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Παρέμβαση

κυριακη 16 μαϊου 2021

 Ως ΕλληνΕς ποντιακής κατα-
γωγής, 102 χρόνια μετά την έναρ-
ξη, το 1919 από τους κεμαλιστές, της 
δεύτερης φάσης της Ποντιακής Γε-
νοκτονίας σε βάρος του Ελληνισμού 
του Πόντου, που παρακολουθούμε 
τη συνεχιζόμενη ιμπεριαλιστική και 
επεκτατική πολιτική των εκάστοτε 
τουρκικών κυβερνήσεων, για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των επαναλαμβανόμενων τουρκι-
κών προκλήσεων και ενεργειών και 
για τη χάραξη ενιαίας εθνικής γραμ-
μής επί του θέματος πιστεύουμε ότι:

Α). Η ελλΗνικΗ κυβερνΗσΗ 
θα πρέπει για να θωρακίσει τους  
Νεοέλληνες να εισαγάγει την ιστορία 
των 2.500 χρόνων του Ελληνισμού 
του Πόντου σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, για να μη συνεχίζεται 
-εκατό χρόνια μετά το έγκλημα που 
υπέστησαν οι πρόγονοί μας- και το 
έγκλημα της λήθης και της σιωπής 
της ιστορίας μας, που για χρόνια επέ-
βαλαν το νατοϊκό δόγμα της ελληνο-
τουρκικής φιλίας, αλλά και τα συμφέ-
ροντα «φίλων και συμμάχων» μας. 

β) Το ελλΗνικο κοινοβουλιο 
να υιοθετήσει την πρόταση που κα-
ταθέσαμε το 2019 υπόψη του προ-
εδρείου της Βουλής και να συγκρο-
τήσει μόνιμη διακομματική επιτρο-
πή για το θέμα, που θα εποπτεύε-
ται από το υπουργείο Εξωτερικών. 
Είναι γνωστό ότι στις 2 Φεβρουαρί-
ου 1994 το ελληνικό Κοινοβούλιο 
αναγνώρισε τα τραγικά γεγονότα 
της περιόδου 1914-1922 σε βάρος 
του Ελληνισμού του Πόντου από νε-
ότουρκους και κεμαλιστές ως πρά-
ξεις γενοκτονίας και ομόφωνα κα-
θιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα 
μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού.

ΑνΤισΤοιχΑ, όλα αυτά τα χρόνια 
μετά τη Γενοκτονία που υπέστησαν 
οι Ελληνες του Πόντου, η Τουρκία 
συστηματικά: 
1. Επιμένει να καταγγέλλει ως ανιστό-

ρητες και να αγνοεί τις αποφάσεις 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 
όλο τον κόσμο, της Διεθνούς Ενω-
σης Γενοκτονιών της Γενεύης, πα-
γκόσμιων επιστημονικών συνεδρί-
ων σχετικών με το θέμα, δημοτι-

κών Αρχών σε ΗΠΑ, Αυστραλία, 
Ευρωπαϊκή Ενωση, πολιτειακών 
Αρχών και εθνικών Κοινοβουλίων 
σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και 
ΗΠΑ, τα οποία αφού προηγουμέ-
νως μελέτησαν επισταμένως όλα 
τα στοιχεία που είχαν στη διάθε-
σή τους αποφάνθηκαν ότι τα όσα 
συνέβησαν την περίοδο 1914-
1923 σε βάρος Αρμενίων, Ασσυρί-
ων και Ελλήνων έχουν όλα τα απα-
ραίτητα χαρακτηριστικά που προ-
βλέπει η απόφαση του 1948 του 
ΟΗΕ για να θεωρηθούν ως πρά-
ξεις Γενοκτονίας.

2. Αγνοεί τις παρατηρήσεις της Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στις 26-27 Σεπτεμβρίου του 2006 
στα άρθρα 24, 28, 31 (τελικό Α 
6-0269-2006), με τις οποίες εκ-
φράζει τη λύπη της γιατί δεν έχει 
σημειωθεί πρόοδος σε θέματα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών στην Τουρκία, ενώ ανα-
φέρεται και στην απαίτησή της 
για άμεση επαναλειτουργία της 
ορθόδοξης Σχολής της Χάλκης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 50 της 
ίδιας έκθεσης, επίσης επισημαίνε-
ται η ανάγκη «η Τουρκία να συμβι-
βαστεί με το ιστορικό της παρελθόν 
και να διευκολύνει δίκτυο ερευνη-
τών και ακαδημαϊκών για να έχουν 
πρόσβαση στα αρχεία της Τουρκί-
ας, ώστε να ερευνήσουν σχετικά με 
τις Γενοκτονίες που έγιναν την περί-
οδο 1914-1923 σε βάρος των Αρ-
μενίων και κατ’ επέκταση των Ελλή-
νων του Πόντου και των Ασσυρίων». 
3. Συνεχίζει να αγνοεί τις πρόσφα-

τες αναγνωρίσεις του σουηδικού, 
του ολλανδικού, του αρμενικού, 
του κυπριακού Κοινοβουλίου, της 
πολιτειακής Βουλής της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας, της Αυστραλίας, δε-
κάδων Πολιτειών και δήμων στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά και τις 
σχετικές δηλώσεις του πάπα Φρα-
γκίσκου, του πρ. Προέδρου της 
Γερμανίας κ. Joachim Gauck για 
τη Γενοκτονία των Αρμενίων και 
των Ελλήνων του Πόντου.

Γ). Η ελλΗνικΗ κυβερνΗσΗ θα 
πρέπει να ζητήσει από την Τουρκία 
να συμβιβαστεί με το ιστορικό της 
παρελθόν, να αναγνωρίσει τα γεγο-

νότα της περιόδου 1914-1923 σε 
βάρος του Ελληνισμού του Πόντου 
και των άλλων χριστιανικών πληθυ-
σμών ως πράξεις γενοκτονίας. Επί-
σης, να απαιτήσει από την Τουρκία 
να ζητήσει συγγνώμη για τα όσα οι 
πρόγονοί τους έκαναν σε βάρος μας. 

Δ). οι ελλΗνεσ ευρωβουλευΤεσ 
να προχωρήσουν σε κατάθεση ψη-
φίσματος σχετικού με την αναγνώρι-
ση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
της Γενοκτονίας που έγινε σε βάρος 
των Ελλήνων του Πόντου την περίο-
δο 1914-1923 και ορισμού της 19ης 
Μαΐου ως ευρωπαϊκής ημέρας μνή-
μης των θυμάτων του κεμαλισμού.

εινΑι ΓνωσΤο ότι το 2013 το τουρ-
κικό κράτος μετέτρεψε από μουσείο 
σε τζαμί ένα μοναδικής αρχιτεκτονι-
κής ελληνοχριστιανικό μνημείο του 
13ου αιώνα, της Αγίας Σοφίας Τρα-
πεζούντας, αγνοώντας τις χιλιάδες 
εκκλήσεις Τούρκων, Ελλήνων και Ευ-
ρωπαίων επιστημόνων και πολιτών. 

ΠροκειΤΑι για ενέργεια που κατα-
δίκασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στις 12/3/2014 υπερψήφισε τη 
σχετική τροπολογία που κατέθεσε 
ύστερα από πρότασή μας ο τότε ευ-
ρωβουλευτής κ. Γιώργος Χατζημαρ-
κάκης, με την οποία «ζητείται από 
το ανώτατο δικαστήριο της Τουρ-
κίας Yargitay να ανακαλέσει άμεσα 
την απόφασή του, με την οποία με-
τέτρεψε τον ιστορικό ναό της Αγί-
ας Σοφίας Τραπεζούντας σε τζαμί».

ε). Η ελλΗνικΗ κυβερνΗσΗ θα 
πρέπει να ζητήσει από την τουρκική 
κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την 

υπόδειξη του Ε.Κ. για την ανάγκη δι-
άσωσης και ανάδειξης της ταυτότη-
τας των ελληνοχριστιανικών μνημεί-
ων στον ιστορικό Πόντο και για την 
επαναλειτουργία της ιστορικού να-
ού της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας 
ως μουσείου. 
Μετά την καταστροφή του 1923 
της ιστορικής Μονής της Παναγί-
ας Σουμελά και την εκ νέου ανοικο-
δόμησή της, ώστε να είναι επισκέ-
ψιμη, δεκάδες κειμήλιά της εξακο-
λουθούν να φυλάσσονται σε τουρ-
κικές αποθήκες.

σΤ). Η ελλΗνικΗ κυβερνΗσΗ να 
ζητήσει από την Τουρκία την επι-
στροφή των κειμηλίων της ιστορι-
κής Μονής της Παναγίας Σουμελά, 
που φυλάσσονται σε διάφορους 
χώρους, και την ανάλογη έκθεσή 
τους εντός της ανακαινισμένης μο-
νής, για τους χιλιάδες προσκυνητές 
και τουρίστες που την επισκέπτο-
νται. Λόγω της διαδικτυακής επι-
κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες 
με τα εκατομμύρια Ελληνες ποντι-
ακής καταγωγής σε όλο τον κόσμο, 
όπου ζουν οι ποντιόφωνοι συμπα-
τριώτες μας και λόγω του θρησκεύ-
ματός τους εξαιρέθηκαν της ανταλ-
λαγής της  Συνθήκης της Λωζάννης, 
διαπιστώνουμε ότι αναζητούν την 
εθνική τους ταυτότητα.

Ζ). ΓιΑ ευνοΗΤουσ λοΓουσ, προ-
τείνουμε να ζητηθεί από την πλευρά 
της Ελλάδας το άνοιγμα προξενείου 
στην Τραπεζούντα, όπου είναι εγκα-
τεστημένοι και ζουν χιλιάδες ποντι-
όφωνοι μουσουλμάνοι και κρυπτο-
χριστιανοί.

Η ελλΗνικΗ κυβερνΗσΗ θα πρέ-
πει να συμπεριλάβει στην ατζέντα 
των συζητήσεων με την Τουρκία 
όλα τα παραπάνω θέματα, για-
τί πρωτίστως το οφείλει απέναντι 
στην ιστορία των 2.000.000 Ελλή-
νων ποντιακής καταγωγής. 
Για να ενισχύσει τη διαπραγματευ-
τική της θέση έναντι της Τουρκίας 
και στη Διεθνή Κοινότητα. 
Για να βοηθήσει την τουρκική κυ-
βέρνηση, την κοινωνία και τους πο-
λίτες της να απελευθερωθούν από 
το στίγμα του εγκλήματος της Γε-
νοκτονίας.

19 Μαΐου 2021:  
Τι διεκδικούμε 
102 χρόνια μετά 
τη Γενοκτονία

ο ΣτέφανοΣ Π. τανιμανιδηΣ*

γράφει

*Ιστορικός-συγγραφέας, πρ. ειδικός 
σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών, 
επίτιμος πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων

Η ελληνική 
κυβέρνηση θα 
πρέπει να ζητήσει 
από την Τουρκία 
να αναγνωρίσει 
τα γεγονότα της 
περιόδου 1914-
1923 σε βάρος 
του Ελληνισμού 
του Πόντου 
και των άλλων 
χριστιανικών 
πληθυσμών 
ως πράξεις 
γενοκτονίας 


