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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΜΠΙΑΣ

 Προς τον Μακαριώτατον Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 

Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρον 
και στην περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο

Η 19η Μαΐου 2019 ήταν ημέρα ιστορικής μνήμης με ειδικό βάρος, δεδομένου ότι
σηματοδοτεί  την  100η  επέτειο  από  τη  Γενοκτονία  των  Ποντίων.  Το  ορόσημο  αυτό
αποτέλεσε νέο εφαλτήριο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την οργάνωση πληθώρας
Εκδηλώσεων  Μνήμης,  όπως  συνέδρια,  ομιλίες  και  Επιμνημόσυνες  Δεήσεις  σε  Ιερούς
Ναούς και Μνημεία.

Τα τραγικά πέρα από κάθε φαντασία ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας 1913-1923
τα οποία έλαβαν χώρα σε βάρος του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου είναι
διεθνώς γνωστά.  Πλήθος  ιστορικών μελετών και  λογοτεχνικών έργων,   καταγραφές
διηγήσεων και μαρτυρίες ελλήνων και ξένων που έζησαν τα γεγονότα, περιέχουν και
αναβιώνουν –όσο μπορεί ο ανθρώπινος νους να συλλάβει το μέγεθος της αγριότητας και
της συμφοράς-  στη μνήμη των νεοτέρων γενεών  τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. 

Ό, τι σημαίνει για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό η 13η Σεπτεμβρίου 1922 με την
καταστροφή της Σμύρνης το ίδιο αντίστοιχα αποτελεί και για τους Έλληνες του Πόντου
η  19η  Μαΐου  1919.  Πρόκειται  για  την ημέρα  κατά  την  οποία  ο  Μουσταφά  Κεμάλ
αποβιβάστηκε  στη  Σαμψούντα  για  να  συνεχίσει  με  εντονότερο  και  φρικιαστικότερο
τρόπο  το  σχέδιο  των  Νεότουρκων  για  την  τελειωτική  εξόντωση  του  ελληνικού
χριστιανικού πληθυσμού σε όλο τον Πόντο που είχε αρχίσει το 1914 εναντίον σύμπαντος
του  Ελληνισμού  της  Ανατολής.  Τριακόσιες  πενήντα  τρεις  χιλιάδες  (353.000)
καταγεγραμμένοι  επίσημα  νεκροί  και  άλλοι  τόσοι  ξεριζωμένοι  και  διασκορπισμένοι
αγνοούμενοι,  αποτελούν  πάντοτε  για  τους  Πόντιους  απαράγραπτα  γραμμένη  και
στοιχειωμένη στην ψυχή και την μνήμη. 

Η  Βουλή  των  Ελλήνων,  στις  24  Φεβρουαρίου  1994,  ανα-γνώρισε  επίσημα  τη
γενοκτονία  των  353.000  Ποντίων  από  το  τουρκικό  κράτος  και  ψήφισε  ομόφωνα  τον
ορισμό  της  19ης  Μαΐου  «ως  Ημέρας  Μνήμης  της  γενοκτονίας  των  Ελλήνων  της



Ανατολής, Πόντου, Μικράς Ασίας και Θράκης από το Τουρκικό Κράτος» με τον Νόμο
2193/1994.

Η  Ορθόδοξη  Εκκλησία  μας  είναι  Εκκλησία  Μαρτύρων.  Τα  μέλη  της  ανά  τους
αιώνες  δίδουν  την  μαρτυρία  του  Χριστού  και  σε  αμέτρητες  περιπτώσεις  την
επισφραγίζουν με το ίδιο τους το αίμα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας διαβεβαίωσε «εἰ ἐμέ
ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν»  (Ιωαν. 15,20). Μια ανάλογη περίπτωση είναι και οι Πόντιοι.
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους Εκκλησία και Έθνος αποτελούσαν έννοιες ταυτόσημες και
στις  δύσκολες  ώρες  των διωγμών και  της  προσφυγιάς  οι  θρησκευτικοί  τους  πατέρες
αναδείχθηκαν σε ηγέτες, προστάτες και μάρτυρες. 

Για  όλα  όσα  προαναφέρθηκαν  προτείνουμε  εκάστη  τρίτη  Κυριακή  του  μηνός
Μαΐου  να  τελείται  επιμνημόσυνη  δέηση  σε  όλους  του  ιερούς  ναούς των  ελληνικών
κοινοτήτων του Παλαιφάτου Πατριαρχείου  Αλεξανδρείας  και  Πάσης  Αφρικής  «ὑπέρ
μακαρίας  μνήμης καί  αἰωνίου  ἀναπαύσεως  πάντων τῶν ἐν  διωγμοῖς  ὑπέρ πίστεως  καί
πατρίδος ἀναιρεθέντων ἐν Πόντω. 
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