε κε ηε ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία ησλ απηνρζφλσλ 

ιαψλ. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο, ηξηαθφζηνη πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο (353.000) Πφληηνη ζε έλα 

ζχλνιν επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (750.000) εμαθαλίζζεθαλ κε ηε κέζνδν ησλ 

δηψμεσλ θαη ησλ εθηνπίζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 1916-1923. Μέζα ζηα 

ρξφληα απηά έγηλαλ κεγάιεο ζθαγέο, ππξπφιεζε θαη θαηαζηξνθή πφιεσλ θαη ρσξηψλ, 

ρηιηάδεο νη ζάλαηνη, εμαθαλίζεηο θαη αγλννχκελνη ζηηο ζηξαηηέο ησλ εθηνπηζκέλσλ απφ 

ηα παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Αλαηνιήο ην Κνπξδηζηάλ, ηελ 

πξία. 

Σα πξνκειεηεκέλα θαη πξνζρεδηαζκέλα γεγνλφηα θαηέιεμαλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή γελνθηνλίαο. Δπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε γελνθηνλία ηνπ αηψλα καο, κεηά ηελ 

γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ. 

Οη απνδείμεηο γηα ηα απαξάδεθηα απηά γεγνλφηα είλαη πνιπάξηζκεο θαη ζπγθιίλνπζεο. 

Πξνθχπηνπλ αθφκε απφ ηα ίδηα ηα νζσκαληθά θαη ηνπξθηθά αξρεία θαη εθδφζεηο - 

θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο θαη λνκνζρέδηα- απφ ηα αξρεία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ησλ 

Ζ.Π.Α., απφ αλαθνξέο μέλσλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ, πξεζβεπηψλ, πξνμέλσλ, 

ηεξαπνζηφισλ θαη θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Σα θχξηα φκσο ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ εγθιήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ησλ Πνληηαθψλ νηθνγελεηψλ κε ηα 

δηθά ηεο ζχκαηα θαη ηηο καξηπξίεο εθείλσλ πνπ επέδεζαλ απφ ηηο ζθαγέο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πνληηαθήο γελνθηνλίαο έρνπκε εμφλησζε ησλ κειψλ ζπγθεθξηκέλεο 

εζληθήο νκάδαο, ζνβαξή πξνζβνιή ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

ππνβνιή απηήο ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ζπλεπάγνληαλ ηε κεξηθή ή νιηθή βηνινγηθή 

θαηαζηξνθή ηεο. Έρνπκε βίαηε κεηαθνξά παηδηψλ ζε άιιε εζληθή νκάδα. Όιεο δειαδή 

ηηο πξάμεηο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1948, ζηνηρεηνζεηνχλ απηφ ην κεγάιν έγθιεκα 

ελάληηα ζηελ αλζξσπφηεηα, ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο. 

Γεσπνιηηηθνί ιφγνη θαη θξαηηθέο ζθνπηκφηεηεο επέβαιαλ κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα 

παξακέλεη ιεζκνλεκέλε απφ ηνπο λφκνπο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο αλζξσπφηεηαο απηή ε πνιηηηθή γελνθηνλία. 

Οη Πφληηνη, έλα καξηπξηθφ θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνχ κε κεγάιε αγάπε ζηελ ειεπζεξία, 

ηελ αιήζεηα, ηε δσή. ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηηο εζηθέο αμίεο, ηνλ άλζξσπν, είλαη 

πιένλ αδχλαην λα αλερζνχλ ηελ απφθξπςε, ηε ιήζε, ηελ ππνβάζκηζε ησλ γεγνλφησλ, 

ηελ ππνθξηζία, ην ςέκα, ηε ζησπή. 

Όζν κεγάιε ήηαλ ε αδηθία, φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν απνθξχθζεθαλ ηα γεγνλφηα, ηφζν 

πην έληνλε είλαη ε επηζπκία θαη ε απαίηεζε ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ησλ δησγκψλ πνπ ππέζηεζαλ. 

Όινη νη ιανί πνπ ππέζηεζαλ επηζέζεηο ελάληηα ζηελ αλζξσπηλή ηνπο χπαξμε απφ 

δπλάκεηο βίαο, ζσβηληζκνχ θαη ξαηζηζκνχ θαζηέξσζαλ εκέξα κλήκεο ηνπ δηθνχ ηνπο 

νινθαπηψκαηνο. Οη Πφληηνη, έλα θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνχ κε κεγάιε πξνζθνξά ζηνλ 



πνιηηηζκφ ηεο Μηθξά Αζίαο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, δελ κπνξνχζαλ λα κείλνπλ ρσξίο 

εκέξα κλήκεο ηνπ δηθνχ ηνπο νινθαπηψκαηνο. 

Έηζη ηνπο ηειεπηαίνπο ρξφλνπο θαζηέξσζαλ ηελ 19ε Μαΐνπ θάζε έηνπο σο εκέξα κλήκεο 

ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ. 

Ζ Διιεληθή Βνπιή έξρεηαη λα θαιχςεη έλα κεγάιν εζληθφ, ηζηνξηθφ, εζηθφ θαη πνιηηηθφ 

θελφ θαζηεξψλνληαο ηελ 19ε Μαΐνπ, εκέξα, πνπ ν Μνπζηαθά Κεκάι απνβηβάζηεθε ην 

1919 ζηε ακςνχληα, γηα λα ζπλερίζεη κε εληνλφηεξν θαη θξηθηαζηηθφηεξν ηξφπν, ηε 

ζπζηεκαηηθή γελνθηνλία ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, πνπ είρε αξρίζεη απφ ην 1916 θαη 

ηειείσζε ην 1923, σο ήκεξα κλήκεο ηεο Πνληηαθήο γελνθηνλίαο. πκβάιινληαη, έηζη, 

έζησ θαη ζην ειάρηζην ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο θαηαζηξνθήο πνπ ππέζηε ν 

Πνληηαθφο Διιεληζκφο, θαζηεξψλνληαο κηα εκέξα ηζηνξηθήο κλήκεο ηδηαίηεξα ζε κηα 

πεξίνδν φπσο ε ζεκεξηλή, φπνπ επαλεκθαλίδνληαη θαηλφκελα ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο θαη 

ζσβηληζκνχ. 

Ζ Κπβέξλεζε δηάθεηηαη ζεηηθά ζηελ πξφηαζε ησλ Πνληηαθψλ νξγαλψζεσλ λα 

πξνρσξήζεη, κεηά ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο, ζηε δεκηνπξγία κηαο πφιεο κε ην φλνκα 

ΡΩΜΑΝΗΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηε Μεηξφπνιε ησλ απαληαρνχ 

Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη ζα είλαη κηα νξαηή ζχλδεζε κε ηελ Πνληηαθή ηζηνξία θαη ηνλ 

Πνληηαθφ πνιηηηζκφ. Με ηελ πξφζζεηε ππνρξέσζε αλέγεξζεο εζληθνχ κλεκείνπ ηεο 

πνληηαθήο γελνθηνλίαο ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 1994 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Α. Σζνραηδφπνπινο 

ΠΡΟΣΑΖ ΝΟΜΟΤ 

Ζ 19ε Μαΐνπ θαζηεξψλεηαη σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ 

Άξζξν 1 

Οξίδεηαη ε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. 

Άξζξν 2 

Ο ραξαθηήξαο, ην πεξηερφκελν, ν θνξέαο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ 

κλήκεο, θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ησλ πιένλ αλαγλσξηζκέλσλ Πνληηαθψλ ζσκαηείσλ. 

Άξζξν 3 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 23 Φεβξνπαξίνπ 1994 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Α. Σζνραηδφπνπινο 

 

 

ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ¶ 

ζηελ πξφηαζε λφκνπ "Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ ΠΟΝΣΗΩΝ"¶ 

 



ηηο 19 Μαΐνπ 1919, ν Μνπζηαθά Κεκάι απνβηβάζηεθε ζηε ακςνχληα, γηα λα 

ζπλερίζεη κε εληνλφηεξν θαη πην θξηθηαζηηθφ ηξφπν, ηε ζπζηεκαηηθή ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ηνπ 

Διιεληζκνχ ηνπ ΠΟΝΣΟΤ, πνπ είρεη αξρίζεη ην 1916 θαη ηειείσζε ην 1923.¶ 

Ζ γελνθηνλία απνηέιεζε επίζεκε ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη επηδίσμε απφ ην 1911, κε ζηφρν 

ηελ πιήξε εμαθάληζε ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο.¶ 

Σν θαηαξξένλ γξαθεηνθξαηηθφ Οζσκαληθφ θξάηνο θαη ην αληηδξαζηηθφ ξαηζηζηηθφ 

Κεκαιηθφ θαζεζηψο, ζέινληαο λ'αληηπαξαηεζεί κε ηηο δσληαλέο θαη αλεξρφκελεο 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δπλάκεηο (Έιιελεο θαη Αξκελίνπο) θαη λα απαιιαγεί απ'απηέο, 

ζπκκάρεζε κε ηηο πιένλ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ηνπ Σνπάι Οζκάλ θαη ηνπ Κεραγηά 

θαη δηέθνςαλ βίαηα ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ ιαψλ ηεο πεξηνρήο.¶ 

Ζ ειιεληθή θαηαγσγή θαη ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε ησλ Πνληίσλ, ζηάζεθε αηηία γηα 

ην βηνινγηθφ αθαληζκφ ηνπο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη Σνχξθνη απέθπγαλ ηελ αλακελφκελε 

ζχγθξνπζε ησλ δχν εζλνηήησλ.¶ 

Γχζθνια αλζξψπηλνο λνπο κπνξεί λα ζπιιάβεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Σνχξθνη: βηαζκνί, αξπαγέο πεξηνπζηψλ, ιεειαζίεο, ππξπνιήζεηο, 

εμνξίεο, θαηαλαγθαζηηθά ηάγκαηα εξγαζίαο, βαζαληζκνί, ιηκνθηνλίεο απαγρνληζκνί, 

νκαδηθέο ζθαγέο, 353.000 Πφληηνη ζχκαηα ησλ ηνχξθηθσλ νξδψλ.¶ 

Όηαλ ε γελνθηνλία πιένλ ζπληειέζηεθε, ν ππαξθηφο θαη νξαηφο θφβνο νινθιεξσηηθνχ 

αθαληζκνχ ηνπ Πνληηαθνχ ειιεληζκνχ πξνθάιεζε ηε βίαηε κεηαθίλεζε ησλ πνληηαθψλ 

ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ πξνο Διιάδα, νβηεηηθή Έλσζε θαη αιινχ.¶ 

Πάλσ απφ 200.000 φκσο Πφληηνη, πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα κεηαθηλεζνχλ, παξέκεηλαλ 

ζηα νξεηλά θπξίσο ρσξηά ηνπ Πφληνπ, κε πξνδηαγεγξακκέλε ζπλέπεηα ην βίαην 

εμηζιακηζκφ ηνπο.¶ 

Ζ γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ, ε δεχηεξε κέζα ζηνλ 20φ αηψλα κεηά ηε γελνθηνλία ησλ 

Αξκελίσλ, δελ ζα επξαγκαηνπνηείην εάλ δελ ππήξραλ άκεζνη ή έκκεζνη ζπλεξγνί ησλ 

Σνχξθσλ εγθιεκαηηψλ.¶ 

Πξψηνη νη Γεξκαλνί ζηξαηησηηθνί θαζνδεγεηέο ησλ Νεφηνπξθσλ θαη ηνπ Κεκάι 

Αηαηνχξθ, πνπ κε ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηά ηνπο, ζπληειέζηεθε ε γελνθηνλία ηφζν ησλ 

Αξκελίσλ φζν θαη ησλ Πνληίσλ.¶ 

Γεχηεξνη ππεχζπλνη νη νβηεηηθνί, πνπ κε ηελ ηεξάζηηα βνήζεηα θαη ηελ πνιηηηθή θάιπςε 

πνπ παξείραλ ζηνλ Κεκάι, έδσζαλ ηε ραξηζηηθή βνιή ζηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο 

ηεο Μηθξάο Αζίαο.¶ 

Σξίηνη νη Άγγινη, νη Γάιινη, αιιά θαη νη Ακεξηθάλνη, πνπ επίζεο βνεζνχζαλ ηνπο 

Νεφηνπξθνπο θαη επσκίδνληαη βαξεηέο επζχλεο.¶ 

Γπζηπρψο θαη ε Διιάδα ζαλ θξάηνο δελ κπφξεζε ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο λα βνεζήζεη 

ηνπο αδειθνχο καο Πνληίνπο.¶ 

Όηαλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηεο γελνθηνλίαο ζηνλ Πφλην, νχηε έλαο Έιιελαο 

ζηξαηηψηεο ππήξρε εθεί θαη επνκέλσο νχηε θαλ κηά ζηνηρεηψδεο δηθαηνινγία γηα ηηο 

ζθαγέο.¶ 

Ο Πνληηαθφο Διιεληζκφο κπξνζηά ζηε ιαίιαπα ησλ θνληθψλ νξδψλ, πάιεςε κφλνο θαη 

ζηελ πεξίνδν απηή, 1916-1922, έλα κεγάιν εζληθφ απειεπζεξσηηθφ θίλεκα ελαληίνλ ησλ 



Σνχξθσλ ζθαγέσλ αλαπηχρζεθε καδί κε έλα πνιηηηθφ θίλεκα, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

Πφληνπ θαη ηελ ίδξπζε Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ.¶ 

Ο εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο θαηέιεμε κέζα απφ δξακαηηθά γεγνλφηα θαη 

ζπληαξαθηηθέο ζηηγκέο.¶ 

'Τζηεξα απφ 73 ρξφληα ε πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο ζην ζέκα ησλ κεηνλνηήησλ αιιά θαη ησλ 

γελνθηνληψλ παξακέλεη ε ίδηα.¶ 

Αθφκα θαη ζήκεξα ζηήλνπλ αγάικαηα ηνπ ζθαγέα Σνπάι Οζκάλ ζηνλ Πφλην θαη δίλνπλ 

ηνπσλχκηα πξνο ηηκήλ ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι.¶ 

Σν 1937 πξνζάξηεζαλ ηελ Αιεμαλδξέηα θαη ην 1974 θαηέιαβαλ ηε κηζή Κχπξν.¶ 

Καηήξγεζαλ ηελ απηνλνκία ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη έδησμαλ ην ειιεληθφ 

ζηνηρείν απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.¶ 

Θέηνπλ ζέκα Θξάθεο, Γσδεθαλήζνπ, ελαεξίνπ ρψξνπ θαη αηγηαιίηηδαο δψλεο ζην 

Αηγαίν.¶ 

Γεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα κε ηε πξία θαη ην Ηξάθ, εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ηζιακηζκφ θαη 

πξνζπαζνχλ λα βάινπλ πφδη ζηηο ηζιακηθέο δεκνθξαηίεο ηεο ηέσο νβηεηηθήο Έλσζεο.¶ 

Σνπξθνπνηνχλ ηηο κνπζνπικαληθέο κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηα 

θφπηα θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα Βαιθάληα.¶ 

Με ηηο απζάδεηεο, αληζηφξεηεο, πξνθιεηηθέο θαη πξνδνηηθέο δειψζεηο ηνπ ν 

αξγπξψλεηνο " Έιιελαο" Βνπιεπηήο αδίθ, απηφθιεηνο πξνζηάηεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

ζηνηρείνπ ζηε Θξάθε, ππνθηλνχκελνο απφ ηελ Άγθπξα θαη ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ 

ζθνηεηλά αλζειιεληθά θέληξα, πεξηθέξεηαη αλά ηελ πθήιην θαη ζέηεη ζέκα "ηνπξθηθήο" 

κεηνλφηεηαο ζηελ Διιάδα, ππνδπφκελνο ηνλ εγέηε ηεο.¶ 

ήκεξα ζπληειείηαη γελνθηνλία ζε βάξνο ησλ 22 εθαηνκκπξίσλ Κνχξδσλ, πνπ δνπλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο ην δξάκα πνπ έδεζαλ νη Έιιελεο θαη νη Αξκέληνη.¶ 

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Παληνπξθηζκνχ, ηεο δηαξθνχο ζεσξίαο ηνπ ηνπξθηθνχ 

θαζεζηψηνο, είλαη νη γελνθηνλίεο θαη νη θαηαιήςεηο μέλσλ εδαθψλ.¶ 

Ο ειιεληζκφο φπνπ Γήο, πξέπεη λα δξάζεη απνηειεζκαηηθά.¶ 

Ο Πνληηαθφο Διιεληζκφο, 2.500.000 ζε φιν ηνλ θφζκν ζεσξεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

γελνθηνλίαο ησλ 353.000 αζψσλ ζπκάησλ ηεο ηνπξθηθήο ζεξησδίαο, ειάρηζην θφξν ηηκήο 

ζηελ παξνπζία, ηηο ζπζίεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ ζην Έζλνο.¶ 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηνλ Διιεληζκφ θαη 

εγγχεζε φηη ην θαη' εμαθνινχζεζε έλνρν ηνπξθηθφ θξάηνο, δελ ζα ηελ επαλαιάβεη ζε 

βάξνο καο ή ζε βάξνο άιινπ ιανχ ηεο πεξηνρήο.¶ 

Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ νκφθσλα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θ. Αλδξέα Παπαλδξένπ, χζηεξα απφ επηζηνιή πνπ έζηεηιαλ νη Πφληηνη 

Βνπιεπηέο, γηα θαηάζεζε πξφηαζεο γηα επίζεκε αλαγλψξηζε απφ ηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ηεο γελνθηνλίαο ησλ 353.000 Πνληίσλ πνπ έγηλε απφ ηνπο Σνχξθνπο απφ ην 

1916 σο ην 1923 θαη θαζηέξσζε ηεο 19εο Μαΐνπ σο "Ζκέξαο Μλήκεο ηεο 

Γελνθηνλίαο".¶ 



Έηζη εκείο νη Πνληηαθήο θαηαγσγήο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ θαηαζέηνπκε ηελ αθφινπζε 

πξφηαζε λφκνπ θαη δεηνχκε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο λα επηζπεχζεη ηε ζρεηηθή 

ζπδήηεζε ψζηε ε 19ε Μαΐνπ 1992 λα απνηειέζεη ηελ πξψηε επίζεκα αλαγλσξηζκέλε 

Ζκέξα Μλήκεο Γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.¶ 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΝΟΜΟΤ¶ 

Ζ 19ε Μαΐνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ¶ 

Άξζξν 1¶ 

Οξίδεηαη ε 19ε Μαΐνπ σο εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ.¶ 

 

Άξζξν 2¶ 

Σν πιαίζην, ν ραξαθηήξαο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εθδειψζεσλ κλήκεο, θαζνξίδνληαη κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, χζηεξα απφ γλψκε ησλ Πνληηαθψλ ζσκαηείσλ ησλ εηδηθψλ επί ηνπ ζέκαηνο 

επηζηεκφλσλ θαη ησλ αξκφδησλ ηδξπκάησλ.¶ 

Άξζξν 3¶ 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.¶ 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 1992¶ 

Οη πξνηείλνληεο Βνπιεπηέο¶ 

Λεπηέξεο Κσλζηαληηλίδεο¶ 

Θφδσξνο Καηζαλέβαο¶ 

Νίθνο Αθξηηίδεο¶ 

Γηάλλεο Γηακαληίδεο¶ 

Θεφδσξνο Κνθειίδεο¶ 

Κσλ/λνο Γνπλαηίδεο¶ 

Μφζρνο Γηθφλνγινπ ¶ 

Λάδαξνο Λσηίδεο¶ 

Νηθφιανο Εακπνπλίδεο¶ 

Απφζηνινο Φσηηάδεο¶ 

Αιέμαλδξνο Γακηαλίδεο¶ 

Παλαγηψηεο γνπξίδεο¶ 

Υαξάιακπνο Καζηαλίδεο¶ 

Γηψξγνο Παζραιίδεο¶ 

Κπξηάθνο Σαηαξίδεο¶ 



Βαζίιεο Γεξαλίδεο¶ 

Γηάλλεο Αλζφπνπινο¶ 

Ζιίαο Παπαδφπνπινο¶ 

Μηράιεο Υξπζνρνίδεο¶ 

Λνπθ. Απνζηνιίδεο¶ 

Ησαλ. Καιακαθίδεο¶ 

Παλαγηψηεο Κξεηηθφο  

 


