Αξιότιµες κυρίες
Αξιότιµοι κύριοι,
ο µεγαλύτερος εχθρός της δικαιοσύνης, η οποία επιζητεί πάντοτε την τιµωρία των ενόχων είναι
και θα παραµείνει ο χρόνος, ο οποίος καθώς περνά καθιστά αδύνατη τη µνήµη για γεγονότα που
απέχουν πολλά χρόνια από το σήµερα και οδηγεί σταδιακά στο θάνατο τους πρωταγωνιστές,
θύµατα αλλά και θύτες.
Στις µέρες µας ελάχιστοι είναι οι µάρτυρες της γενοκτονίας των Ποντίων πατέρων µας και
βέβαια δε ζει κανένας και από τους θύτες της τουρκικής πλευράς.
Έτσι, 91 χρόνια αργότερα εκείνο που µένει σταθερό µέσα στο χρόνο δεν είναι τίποτε άλλο παρά
η επιθυµία να παραδοθούν στην ιστορική κρίση και δικαιοσύνη τα πρωτοφανή σε βιαιότητα και
κακουργία γεγονότα εκείνης της περιόδου - αφού για τιµωρία ενόχων δεν µπορεί να γίνει λόγος και να καθαριστεί το αίµα των αθώων θυµάτων µε µια γενναία και αναγκαία συγγνώµη από το
τουρκικό κράτος, που τόσο βάναυσα οδήγησε στο χαµό αθώους πολίτες του, στο όνοµα µιας
εθνοκάθαρσης, που 91 χρόνια, µετά, στον αιώνα της παγκοσµιοποίησης των πάντων, φαίνεται,
χωριστά από τ’ άλλα και απαράδεκτη από κάθε άποψη.
Η τουρκική διπλωµατία οφείλει να ξαναδιαβάσει σωστά τις πηγές της ιστορίας του τουρκικού
έθνους, να επισηµάνει αλήθειες που απορρέουν από αυτές και είναι σχετικές µε το Ελληνικό έθνος,
γιατί µόνο έτσι θα καταστεί δυνατή στον 21ο αιώνα, η εξοµολογητική συγγνώµη για άδικες
πράξεις εξουθένωσης και αφανισµού των Ελλήνων του Πόντου.
Για να καταλάβει, όµως κανείς, καλύτερα όσα έγιναν στον Πόντο πρέπει να αναφερθούν όσα
γεγονότα καθόρισαν την αποφασιστική σχέση ανάµεσα στους κατακτηµένους Χριστιανούς του
Πόντου και όχι µόνο και τους κατακτητές τους Οθωµανούς Τούρκους, που ήσαν βέβαια
µωαµεθανοί.
Μετά την άλωση της Κων/πολης, ο µωαµεθανισµός και το µωαµεθανικό δίκαιο δεχόταν µόνο
δυο τάξεις πολιτών: τους µωαµεθανούς και τους µη µωαµεθανούς. Στην πραγµατικότητα οι δυο
τάξεις πολιτών ήσαν δύο διαφορετικοί

κόσµοι. Για το ίδιο αδίκηµα διαφορετική ποινή

επιβαλλόταν στο µωαµεθανό και διαφορετική σε έναν χριστιανό ή έναν Ιουδαίο. Για τους
ειδωλολάτρες ή πολυθεϊστές δεν προβλεπόταν κανένα απολύτως πολιτικό δικαίωµα.
Οι µονοθεϊστές, λοιπόν, υπήκοοι του Σουλτάνου που δεν ήσαν Μωαµεθανοί είχαν κάποια
δικαιώµατα που τους έφταναν για να επιβιώνουν απλώς, και αυτά ακριβώς τα περιορισµένα
δικαιώµατα συντέλεσαν στην γρήγορη εξάπλωση του Ισλάµ σε όλη τη Μικρά Ασία.
Αυτή η διαφορά είναι η αιτία από την οποία ξεκίνησαν όλες οι περιπέτειες των Χριστιανών του
Πόντου, δηλαδή όλες οι ενέργειες των Τούρκων κυρίαρχών τους, άλλοτε να τους εκτουρκίσουν
επιβάλλοντάς τους τη θρησκεία του Μωάµεθ και άλλοτε να τους εξοντώσουν, όταν οι πρόγονοί µας
αντιστέκονταν στις πιέσεις τους.
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Προκειµένου, όµως, να καταλάβει κάποιος καλύτερα τη χρονική συνέχεια όλων αυτών των
γεγονότων είναι ανάγκη να αναφερθούν
- τα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν τη συµπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους
κατακτηµένους λαούς και τους Έλληνες – βέβαια – του Πόντου πριν από τη γενοκτονία
- οι προφάσεις που χρησιµοποίησαν οι Τούρκοι για να δικαιολογήσουν τους διωγµούς εναντίον
των Χριστιανών και των Ποντίων βεβαίως, δηλαδή τη γενοκτονία τους
- τα είδη των διωγµών που διάλεξαν οι Τούρκοι για να εξοντώσουν τους Χριστιανούς και
βέβαια τους Έλληνες του Πόντου, τι ήταν δηλαδή η γενοκτονία
- οι αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών Μεγάλων ∆υνάµεων στις διώξεις αυτές
- η στάση των Ελληνικών κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια των διώξεων αυτών και
- τέλος πού κατέληξε όλη αυτή η περιπέτεια.
Παράλληλα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν αποφασιστικά τη στάση των Οθωµανών
Τούρκων και του σουλτανικού καθεστώτος απέναντι στους Πόντιους ήσαν κυρίως οι τρεις µεγάλοι
ρωσοτουρκικοί πόλεµοι του 19ου αιώνα, δηλαδή οι πόλεµοι του 1828 – 29 που έληξε µε ήττα των
Τούρκων, ο Κριµαϊκός πόλεµος του 1854 – 56, από τον οποίο ως αποτέλεσµα είχαµε το Χάτι
Χουµαγιούν και ο Ρωσοτουρκικός πόλεµος του 1876 – 78, που είχε ως αποτέλεσµα τη νίκη των
Ρώσων, αλλά για µας τους Πόντιους και µια σοβαρή συνέπεια, που θ’ αναφέρω παρακάτω.
Κατά τη διάρκεια των 3 αυτών πολέµων οι Πόντιοι οµαδικά εγκατέλειπαν τις περιουσίες τους
και κατέφευγαν στην ορθόδοξη Ρωσία επειδή τα Τουρκικά στρατεύµατα, περνώντας από τον
Ανατολικό, κυρίως, Πόντο, δηλαδή τους νοµούς Τραπεζούντας και Αργυρούπολης, κατέστρεφαν
τα ελληνικά ποντιακά χωριά, λεηλατώντας, ατιµάζοντας και – κατά περίπτωση – σκοτώνοντας.
Έτσι, κατά τον πόλεµο του 1828 – 1829 Έλληνες από τον ανατολικό Πόντο µετανάστευσαν
οµαδικά στην σηµερινή Γεωργία και εγκαταστάθηκαν στα 42 χωριά της επαρχίας της Τσάλκας, απ’
όπου άρχισαν οµαδικά να επιστρέφουν στην Ελλάδα κυρίως µετά το 1990.
Με το Ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1876 – 78, 100.000 Πόντιοι εγκατέλειψαν και πάλι τον
κεντρικό και ανατολικό Πόντο και εγκαταστάθηκαν σε τρεις επαρχίες: του Καρς, του Αρνταχάν και
του Σαρίκαµις της Τουρκίας, επαρχίες που τις είχε καταλάβει η Ρωσία αλλά όχι µόνο σ’ αυτές:
εγκαταστάθηκαν και στις περιοχές της Υπερκαυκασίας και συγκεκριµένα την Αµπχαζία και την
Αντζαρία.
Αυτή η µετακίνηση στοίχισε πάρα πολύ στους Ποντιακούς πληθυσµούς και κυρίως στους
µορφωµένους Πόντιους, οι οποίοι και εξέφραζαν τα οράµατα του Ποντιακού πληθυσµού.
Θέλω εδώ να τονίσω ότι µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο το 1856 ο Σουλτάνος υπέγραψε ένα
φιρµάνι, ένα νόµο, το Χάτι Χουµαγιούν. Με βάση αυτό το νόµο οι Χριστιανοί απέκτησαν ίσα
πολιτικά δικαιώµατα µε τους µωαµεθανούς υπηκόους, διατήρησαν τα θρησκευτικά τους προνόµια,
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τα Πατριαρχεία αναγνωρίστηκαν ως δικαστικές αρχές και οι κρυφοχριστιανοί απέκτησαν το
δικαίωµα να φανερώσουν και να προτιµήσουν την πραγµατική τους θρησκεία.
Το Χάτι Χουµαγιούν είχε κι άλλη ευεργετική συνέπεια για τους Πόντιους. Μορφώθηκαν και
πλούτισαν. Άρχισαν να µελετούν συστηµατικά την παράδοσή τους. Έγραψαν ιστορικά και
στατιστικά βιβλία για τον Πόντο. Και το κυριότερο: στη θέση της κακόηχης λέξης µε την οποία
τους αποκαλούσαν, δηλαδή του Λαζού, τοποθέτησαν τη νέα εθνική τους ονοµασία, εκείνη δηλαδή
του Πόντιου και άρχισαν να κάνουν όνειρα εθνικά…
Αυτοί είναι οι µορφωµένοι Πόντιοι, που, όταν οι 100.000 έφευγαν από τον Πόντο το 1878,
ένιωσαν απογοητευµένοι, γιατί έβλεπαν ότι χωρίς Πόντιους στον Πόντο δεν µπορούσαν να έχουν
όνειρα εθνικής δικαίωσης στην πατρίδα τους.
Παράλληλα, οι Πόντιοι ζούσαν στον Πόντο και τον φθόνο, τη ζήλια των Τούρκων, οι οποίοι
έβλεπαν τους ραγιάδες να πλουτίζουν, ν’ αποκτούν ηγέτες, να ελπίζουν σε µια απαλλαγή από τους
κατακτητές τους.
Το β΄ µισό του 19ου αιώνα ξύπνησε ο Τουρκικός φανατισµός εναντίον όλων των προοδευτικών
σκλάβων τους, όπως ήσαν οι Έλληνες και οι Αρµένιοι.
Με τους µεγάλους αυτούς ρωσοτουρκικούς πολέµους έκλεινε ο 19ος αιώνας, αλλά παράλληλα
καθώς µπαίναµε στον 20ο αιώνα και άλλα γεγονότα επηρέαζαν τη στάση των Τούρκων απέναντι
στα σκλαβωµένα και κυρίως απέναντι στα χριστιανικά έθνη.
Σχετικά µε τους Έλληνες της Μικρασίας και του Πόντου κάθε εθνική επιτυχία ή αποτυχία της
Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία δηµιουργούσε στους Τούρκους αντίστοιχα αισθήµατα: έτσι
ένιωσαν αισθήµατα περηφάνιας, όταν η Ελλάδα νικήθηκε στον άτυχο πόλεµο του 1897 και φθόνου
αλλά και ζήλιας όταν η Ελλάδα έπαιρνε τη Θεσσαλία το 1881.
Στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα στις διπλωµατικές και στρατιωτικές αυλές της
Ευρώπης ένα µεγάλο θέµα απασχολούσε όλους: ποια θα ήταν η τύχη του µεγάλου ασθενούς όπως
αποκαλούσαν την Τουρκία ή αλλιώς, ποια εξέλιξη θα είχε το λεγόµενο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,
δηλαδή πώς θα µοιράζονταν σε σκλάβους λαούς και στις Μεγάλες ∆υνάµεις τα εδάφη της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Έθνη υπόδουλα ακόνιζαν το πνεύµα και τα σπαθιά τους…
Τα ακόνιζαν και οι Μεγάλες ∆υνάµεις…
Τα ακόνιζαν όµως και οι Τούρκοι…
Το 1908 ξέσπασε στην Τουρκία η επανάσταση των Νεότουρκων. Το κίνηµα αυτό υποσχέθηκε
δικαιοσύνη, ελευθερία και ισότητα, όµως στην πράξη το κεντρικό του σύνθηµα «η Τουρκία στους
Τούρκους» έγινε ο οδηγός για τις ενέργειές του.
Αρκεί να µεταφέρω τις απόψεις του Ταλαάτ Πασά του πιο εθνικιστή και πιο ισχυρού άνδρα από
τους Νεότουρκους που έλεγε ότι «το οθωµανικό κράτος µίκρυνε τόσο, ώστε κοντεύει να
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εξαφανιστεί και γι’ αυτό πρέπει ν’ απαλλαγούµε από τους ξένους λαούς» αλλά και του
αρχιστράτηγου Σεφκέτ Πασά που το 1909 απείλησε τον γενναίο Πατριάρχη Ιωακείµ τον Γ΄ µε την
φράση «θα σας κόψουµε τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουµε, ή εσείς θα επιζήσετε ή εµείς» για να
καταλάβει ο καθένας τι είδους ισότητα και δικαιοσύνη έφερνε η αλλαγή αυτή. Ο Σουλτάνος
πάντως αναγκάστηκε να δεχτεί τις πολιτικές τους απόψεις και να διορίσει κυβέρνησή τους.
Το 1911 το νεοτουρκικό κίνηµα ξέχασε τις υποσχέσεις για ισότητα, έγινε εθνικιστικό κίνηµα
και τολµούσε να παρουσιάζει

απόψεις όπως η επόµενη: «πρέπει να φροντίσουµε να τους

ελαττώσουµε αριθµητικά και τελικά να τους εξοντώσουµε, ξεκαθαρίζοντας έτσι την τουρκική γη».
Η γενοκτονία άρχισε ουσιαστικά µε τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου που άρχισε το
1914 και τελείωσε µε την ήττα των Γερµανών το 1918. Όµως συνεχίστηκε και πέρα από το 1918
έως το 1921, όταν δηλαδή ακολούθησε το 1919 ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος στα εδάφη της
Μικράς Ασίας που τέλειωσε το 1922 µε την καταστροφή της Σµύρνης.
Οι δικαιολογίες που χρησιµοποίησαν οι Τούρκοι για να εξοντώσουν συστηµατικά

τους

Αρµένιους και µετά τους Έλληνες του Πόντου στην ουσία ήταν έµπνευση και ιδέα των Γερµανών
στρατιωτικών συµβούλων τους και κυρίως του Liman vοn Sanders πασά (έτσι τον αποκαλούσαν οι
Τούρκοι) ο οποίος τους συµβούλεψε:
- να εκτοπίσουν από τις παραλιακές περιοχές προς το εσωτερικό της χώρας τους πληθυσµούς,
δήθεν για να προστατευτούν από τις συνέπειες των πολεµικών επιχειρήσεων

(µάχες,

βοµβαρδισµούς από πλοία κ.λ.π.)
- να χρησιµοποιήσουν σε βοηθητικές εργασίες του στρατού τους Χριστιανούς και
- να µην βάλουν µαχαίρι στους Πόντιους, όπως έβαλαν στους Αρµένιους το 1915 – 16 – και
βέβαια αυτά τα συµβούλεψε όταν η σφαγή των Αρµενίων ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριών στην
Ευρώπη, ακόµη και στη Γερµανία, τη δική τους χώρα. Αυτό ήταν το περίφηµο σχέδιο της
ΛΕΥΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ.
Συµβούλευε ο Liman vοn Sanders τους Νεότουρκους: «οι παγωνιές και το κρύο του χειµώνα, οι
βροχές και η µεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τροµερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες του
τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και το ελάχιστο φαΐ, θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσµα που
λογαριάζετε σεις οι Τούρκοι µε το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να ξεκαθαρίσετε τους Έλληνες του
Πόντου µε σφαγές». Και έτσι η Λ Ε Υ Κ Η Σ Φ Α Γ Η έγινε το τέλειο έγκληµα µε το οποίο οι
Τούρκοι, σε συνδυασµό µε τα τάγµατα εργασίας, εξόντωσαν άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά,
πάνω από 350.000 Πόντιους πρόγονούς µας.
Γιατί, όµως, οι Γερµανοί έπαιξαν τόσο ψυχρά το άσχηµο αυτό παιχνίδι εναντίον κυρίως των
Ποντίων

αλλά και των Αρµενίων; Οι Γερµανοί ήθελαν να κυριαρχήσουν

οικονοµικά στην

Οθωµανική Αυτοκρατορία: έτσι οι κύριοι αντίπαλοί τους δηλαδή οι Αρµένιοι και οι Πόντιοι
µπορούσαν και να εξοντωθούν για να λείψουν. Τέτοια βαρβαρότητα απίστευτη..!
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Η εξόντωση των προγόνων µας στα τάγµατα εργασίας ή τάγµατα θανάτου ή αµελέ ταµπουρού
γινόταν βασανιστικά: εργάζονταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, µε βροχή ή χιόνι ή κάτω από
πολύ λαµπερό ήλιο, χωρίς κανονική τροφή, πολλές φορές και 18 ακόµη ώρες, κατασκευάζοντας
δρόµους για τις ανάγκες του τουρκικού στρατού και φυσικά εξοντώνονταν κατά χιλιάδες.
Από την άλλη µε τις εκτοπίσεις γυναικόπαιδα και γεροντότεροι οδηγούνταν κάτω από ιδιαίτερα
σκληρές συνθήκες – οι Τούρκοι διάλεγαν τις κρύες µέρες, τις βροχερές και εκείνες που έπεφτε
χιόνι – οδηγούνταν, λοιπόν, προς το εσωτερικό και στο δρόµο από τις κακουχίες, την πείνα, το
όπλο του τζανταρµά, το µαχαίρι του Τούρκου χωρικού, το λιθοβολισµό της Τούρκισας και των
Τουρκόπαιδων, από τα ανοιχτά τραύµατα, από τις ταπεινώσεις στις οποίες οδηγούνταν νέες
γυναίκες, κυρίως όµως από την εξάντληση έχαναν την ζωή τους. Το σχέδιο του Liman vοn Sanders
θριάµβευε και το τουρκικό έθνος ανίκανο για οποιαδήποτε θετική παρουσία στην ανθρώπινη
ιστορία συνεργαζόταν ευχάριστα.
Στην απερίγραπτη αυτή βαρβαρότητα ο Τοπάλ Οσµάν, ο διαβόητος κακούργος της
Κερασούντας από το 1916 – 1921 υπολογίζεται ότι σκότωσε, έπνιξε, έκαψε και γενικώς εξόντωσε
πάνω από 70.000 Πόντιους.
Οι Τούρκοι χρησιµοποίησαν το στρατό τους ακόµη και εναντίον αµάχων που κατέφυγαν στα
βουνά για να αποφύγουν το θάνατο, αλλά και εναντίον των αντάρτικων οµάδων που εµφανίστηκαν
στα βουνά του Πόντου.
Τελευταία φάση στις τουρκικές επινοήσεις για την εξόντωση των Ποντίων ήταν η ιδέα τους να
συγκεντρώνουν

οµάδες 500 – 1200 Ποντίων να τις οδηγούν στο εσωτερικό, όχι πια για να

φτιάχνουν δρόµους αλλά για να τους περνούν από το εκτελεστικό απόσπασµα, το µαχαίρι και τη
φωτιά. Με τον τρόπο αυτό σκότωσαν 6.000 άνδρες από την Σαµψούντα και εξόντωσαν στην
συνέχεια όλον τον ανδρικό πληθυσµό της Πάφρας και της Χάβζας, ενώ την πανέµορφη
Μερζιφούντα την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά.
Αυτά έγιναν το 1921, χρονιά κατά την οποία µε τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, όπως
ονοµάστηκαν, οδηγήθηκε στην αγχόνη όλη η θρησκευτική, επιστηµονική και επιχειρηµατική
ηγεσία του Πόντου.
∆υστυχώς, οι Μεγάλες Ευρωπαϊκές ∆υνάµεις παρόλο που ήσαν αντίπαλοι των Τούρκων, στην
κρίσιµη φάση εγκατέλειψαν στην τύχη τους τους Πόντιους, αν και µε πολλούς τρόπους - κατά
περίπτωση - οι Άγγλοι κυρίως προστάτεψαν άµαχους στον Πόντο, όχι όµως συστηµατικά.
Οι Πόντιοι αντέδρασαν µε το αντάρτικό τους στον Ανατολικό Πόντο, στην περιοχή κυρίως της
Σάντας και στο ∆υτικό στην περιοχή της Σαµψούντας.
Το αντάρτικο αυτό δε νικήθηκε ποτέ, οι αντάρτες αυτοί, όµως, νικητές της πολεµικής µάχης,
έχασαν στην ειρηνική φάση την πατρίδα τους και οδηγήθηκαν στην ανταλλαγή των πληθυσµών, το
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αίσχος αυτό µε το οποίο αποµακρύνθηκαν ύστερα από 2.700 χρόνια από την πατρίδα τους οι
πρόγονοί µας, κι αυτοί ταλαιπωρηµένοι και δυστυχισµένοι.
Και οι Ελληνικές κυβερνήσεις; Μόνο ο Ελευθέριος Βενιζέλος, την τελευταία, όµως, κι αυτός
στιγµή, το 1919, στο Παρίσι κατάλαβε το µέγεθος του Ποντιακού προβλήµατος. Και ζήτησε από το
Χρύσανθο, το µητροπολίτη Τραπεζούντας, να ξανανοίξει το ζήτηµα της ίδρυσης αυτόνοµου
Ποντιακού κράτους στα διπλωµατικά σαλόνια της Ευρώπης.
Την τελική λύση έδωσε η Συνθήκη της Λωζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσµών. Ως τότε
ανασκάφηκαν 815 χωριά, καταστράφηκαν 1.134 εκκλησίες, γκρεµίστηκαν 960 σχολεία και
353.000 Πόντιοι εξολοθρεύτηκαν από τους Τούρκους.
Αγαπητοί συµπατριώτες
∆εν θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαµε ότι αυτό που έγινε στα χρόνια της Νεοτουρκικής και
Σουλτανικής τροµοκρατίας στον Πόντο ξεκινά από την πεποίθηση των Μουσουλµάνων ότι έχουν
ξεχωριστή θέση στον κόσµο, από ένα αίσθηµα υπεροχής αλλά και περιφρόνησης απέναντι σε
καθετί που δεν είναι ισλαµικό.
Από τέτοιου είδους ιδεολογικές µονοµέρειες υπέφερε επανειληµµένως η ανθρωπότητα, αλλά το
θέµα είναι ότι ο ναζισµός ή ο φασισµός ή ο κοµµουνισµός εξουδετερώθηκαν, όµως η θρησκεία του
Μωάµεθ παραµένει δικαιωµένη και απειλεί και σήµερα ακόµη την ανθρωπότητα.
Οφείλουν όλοι οι πολιτισµένοι άνθρωποι, όσοι µπορούν να κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν
το σύγχρονο κόσµο, οφείλουν όχι µόνο οι δυνατοί της πολιτικής αλλά και οι δυνατοί του πνεύµατος
να κατανοήσουν ότι η µισαλλοδοξία του Μωαµεθανισµού δεν πρέπει να συζητείται µόνο
θεωρητικά αλλά και να αντιµετωπίζεται πρακτικά, σ’ έναν κόσµο που η λογική τείνει να
συµπληρώσει ακόµη και τη θρησκεία του Ιησού, που είναι θρησκεία αγάπης.
Η ιστορική σύµπτωση Τούρκων και Μωαµεθανισµού είναι µια φοβερή σύµπτωση για την
ανθρωπότητα. Ένα έθνος το µετέβαλε µέσω του χαλιφάτου της Κων/πολης σε µια υπερεξουσία
χωρίς αρχές, χωρίς οίκτο, χωρίς ανθρωπιστικό όραµα.
Αλλά εκείνο που υπήρξε ιστορικό δυστύχηµα ήταν η υποταγή ενός ευγενικού, πολιτισµένου και
προοδευτικού έθνους, µε µεγάλη προσφορά στην παγκόσµια ιστορία, µε ακτινοβολία 2000 χρόνων,
του Ελληνικού έθνους η υποταγή στους Τούρκους.
Έµελλε στους παππούδες και στους γονείς µας να ζήσουν, συµπατριώτες µου, τα φοβερά αυτά
γεγονότα. Αυτοί έχασαν γονείς κι αδέλφια. Αυτοί ατιµάστηκαν. Αυτοί ταπεινώθηκαν. Αυτοί
πέθαναν στις κακουχίες των αµελέ ταµπουρού. Αυτοί πέθαναν αβοήθητοι στις µακρινές πορείες
από το µαχαίρι του Τούρκου χωρικού, από το λιθοβολισµό της Τούρκισσας, από το όπλο του
στρατοχωροφύλακα, από τη φωτιά του Τοπάλ Οσµάν, από την αγχόνη του τουρκικού κράτους, από
τις κακουχίες του αντάρτικου, από τις ταπεινώσεις και τον κάµατο της αγγαρείας, από το
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ελλειµµατικό σιτηρέσιο, απ’ όλα αυτά τα φοβερά που οργάνωσε η φρικωδέστερη επινόηση,
µπροστά στην οποία οι φούρνοι αερίων του Άουσβιτς µοιάζουν µε παρεµβάσεις ευθανασίας.
Σκέφτοµαι, Πόντιοι αδελφοί, ποιο είναι το χρέος µας απέναντι στην ιερή µνήµη 353.000
νεκρών πατέρων και αδελφών µας. Με ποιόν τρόπο µπορούµε να ξεπεράσουµε και την οδύνη και
την φρίκη από τις βίαιες αυτές ενέργειες των Τούρκων, που είναι σαν να στρέφονται κι εναντίον
µας, που απειλούν, βεβαίως, κι εµάς σήµερα καθώς οι φερέλπιδες υποψήφιοι Ευρωπαίοι της
Άγκυρας εξακολουθούν να δηλητηριάζουν µε τις ενέργειές τους τη γειτονία αλλά και τη
συνύπαρξή µας.
Το πρώτο που σκέφτοµαι είναι ότι πρέπει να είµαστε δυνατοί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να
γνωρίζουµε, επειδή η γνώση είναι η πραγµατική αρχή κάθε δύναµης. Πρέπει να διδάξουµε την
ιστορία του Πόντου και ιδίως την τελευταία της φάση στα Ελληνόπουλα. ∆εν εξαντλείται
ικανοποιητικά µε ένα ψευτοκεφάλαιο στο βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου η αναφορά στα
γεγονότα αυτά σύντοµα, ωσάν σε ευχετήριο τηλεγράφηµα, δεν φτάνει καν να προϊδεάσει τις
µαθητές για ό,τι φρικτό έκαναν οι Νεότουρκοι στον Ποντιακό Ελληνισµό.
Το δεύτερο που προτείνω είναι να ξεκαθαρίσουµε µε κάθε τρόπο στους Τούρκους πως δεν είναι
δυνατό να σκέφτονται ότι θα καταστούν µέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας, σέρνοντας πίσω τους
τέτοιο φορτίο σφαγών και αίµατος. Οι Ελληνικές κυβερνήσεις και τότε και σήµερα θεωρητικά
συµπάσχουν µε µας, τους Πόντιους, όµως στην πράξη δεν στέλνουν ηχηρά µηνύµατα στους
Τούρκους.
∆εν υποστηρίζω ότι πρέπει να αντιµετωπίζουµε µε µισαλλοδοξία τους Τούρκους. Αλλά έναν
υποψήφιο συνεταίρο σου δεν τον δέχεσαι στο στρατηγείο της επιχείρησής σου, αν ευγενικά και
διακριτικά αλλά σταθερά και ανυποχώρητα δεν του ζητήσεις να προσαρµοστεί στο όλο
περιβάλλον.
Το τρίτο που αντιλαµβάνοµαι ότι οφείλουµε να εξετάσουµε είναι η αδυναµία των τότε
Ελληνικών κυβερνήσεων, ακόµη και του οξυδερκούς πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου να
κατανοήσουν τη σοβαρότητα των προβληµάτων του Ποντιακού Ελληνισµού και των δυσκολιών
που γνώριζε τις οµολογουµένως ανυπόφορες εκείνες ώρες. Πώς θα προλαβαίνουµε παρόµοιες
καταστάσεις στο µέλλον;
∆εν καταλαβαίνουµε ότι σχεδόν παρόµοια µε το Ποντιακό ζήτηµα πορευόµαστε και στο
Κυπριακό; ∆εν αντιµετωπίζουµε κι εκεί τον ίδιο κίνδυνο αφανισµού και υποταγής στους ίδιους
αντιπάλους, στους νεοκεµαλικούς στρατοκράτες της Άγκυρας;
Συµπατριώτες,
µπορεί στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 η Βουλή των Ελλήνων να αναγνώρισε µε νόµο τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όµως περιµένουµε ακόµη περισσότερα.
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Είναι αναγκαίο και σηµαντικό να αναγνωριστεί η Γενοκτονία και από άλλες κυβερνήσεις. Και,
βέβαια, κανένας Ποντιακός Οργανισµός, κανένας Πόντιος πολιτικός, κανένας Πόντιος ιστορικός,
δεν µπορεί να το πετύχει αυτό µόνος του. Πρέπει το βαρύ έργο να το αναλάβουν και να το
συνεχίσουν η τωρινή και οι µελλοντικές κυβερνήσεις. Είναι χρέος τιµής απέναντι σε ανθρώπους
που απέθεσαν πάντοτε στο Ελληνικό έθνος την τελευταία τους ελπίδα και πέθαναν για να
παραµείνουν Έλληνες και Χριστιανοί, είναι χρέος όλων µας να αποκαταστήσουµε την µνήµη τους,
καθιστώντας αναγνωρισµένη Γενοκτονία την τραγωδία που τους έπληξε.
Και φυσικά οφείλουµε να σύρουµε στην παγκόσµια κατακραυγή την Τουρκική θηριωδία, όχι
για να ταπεινώσουµε το Τουρκικό έθνος, αλλά για να το οδηγήσουµε σε µια εξοµολογητική
συγγνώµη, από την οποία θα εξέλθει ωφεληµένο.
Κυρίες και Κύριοι,
ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί, να κάνουµε ως ένα ακόµη σκοπό της φυλετικής και εθνικής
µας δραστηριότητας τη δικαίωση των αθώων θυµάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Μπροστά µας βρίσκεται η ιστορία και θα µας κρίνει όπως πάντα:

ΣΚΛΗΡΑ

ΚΑΙ

ΑΛΥΠΗΤΑ
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