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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για το Μουσείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού 

 

Ως σύλλογος Ποντίων με προσήλωση στα ιδανικά των προγόνων μας ταχθήκαμε ως  μέλος 

στην υπόθεση αναδιοργάνωσης του Ποντιακού χώρου από τις γραμμές της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδας. 

Την υπηρετήσαμε με τιμή και πίστη στις καταστατικές της αρχές. 

Αυτό είναι τοις πάσι γνωστό. 

Στο καταστατικό της ομοσπονδίας προβλέπονται ρητά στο άρθρο 2 και παραγράφους 2+3 

τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοποί  της Π.Ο.Ε. είναι: 

1. Η διατήρηση της ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, η δημιουργία και 

λειτουργία κέντρου έρευνας της ιστορίας, του πολιτισμού και της γλώσσας του. 

2. Η Διεθνοποίηση, η Διεθνής Αναγνώριση και Καταδίκη της Γενοκτονίας των Ελλήνων 

Ποντίων. 

Τα  θεωρούμε αυτά κύρια  και μείζονα ζητούμενα ειδικά μάλιστα μετά τις πρόσφατες 

διεθνείς εξελίξεις αλλά και την κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά. 

Στην ιστορική μας διαδρομή ως ένα σωματείο της Περιφέρειας αναγνωρίσαμε στο έργο του 

καθηγητή Κώστα Φωτιάδη όλα τα οράματα για την Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας 

μέσω της μοναδικής πολυθεματικής έκθεσης που τόσα χρόνια παρουσιάζει με τεράστια 

επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια. 
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Το δε συνολικό αρχείο του Κώστα Φωτιάδη υπέχει θέση μουσείου Εθνικής αναφοράς 

καθώς συμπεριλαμβάνει και σπάνια έργα Τέχνης , απόρρητα έγγραφα, συγγράματα και 

αποδεικτικά στοιχεία από τους ίδιους τους Τούρκους για τα γεγονότα της Γενοκτονίας 

Πρόκειται δηλαδή για ένα τιτάνιο έργο ζωής που δίνει φτερά και δύναμη στο ζήτημα της 

Αναγνώρισης 

Θα το χαρακτηρίζαμε την Ποντιακή Εθνική Κιβωτό Μνήμης και Αγώνα. 

Δυστυχώς η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αφού δεν έλαβε θέση εδώ και μήνες στο 

θέμα της διεκδίκησης του κατάλληλου χώρου στο πάρκο Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη 

για την δημιουργία του Μουσείου Γενοκτονίας ως όφειλε από τις καταστατικές της 

δεσμεύσεις, τελικώς με ανακοίνωση της την Μεγάλη Τρίτη των Παθών εισήλθε στο 

δημόσιο διάλογο με μια θέση" μη θέση" αφήνοντας το σωματείο μας με πελώρια 

ερωτηματικά για το τι πραγματικά επιθυμεί. 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός θέλει ξεκάθαρα Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού. 

Και εφόσον αυτό θέλει ο δρόμος προς την αποδοχή της δωρεάς του Κώστα Φωτιάδη είναι 

μονόδρομος. 

Ζητούμε από την ομοσπονδία που είμαστε μέλος  να επανέλθει στις καταστατικές της 

δεσμεύσεις. 

Να στηρίξει ολόθερμα την δωρεά του Κώστα Φωτιάδη. 

Καλούμε όλα τα αδερφά Ποντιακά σωματεία της χώρας αλλά και της Ομογένειας να 

πάρουν θέση. 

Η ώρα ήρθε. 

Και η ώρα είναι ΤΩΡΑ. 

        Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος  η Γραμματέας 

 Δημήτριος Τσακαλίδης Χριστιάνα Γεωργίαδου 


