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Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 

Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων

με Ποντιακές Κοινότητες για την προώθηση της Διεθνούς

Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Καλημέρα σε όλους. 

Αν  και  οι  πρωινές  ώρες  είναι  συνήθως  happy hours,  βλέπω

όμως ότι υπάρχει ανταπόκριση.

Να πω για την καταγραφή ότι  είμαστε… Δεν ξέρω αν ήρθε και

άλλος.  Ωραία,  καλό  ήταν  αυτό,  γιατί  φύγαμε  από  το  γρουσούζικο

13.  Είμαστε  εκπρόσωποι  14  Δήμων  από  τους  45  συνολικά  που

έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. 

Θα  ήθελα  να  πω  λίγα  πράγματα  πριν  παρουσιάσω  τους

καλεσμένους. 

Να  πω  ότι  αυτό  το  Δίκτυο  ιδρύθηκε  στις  19  Μαΐου…  Θα  σας

πω  ότι  αυτό  έγινε  μάλλον  τυχαία,  δεν  έγινε…  Έτυχε  η  συνεδρίαση

και  έπεσε  εκείνη  τη  μέρα,  του  τρέχοντος  έτους.  Ένα  Δίκτυο  που

λέγεται  Δίκτυο Πόλεων με Ποντιακές  Κοινότητες,  για την προώθηση

της  Διεθνούς  Αναγνώρισης  της  Γενοκτονίας  των  Ποντίων.  Υπάρχει

ομόφωνη  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  σιγά  –  σιγά

υπήρξε  μία,  όπως  ξέρετε…  δυο  επιστολές  εντός  του  Ιουνίου  προς

τους  Δήμους,  υπήρξε  μια  ανταπόκριση  από  κάποιους  Δήμους  στην

αρχή,  από  κάποιους  περισσότερους  και  φτάσαμε  αισίως  45.  Εάν

επιχειρήσω  να  τους  διαβάσω,  ίσως  να  το  κάνω  στη  συνέχεια,

φοβάμαι  μην ξεχάσω κανέναν  και  γίνει… Έχω γραμμένους  τους  42,

θυμάμαι  και  τον  Ευόσμου  –  Κορδελιού  που  δεν  είναι  εδώ

γραμμένος, οπότε άλλοι δύο θα μου ξεφύγουν. 

Είναι  ο  Αθηναίων,  είναι  ο  Θεσσαλονίκης…  Ευκαιρία  να  λέμε

και  ποιοι  παρευρίσκονται.  Να  μας  λένε  και  ποιοι  παρευρίσκονται.

Θεσσαλονίκης  λοιπόν  παρευρίσκεται,  Καλλιθέας  παρευρίσκεται,

Πέλλας  παρευρίσκεται,  Κορυδαλλού,  Κιλκίς,  Καλαμαριάς
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παρευρίσκεται  στην  υψηλότερή  του  εκπροσώπηση,  Δεσκάτης,

Λαγκαδά  –  ελπίζω  να  μην  πνιγήκανε  μαζί  μας  αυτοί  εκεί  χτες  –

Λευκάδας…  Έχει  η  Λευκάδα  Πόντιους;  Ενδιαφέρον.  Πάντως

υπάρχουν  Δήμαρχοι  που  δηλώσανε  το  ενδιαφέρον  τους  ακόμη  και,

όπως είπαν, ενώ δεν έχουν… Α, δεν είναι  Λευκάδας, έβλεπα λάθος.

Του  Λαγκαδά  ξαναδιάβαζα.  Των  Τεμπών  μας  δήλωσε,  αν  θυμάμαι

καλά,  αυτός  ήταν  ο  συνάδελφος,  ότι  δεν  έχει  Πόντιους,  αλλά  τον

ενδιαφέρει  η  υπόθεση.  Ωραία.  Ελευσίνας,  Λεβαδέων,  Θέρμης,

Βριλησσίων,  Ορεστιάδας…  Να  με  σταματάτε  όποιος  δηλώσει.

Θάσου,  Κολινδρού,  Σιθωνίας,  Αμπελοκήπων  –  Μενεμένης,  Πυλαίας

– Χορτιάτη,  Παιονίας,  Νέας Σμύρνης,  Παιανίας,  Ωραιοκάστρου,  εδώ

είναι  το  Ωραιόκαστρο,  Βισαλτίας,  Αμφιλοχίας,  Λαυρεωτικής,

Μοσχάτου  –  Ταύρου,  Αρτέων,  δεν  βλέπω  χέρια,  Καστοριάς,

ξέρουμε όμως ότι  είναι  εδώ,  Σερρών,  Νεάπολης –  Συκεών,  ο  άλλος

Δήμος  που  λείπει  από  εδώ,  τον  Ασπρόπυργο  δεν  τον  είπαμε.

Οπότε,  είναι  εδώ  ο  Ασπρόπυργος.  Ή  τον  είπαμε;  Τον  είπαμε  τον

Ασπρόπυργο. Σας είπαμε, Στάθη;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Τώρα σας είπαμε. 

Η  ηρωική  πόλη  Νάουσας,  Πρέβεζα,  είναι  εδώ,  Έδεσσα,

Κοζάνη,  Άργος Ορεστικό, Αγρίνιο, Παύλος Μελάς, Κατερίνη,  Λάρισα

και Χαλκηδόνα. Χαλκηδόνα είναι εδώ.

Ποιον ξεχάσαμε; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Βέροια, δεν την είπαμε; Και είστε και δύο. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Σέρρες, πολύ ωραία. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Θέρμη  εδώ.  Πολύ  ωραία.  Δεν  είδα  το  χέρι

προφανώς. 

Εντάξει,  θα γνωριστούμε σιγά – σιγά. 
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Έχουμε  πει  από  την  αρχή,  έχουμε  βάλει  κάποιους  στόχους,

αλλά  προφανώς  αυτά  τα  πράγματα  είναι  υπό  αναθεώρηση  με  την

έννοια  ότι  μαζευόμαστε  σήμερα  εδώ  για  να  συζητήσουμε

προκειμένου  να  συζητήσουμε  από  κοινού  το  τι  μπορεί  να  κάνει  το

Δίκτυο  στο  μέλλον.  Έχουμε  βάλει,  έτσι,  ένα  πρώτο  περίγραμμα

σκοπών,  όπως  βγήκε  και  από  την  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  την  ευαισθητοποίηση  και  κινητοποίηση  των  πόλεων

και  των  τοπικών  Κοινοτήτων  του  ελληνισμού,  η  δικτύωση  και  ο

συντονισμός  δράσεων,  θα  έλεγα  το  τρίτο  είναι  πολύ  σημαντικό,  η

αξιοποίηση  των  σχέσεων  κάθε  Κοινότητας  με  άλλες  Κοινότητες,

ειδικά  στο  εξωτερικό,  θα  το  συζητήσουμε,  η  συντονισμένη

προσπάθεια επηρεασμού διεθνών κέντρων λήψης αποφάσεων και  η

ενημέρωση  της  παγκόσμιας  κοινότητας  για  τις  πραγματικές

διαστάσεις  της  Γενοκτονίας.  Προφανώς  στην  παγκόσμια  κοινότητα

περιλαμβάνεται  και  η ελληνική κοινωνία,  που τυχόν μπορεί  να θέλει

ακόμη περισσότερο ενεργοποίηση. 

Υποστηρίζεται  το  Δίκτυο  από  τις  Διεθνείς  Σχέσεις  της  ΚΕΔΕ,

είναι  η  κυρία  Βιολέτα  Τσιμίκου,  που  πιστεύω  ότι  τυχόν  όλοι  έχετε

απευθυνθεί  και  αν  κάτι  θέλετε,  παρίσταται  και  μπορεί  να  βοηθήσει.

Χαίρομαι που είμαστε εδώ. 

Θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  κοντά  μας…  Καταρχήν  να

παρουσιάσω  τους  Καθηγητές.  Είναι  ο  κύριος  Κυριακίδης  και  ο

κύριος  Χατζηκυριακίδης.  Πώς  το  κάναμε  αυτό;  Προφανώς  ο  ένας

πρόγονος  πέρασε  από  τα  Ιεροσόλυμα,  έτσι;  Κάτι  τέτοιο  έχει  γίνει.

Και παρακολουθεί, καταγράφει,  μεταφέρει,  είναι  εδώ σταλμένος από

το γραφείο  του  Υπουργού  Εξωτερικών,  ο  Σύμβουλος Πρεσβείας  Α΄,

Διευθυντής  Υπηρεσίας  Διεθνών  Σχέσεων  του  Υπουργείου

Εξωτερικών,  ο  κύριος  Ιωάννης  Βικελίδης.  Ο  οποίος  είναι  εδώ  μαζί

μας. 

Έχει  μεγάλη  σημασία  για  εμάς  η  παρουσία  του  Υπουργείου

Εξωτερικών.  Ήταν  να  έρθει  και  ο  Γενικός  Γραμματέας,  αν  βλέπετε

στο  πρόγραμμα,  ο  κύριος  Χρυσουλάκης,  όμως  υπήρξε  ανάγκη
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εκπροσώπησης  του  Υπουργείου,  στα  Δωδεκάνησα  νομίζω  βρέθηκε

τελικά ο Γενικός. 

Είναι  πολύ σημαντικό  ότι  βρίσκεται  το  Υπουργείο  Εξωτερικών

εδώ,  γιατί  εμείς  δεν  πάμε  να  φτιάξουμε  μια  καινούργια  γραμμή

αντιμετώπισης  του  ζητήματος.  Εμείς  θέλουμε  να  βοηθήσουμε  την

εθνική  γραμμή.  Την  κατεύθυνση  που  έχει  το  κράτος.

Εκπροσωπούμε  έναν  αντιπροσωπευτικό  θεσμό,  έναν  θεσμό  που

έχει  άμεση  εκλογή,  υπάρχει  αυτός  ο  θεσμός  σχεδόν  παγκοσμίως,

μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα. 

Η  αναγνώριση  της  Γενοκτονίας  έχει  συμβεί  σε  μερικά  κράτη,

το  έχετε  δει  σε  επιστολές,  τώρα  δεν  θέλω  να  κάνω  εισήγηση  αυτή

τη  στιγμή,  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  κινητοποιήσουμε  και  τοπικές

Κοινότητες,  όλοι  έχουμε  Συλλόγους,  φορείς,  που  μιλάνε  με  το

εξωτερικό.  Θέλω  να  σας  πω,  έτσι,  ένα  παράδειγμα  και  να  περάσω

στους Καθηγητές.

Σαν  Δήμος  Καλλιθέας  είμαστε  αδελφοποιημένοι  με  μια  πόλη

από  τη  Νότια  Ρωσία,  το  Κρασνοντάρ.  Εκεί  λοιπόν,  στο  Πολιτιστικό

Κέντρο  που  είχε  πάει  ο  Υπουργός,  ο  κύριος  Δένδιας,  πριν  από  2

μήνες  περίπου,  ο  άνθρωπος  αυτός,  ο  ιδρυτής  του  Πολιτιστικού

Κέντρου,  ήταν προχθές στην Καλλιθέα.  Το όνομα μπορεί  να μη σας

λέει  ότι  είναι  Πόντιος,  αλλά  ο  άνθρωπος  είναι  Πόντιος.  Ο  Αφλατόν

Σολάκωφ. Έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Είναι ελληνικές Κοινότητες εκεί

που ουδέποτε ουσιαστικά έχουν μετακινηθεί  από…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ναι,  ναι,  θα  τα  πούμε  αυτά,  εκεί  με  το  Πολιτιστικό

Κέντρο.  Εμείς  είμαστε  αδελφοποιημένοι  με  το  Γκελεντζίκ.  Θυμάμαι

στην  προηγούμενη  δημοτική  περίοδο,  παρότι  οι  Έλληνες  εκεί  είναι

περίπου  8.000  –  9.000  κάτοικοι  στους  70.000,  στην  προηγούμενη

δημοτική  περίοδο  ήταν  οι  3  στους  4  Αντιδημάρχους,  Έλληνες.  Το

εμπόριο στα χέρια των Ελλήνων. Εμείς έχουμε ανταλλαγή σχέσεων.

Βέβαια το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας είναι  λίγο παράξενο με  την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  αμέσως  ήρθε  και  ο  Δήμαρχος,  του  το  είπαμε
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αμέσως.  Κοίταξε  Δήμαρχε  –  του  λέμε  ευγενικά  –  θα  σου  στείλουμε

να  δεις  αν  μπορείς  να  περάσεις  μία  απόφαση  αναγνώρισης

Γενοκτονίας.  Μπορούμε  όμως  να  κάνουμε  πράγματα.  Θα

σταματήσω εδώ. 

Ποιος Καθηγητής από τους δύο… Ωραία. 

Εγώ που σας μπερδεύω… Ο κύριος Χατζηκυριακίδης θα πάρει

το λόγο πρώτα. 

Λοιπόν,  θέλω  να  δώσω  το  λόγο  σε  δυο  ανθρώπους  με  τη

σειρά,  στον  κύριο  Χατζηκυριακίδη  και  τον  κύριο  Κυριακίδη,  οι

οποίοι  θεωρήσαμε  σκόπιμο  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  βάλουμε

τους ειδικούς μέσα στην υπόθεση. 

Έλεγα  προηγουμένως,  πριν  ξεκινήσει,  ότι  εμείς  στην  ΚΕΔΕ

είμαστε  ένα  πολιτικό  Όργανο.  Υπάρχει  το  Υπουργείο  Εξωτερικών

που  κάνει  πολιτική,  κάνει  διπλωματία,  υπάρχει  όμως  και  η

επιστήμη.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  ξεκινήσουμε  από  την

τεκμηρίωση αυτής της υπόθεσης. 

Ο λόγος λοιπόν, κύριε Χατζηκυριακίδη, σε εσάς. 

Κ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ:   Κυρίες και  κύριοι  εκπρόσωποι της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν

ξεκινήσω  τη  σύντομη  τοποθέτησή  μου  στη  συνάντηση  του

διαμορφούμενου το τελευταίο  χρονικό διάστημα,  όπως επιγράφεται,

Δικτύου  Πόλεων  με  Ποντιακές  Κοινότητες  για  την  προώθηση  της

Διεθνούς  Αναγνώρισης  της  Γενοκτονίας  των  Ποντίων,  θα  ήθελα

καταρχήν να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στο

πρόσωπο  των  κυρίων  Καραγιάννη  και  κυρίου  Κάρναβου,  για  την

πρόσκληση  της  έδρας  Ποντιακών  Σπουδών  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  στο  εν  λόγω  Δίκτυο  και  βέβαια  να

συγχαρώ την  ΚΕΔΕ για  αυτή  την  πολλά  υποσχόμενη  πρωτοβουλία,

αρκεί  να  οργανωθεί  και  να  αξιοποιηθεί  σωστά,  τόσο  μέσα  στην

ελληνική επικράτεια,  όσο και  διεθνώς και  ιδιαίτερα στον διασπορικό

ελληνισμό,  που  έχει  τη  δύναμή  του  κοντά  στα  κέντρα  αποφάσεων

παγκοσμίως,  πάντοτε  βέβαια  σε  απόλυτη  σύμπνοια  με  το
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Υπουργείο  Εξωτερικών  της  χώρας  μας  και  τη  Γενική  Γραμματεία

Απόδημου Ελληνισμού, ώστε να μη μείνει  αυτή η πρωτοβουλία κενή

περιεχομένου  και  αποτελέσει  και  αυτή  μία  ακόμη  περίπτωση

ευχολογίων  και  σύστασης  Επιτροπών  δίχως  αντικείμενο,

χρησιμοποιούμενων  μόνο  ως  βήμα  για  πολιτικές  εξαγγελίες  ή

πολλές φορές και για αντιπαραθέσεις. 

Σπεύδω  ωστόσο  εξαρχής  να  δηλώσω  ότι  η  περιορισμένη  για

την  οικονομία  του  χρόνου  αναφορά  μου  που  σχετίζεται  με  το

ιστορικό  και  θεωρητικό  πλαίσιο  της  Γενοκτονίας,  δεν  αποσκοπεί

τόσο ή όχι  μόνο  σε  μια  ενημέρωση πολλών ή  λίγων εξ  υμών για  το

ζήτημα, αλλά κυρίως στο να καταδείξει  την αναγκαία, πάντα κατά τη

γνώμη μας, αλλαγή στον ίδιο τον τίτλο του Δικτύου. 

Συγκεκριμένα,  γνωρίζουμε  πλέον  όλοι  ή  σχεδόν  όλοι,  ότι  για

την  ιστορική  τεκμηρίωση  του  εγκλήματος  της  γενοκτονίας  έχουν

εργαστεί  συστηματικά  ήδη  στις  προηγούμενες  δεκαετίες,

ακαδημαϊκοί  δάσκαλοι  και  δάσκαλοι  δικοί  μας  και  ερευνητές.

Σημαντικό  αποτέλεσμα  αυτού  του  ερευνητικού  και  επιστημονικού

μόχθου  είναι,  το  σημαντικότερο,  η  έκδοση  ψηφίσματος  από  τη

Διεθνή  Ένωση  Ακαδημαϊκών  για  τη  μελέτη  των  Γενοκτονιών,  το

2007,  για  την  –  κατά  λέξη  μετάφραση  –  Γενοκτονία  των

χριστιανικών  μειονοτήτων  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  στην

περίοδο  1914  –  1923  και  συγκεκριμένα  των  Αρμενίων,  των

Ασσυρίων,  καθώς  και  των  Ελλήνων  του  Πόντου  και  όλης  της  καθ’

ημάς  Ανατολής.  Pontian and Anatolian Greeks.  Εμφατικά  το

επαναλαμβάνω.  Των  Ελλήνων  του  Πόντου  και  όλης  της  καθ’  ημάς

Ανατολής. 

Πράγματι,  οι  Νεότουρκοι  πολύ γρήγορα μετά  το  επαναστατικό

κίνημά  τους  το  1908,  ήδη  από  τα  συνέδριά  τους  εδώ  στη

Θεσσαλονίκη,  αρχής  γενομένης  από  το  ’11,  αρχίζουν  και

ριζοσπαστικοποιούν  τις  θέσεις  τους.  Οι  θέσεις  αυτές,  ιδιαίτερα

μάλιστα  μετά  τους  Βαλκανικούς  Πολέμους,  τη  συντριπτική  ήττα  και

την  απώλεια  των  βαλκανικών  εδαφών  της  Οθωμανικής
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Αυτοκρατορίας,  αποκτούν  πια  συγκεκριμένο  περιεχόμενο,

βασισμένες  στις  αρχές  του  τουρκικού  εθνικισμού.  Αρχές  που

εξαιρούσαν  όλους  τους  μη  μουσουλμάνους  από  τον  ορισμό  του

τουρκικού έθνους.  Ο ηγετικός  θεωρητικός εκφραστής  του τουρκικού

εθνικισμού  Ζιγιά  Γκιοκάλπ,  παραδείγματος  χάριν,  υποστήριζε:

Έλληνες,  Αρμένιοι  και  Εβραίοι  είναι  και  θα παραμείνουν ξένο σώμα

στο τουρκικό εθνικό κράτος. 

Στόχος  των  Νεότουρκων  ήταν  ουσιαστικά  η  ομογενοποίηση

της  υπό  ίδρυση  Τουρκίας.  Η  μετατροπή  της  πολυεθνικής

αυτοκρατορίας  σε  τουρκικό  εθνικό  κράτος,  είτε  με  την  αφομοίωση

των μουσουλμανικών μη τουρκικών πληθυσμών, είτε  με την με κάθε

τρόπο  αποδυνάμωση  και  εκδίωξη  από  τα  εδάφη  της  Μικράς  Ασίας

και  βέβαια  με  τη  φυσική  εξόντωση,  των  χριστιανικών  πληθυσμών.

Πρακτικές  που  αναφέρονται  και  στις  τουρκικές  πηγές,

απομνημονεύματα  των  ίδιων  των  Τούρκων  πρωταγωνιστών  των

σφαγών, όπως φαίνεται  ακόμη και από τα κείμενα των δικαστηρίων,

της  καταδίκης  των  πρωταιτίων  της  Γενοκτονίας  το  1918,  για  τις

επαίσχυντες πράξεις τους, όπως αναφέρονται  από τους ίδιους, τους

ανθρώπους  που  καταδίκασαν  τους  Νεότουρκους,  την  πολιτική  των

Νεοτούρκων,  όπως  την  περίπτωση  του  Κεμάλ.  Καθώς  και  στα

κείμενα  και  τις  αναφορές  βέβαια  των  δυτικών,  στρατιωτικών,

πολιτικών,  ιεραποστόλων,  μελών  φιλανθρωπικών  οργανώσεων  και

λοιπά. 

Οι  υπαίτιοι  όμως της  Γενοκτονίας,  όχι  μόνο  δεν  τιμωρήθηκαν,

αλλά  αντίθετα  το  έργο  τους  ανέλαβε  να  συνεχίσει  και  να

ολοκληρώσει  ο  Μουσταφά  Κεμάλ  στο  χρονικό  διάστημα  1919  –

1923. 

Είναι  αναμφισβήτητο  επομένως,  ότι  μιλάμε  για  ένα

οργανωμένο  σχέδιο  εξόντωσης και  άρα Γενοκτονία  των Ελλήνων εν

όλω,  σε  όλη  την  καθ’  ημάς  Ανατολή,  με  κρυφούς  και  φανερούς

μηχανισμούς,  με  υφέσεις  και  εξάρσεις  ασφαλώς,  ανάλογα  με  τις

διεθνείς  εξελίξεις  και  βέβαια  και  με  την  ύπαρξη  του  ελληνικού
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εθνικού  κέντρου,  που  στην  περίπτωση  των  Αρμενίων  αυτή  δεν

υπήρχε  και  υπέστησαν,  με  τον  τρόπο που υπέστησαν,  τη  δική  τους

Γενοκτονία. 

Η σκόπιμη και επιλεκτική αναφορά της Τουρκίας για παρουσία

ελληνικού  στρατού  στην  Ιωνία,  που  κατά  τους  ισχυρισμούς  της

κατέστησε  αναγκαία  και  δικαιολογημένη  την  αντίδραση  των

τουρκικών  δυνάμεων  τότε,  δεν  μπορεί  σε  καμιά  περίπτωση  να

δικαιολογήσει  όλα  όσα  τραγικά  συνέβησαν.  Είναι  το  κύριο

επιχείρημά  τους.  Ξεχνούν  τεχνηέντως  ότι  οι  πάσης  φύσης

εγκληματικές  ενέργειες  των  Νεοτούρκων,  που  μάλιστα

αποτυπώνονται  σε  όλα  τα  στάδια  της  Γενοκτονίας,  άρχισαν  πολύ

πριν  από  την  έναρξη  του  Α΄  Παγκοσμίου  Πολέμου,  σε  μια  περίοδο

μάλιστα  που  εργαλειοποίησαν  τα  κύματα  των  μουσουλμάνων

προσφύγων από τα  Βαλκάνια  μετά  τους  Βαλκανικούς  Πολέμους  και

με την εφαρμογή της περίφημης μηχανικής των εθνοτήτων,  πέτυχαν

το στόχο τους. 

Η  άρνηση  της  Γενοκτονίας,  η  πολιτική  της  ηθελημένης  και

επιβαλλόμενης  λήθης,  το  αφήγημα  περί  κοινού  πόνου  και  των

εκατέρωθεν  εγκλημάτων  και  εντέλει  η  ατιμωρησία  γενοκτονικών

πολιτικών  του  απώτερου  και  πρόσφατου  παρελθόντος,  είναι  τα

στοιχεία  που  όχι  μόνο  νομιμοποιούν  ότι  τραγικό  προηγήθηκε,  αλλά

αποτελούν  εν  δυνάμει  κίνδυνο  για  παρόμοιες  καταστάσεις  στο

παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Οι  πρόσφατες  δηλώσεις,  σχετικά  πρόσφατες,  του

νεοεκλεγέντος  Αμερικανού  Προέδρου  Τζο  Μπάιντεν  και  η

παρεπόμενη  επίσημη  και  πολυαναμενόμενη  αναγνώριση  της

αρμενικής  Γενοκτονίας  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής,

τονίζω  ότι  δεν  γίνεται  ποτέ  αποσπασματική  αναφορά  στη

Γενοκτονία  των  Αρμενίων  του  Βαν,  του  Χεμσίν,  του  Πόντου,  αλλά

όλων  των  Αρμενίων.  Η  περίπτωση  των  Αρμενίων  δεν

κατακερματίστηκε  σε  υποπεριπτώσεις  και  επιμέρους  ημέρες

μνήμης.  Καταδεικνύουν  οι  δηλώσεις  αυτές  την  πολύ  σοβαρή,

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

8



ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ 2021  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

μεθοδική,  βασισμένη  στην  ιστορική  έρευνα  και  τεκμηρίωση

προσπάθεια,  που  με  στοχοπροσήλωση  κατέβαλε  για  μισό  περίπου

αιώνα  η  αρμενική  διασπορά  και  το  αρμενικό  lobby,  ομάδες

επιρροής και πίεσης, μέσα στην αμερικανική κοινωνία και πολιτική.

Κατά  συνέπεια,  οι  πρόσφατες  εξελίξεις  μπορούν  και  πρέπει

να  αποτελέσουν  για  εμάς  τους  Έλληνες,  απτό  παράδειγμα  για  το

πώς  επιβάλλεται  να  εργαστούμε  στο  φλέγον  ζήτημα  της

αναγνώρισης  της  δικής  μας  Γενοκτονίας,  της  Γενοκτονίας  των

Ελλήνων υπό οθωμανική κυριαρχία στην περίοδο 1914 – 1923. 

Σαφώς  και  η  σημερινή  συνάντηση  κινείται  προς  τη  σωστή

κατεύθυνση. Εντούτοις, για να αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική

και  να  τελεσφορήσει,  κρίνεται  αναγκαίο  να  γίνει  μια

αναπροσαρμογή  στον  τίτλο  του  Δικτύου,  που  θα  αγκαλιάσει  όλο  το

προσφυγικό  στοιχείο.  Ακριβώς  για  να  δώσει  το  στίγμα  της  και  το

μήνυμά  της,  ότι  σε  αυτό  το  τόσο  κρίσιμο,  σοβαρό  και  ευαίσθητο

αίτημα,  στόχο,  σκοπό  και  ζήτημα,  η  ΚΕΔΕ  αποφασιστικά,

οργανωμένα  και  μεθοδικά  συγκροτεί  το  Δίκτυο  Πόλεων.  Αυτό

άλλωστε  προκύπτει  και  από  την  εξαγγελία  της  ίδιας  της  ΚΕΔΕ  για

τους  σκοπούς  του  Δικτύου,  όπως  τους  ανέφερε  προηγουμένως  και

ο κύριος Κάρναβος. 

Ένας  τέτοιος  σκοπός  προϋποθέτει  πρωτίστως  τη  βιωματική

αντιμετώπιση των Ελλήνων του Πόντου και  της καθ’  ημάς Ανατολής

ως  ένα  ενιαίο  σώμα,  χωρίς  γεωγραφικούς  ή  άλλους  διαχωρισμούς,

επέκεινα  άστοχων,  άσκοπων  και  τελικά  υπονομευτικών

αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων. 

Το  γεγονός  μάλιστα,  κυρίες  και  κύριοι,  ότι  σήμερα  η  ΚΕΔΕ

καλεί  την  έδρα  Ποντιακών  Σπουδών  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  αυτό  καθαυτό  αποδεικνύει  και

καταδεικνύει  ότι  υπάρχει  ένα  σταθερό  σημείο  αναφοράς

ακαδημαϊκά. Δίχως καμία υπερβολή, αλλά με βάση τα στοιχεία όλων

των  4  πλέον,  των  4  ετών  λειτουργίας  της  έδρας,  εντός  του

Πανεπιστημίου,  γίνεται  σημαντική  προσπάθεια  αφενός  έρευνας  των
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θεμάτων  του  ελληνισμού  της  καθ’  ημάς  Ανατολής  και  αφετέρου

σταθερής  ενημέρωσης  των  φοιτητών  και  φοιτητριών,  εκατοντάδων

από το 2017, όχι μόνο του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, αλλά

και  όλων  των  Τμημάτων  και  Σχολών  του  Αριστοτελείου,  ακόμη  και

όσων  χωρίς  την  ιδιότητα  του  φοιτητή  ή  της  φοιτήτριας,  επιθυμούν

και  προσέρχονται  στις  αίθουσες  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  για  να

ακούσουν  για  την  ιστορία  του  Πόντου  και  όλου  του  Μικρασιατικού

χώρου. 

Οι  τρέχουσες  μάλιστα  συνεργασίες  της  έδρας  με  ιδιωτικούς

και  κρατικούς  φορείς,  όπως  τη  Γενική  Γραμματεία  Θρησκευμάτων

του  Υπουργείου  Παιδείας,  για  τη  σύνταξη  εκπαιδευτικού  φακέλου

για  όλα  τα  σχολεία  της  χώρας  αλλά  και  της  ομογένειας  για  τη

Γενοκτονία,  μας  κάνουν  να  είμαστε  αισιόδοξοι  για  το  μέλλον,  ότι

δηλαδή  υπάρχουν  ευήκοα  ώτα  και  υγιείς  δυνάμεις  που  είναι

πρόθυμες  να  εργαστούν  στα  ζητήματα  του  προσφυγικού

ελληνισμού.

Μία  καλή  αφορμή  και  ώθηση  άλλωστε,  είναι  και  η  επικείμενη

συμπλήρωση των 100 ετών από το 1922, ευκαιρία για αναστοχασμό

και  περαιτέρω  ενδυνάμωση  των  προσπαθειών,  φυσικά  και  για  το

ζήτημα της Γενοκτονίας. 

Η  ίδρυση  όμως  και  λειτουργία  της  έδρας,  οφείλεται

αποκλειστικά  και  μόνο  στην  ιδιωτική  χρηματοδότηση,  όπως  πολύ

πιθανόν  όλοι  γνωρίζετε,  του  κυρίου  Ιβάν  Σαββίδη.  Ποιο  είναι  το

μήνυμα  λοιπόν  που  εκπέμπεται;  Ασφαλώς  και  επαινούμε  την

ιδιωτική  πρωτοβουλία,  αλλά  αυτή  δεν  είναι  αρκετή.  Οφείλει  η

ελληνική  Πολιτεία  να  δημιουργήσει  κρατικές  θέσεις  μελών  ΔΕΠ  για

την  ιστορία  του  ελληνισμού  της  καθ’  ημάς  Ανατολής,  τόσο  στο

μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο  της χώρας και  μάλιστα στη Θεσσαλονίκη,

με  όλους  τους  συμβολισμούς  της  πόλης  για  τον  προσφυγικό

ελληνισμό,  αλλά  και  σε  άλλα  Πανεπιστήμια.  Ακόμη  και  να

μεριμνήσει  για  τη  χρηματοδότηση  εδρών  στο  εξωτερικό,  που

συστηματικά  και  με  εξασφαλισμένη  τη  συνέχεια  στο  διηνεκές,  θα
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μελετούν  και  θα  αναδεικνύουν  αυτά  τα  θέματα.  Κάτι  που  λόγου

χάρη  κάνει  σταθερά,  χρόνια  τώρα,  η  Τουρκία,  οργανωμένα  και

μεθοδικά πολύ.

Η  ΚΕΔΕ  έχει  σίγουρα  τη  δυνατότητα  και  τη  δύναμη  για  να

λειτουργήσει  διαμεσολαβητικά,  ενοποιητικά  και  δημιουργικά

ανάμεσα  στην  κοινωνία  και  την  πανεπιστημιακή  κοινότητα,  ώστε

αμφότερες  να  λειτουργούν,  να  αναπτύσσονται  και  να  προοδεύουν,

όχι  ερήμην  η  μία  της  άλλης.  Η  ΚΕΔΕ  έχει  επίσης  σίγουρα  τη

δυνατότητα  και  τη  δύναμη  για  να  επιδιώξει  τη  δημιουργία  κρατικών

θέσεων  μελών  ΔΕΠ.  Όπως  βέβαια  και  να  υλοποιήσει  δράσεις

βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων  αποτελεσμάτων,  με  αρωγό

την έδρα Ποντιακών Σπουδών, όποτε και αν η ΚΕΔΕ της το ζητήσει.

Αυτές  τις  προτάσεις  της  έδρας  θα  αναπτύξει  στη  συνέχεια  ο

καλός  συνάδελφος,  Διδάκτωρ  Θεοδόσης Κυριακίδης,  επιστημονικός

συνεργάτης  της  έδρας,  θα  είμαστε  στη  διάθεσή  σας  βέβαια  για

οποιαδήποτε  διευκρίνιση  μετά  το  πέρας  της  σημερινής

ανακοίνωσης,  αλλά  και  σε  όποιο  χρόνο  στο  μέλλον  εσείς  το

επιθυμήσετε.  Σας ευχαριστώ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Καθηγητή. 

Είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  να  υπάρχει  η  τεκμηρίωση,

υπάρχουν  προτάσεις,  κατατέθηκαν  προτάσεις  για  συνεργασία  με

την  ΚΕΔΕ,  ευχαριστούμε  για  τα  καλά  σας  λόγια,  αλλά  θα  μου

επιτρέψετε  να  σας  ζητήσω  συγγνώμη  σε  κάτι,  αλλά  και  να  σας

αστειευτώ.  Να  του  ζητήσω  συγγνώμη,  γιατί  στο  πρόγραμμα

επιχειρήσαμε  να  τον… Δεν  ξέρω,  ο  Κεμάλ  το  έκανε  αυτό;  Δεν  ξέρω

ποιος  έβαλε  το  δάχτυλο,  τον  κάναμε  Χατζηκυριάκο  από

Χατζηκυριακίδη,  πήγαμε  να  του  αφαιρέσουμε  την  ποντιακή  του

ταυτότητα.

Έβαλε  όμως  έναν  προβληματισμό  που  θα  προσπαθήσω  να

τον  αντιπαρέλθω  και  κάπως  με  έναν  αστεϊσμό.  Θα  μου  επιτρέψει.

Έβαλε  τον  προβληματισμό  που  έχουμε  όλοι  μας  στο  Δίκτυο,  που

προέκυψε σε  συζητήσεις,  το  θέσατε  εσείς.  Θυμάμαι  χαρακτηριστικά
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το  Δήμαρχο  Σερρών,  δεν  είναι  αυτή  τη  στιγμή,  που  μίλησε  για  τη

Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μια Γενοκτονία που, θα

σας  είμαι  απόλυτα  ειλικρινής,  δεν  τη  γνωρίζαμε  την  απόφαση  της

Βουλής,  εμείς  δεν  τη  γνωρίζαμε.  Ούτε  το  συζητήσαμε  τότε  στο

Διοικητικό  Συμβούλιο.  Και  δεν  μπορεί  να  αφήνουμε…  να  την

ξεχάσουμε. 

Εμείς  λοιπόν,  συζητάμε  να  αλλάξουμε  το  όνομα  του  Δικτύου,

αν  συζητήσετε  και  εσείς  να  αλλάξετε  το  όνομα  της  έδρας.  Δεν

μπορεί  εμείς  να  γίνουμε  όλων των Γενοκτονιών και  να  συνομιλούμε

με την έδρα Ποντιακών Σπουδών. Πρέπει να το συζητήσουμε.

Άρα  λοιπόν,  κύριε  Πρέσβη,  υπάρχει  ζήτημα  που  πρέπει  να

μας  βοηθήσει  το  ΥΠΕΞ  να  είμαστε  ξεκάθαροι,  να  δούμε…

προφανώς  θα μιλάμε  για  όλες  τις  Γενοκτονίες,  αλλά επειδή  είμαστε

και  ένα  πολιτικό  Όργανο,  πρέπει  να  έχουμε  κάποιες

προτεραιότητες.  Καταγράψτε  το,  γιατί  το  ξεκαθάρισμα  το

χρειαζόμαστε.

Θέλω στο σημείο  αυτό  να  καλωσορίσω το  Δήμαρχο  Πατρέων,

τον  κύριο  Πελετίδη,  που  ήταν  από  πριν  και  τον  ξέχασα.  Ήρθε  ο

Δήμαρχος  Κοζάνης,  ο  φίλος  και  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,

ο  Λάζαρος  ο  Μαλούτας,  ήρθε  ο  κύριος  Μασλαρινός  ο  καλός

συνάδελφος  από  τη  Βισαλτία,  ο  φίλος  Γρηγόρης  Στάμκος  ο

Δήμαρχος  Πέλλας,  τον  είδα  να  προσέρχεται  με  το  συνεργάτη  του

και  βέβαια  έχουμε  τον  οικοδεσπότη  Δήμαρχο,  τον  Δήμαρχο

Θεσσαλονίκης,  τον  κύριο  Ζέρβα,  του  οποίου  θα  ήθελα  να  του

ζητήσω να μας κάνει  έναν χαιρετισμό. 

Και  ο  κύριος  Μελετίου.  Νίκο,  δεν  σε  έβλεπα.  Ο  Δήμαρχος

Ασπροπύργου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Δήμαρχε Θεσσαλονίκης,  θέλουμε να σε ακούσουμε,  πρέπει  να

μας υποδεχτείς.

Β. ΖΕΡΒΑΣ:   Να υποδεχτώ και  να  καλωσορίσω όσους δεν  μπόρεσα

να  δω  αυτές  τις  τρεις  πολύ  πλούσιες  ημέρες.  Χάρηκα  πάρα  πολύ

που  όλοι  οι  συνάδελφοι  από  όλη  την  Ελλάδα  βρέθηκαν  αυτές  τις
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βροχερές  μέρες  στην  πόλη  μας.  Να  καλωσορίσω  και  τον  Πρέσβη,

τον  Γενικό  Γραμματέα  και  κυρίως  να  χαιρετίσω  αυτή  την  εξαιρετική

πρωτοβουλία.  Νομίζω,  Δημήτρη,  δική  σου  είναι,  για  τη  σύσταση

αυτής της προσπάθειας του Δικτύου, μέσα από την ΚΕΔΕ. 

Η  Θεσσαλονίκη  διεκδικεί  το  προνόμιο,  θα  έλεγα,  της

προσφυγομάνας.  Νομίζω δεν  υπάρχει  οικογένεια  στη  Θεσσαλονίκη,

ίσως  και  σε  όλη  την  Ελλάδα,  που  να  μην  υπάρχει  DNA,  αίμα

προσφυγικό.  Και  λέω  προσφυγικό  γιατί  οι  Μικρασιάτες,  Πόντιοι,

ουσιαστικά όλοι  υπήρξαν πρόσφυγες. Και  θα πρέπει  να δούμε πολύ

σοβαρά  αυτή  την  προσπάθεια,  έχουμε  να  διδαχτούμε  πάρα  πολλά

από  τους  φίλους  και  συμμάχους  μας  Εβραίους,  έχουμε  να

διδαχτούμε  πάρα  πολλά  από  τους  φίλους  και  εταίρους  μας

Αρμενίους,  πραγματικά  θα  πρέπει  πολύ  μεθοδικά  να

προχωρήσουμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  για  αυτή  την

αναγνώριση,  ίσως όχι γιατί… η ιστορία ποτέ δεν γυρίζει  πίσω, αλλά

ακριβώς  γιατί  θα  πρέπει  να  προλάβουμε  παρόμοιες  τέτοιες

καταστάσεις. 

Ακριβώς αυτό το νόημα έχει,  πέρα από το σεβασμό στη μνήμη

όλων  των  προγόνων  μας,  πέρα  από  την  απόδοση  της  ιστορικής

δικαιοσύνης,  θα  πρέπει  ακριβώς  αυτό  να  προλάβουμε,  παρόμοια

τέτοια  γεγονότα,  γιατί,  ξέρετε,  συμβαίνουν  ακόμα  και  σήμερα.

Μπορεί  να  μην  είναι  στην  εγγύτερη  περιοχή  μας,  αλλά  μπορεί  να

συμβούν  οπουδήποτε  και  δεν  ξέρεις  ποτέ  πότε  η  φωτιά  μπορεί  να

έρθει και κοντά στο σπίτι σου.

Επίσης,  κάτι  το  οποίο  το  καταθέτω,  είναι  εδώ  πέρα  και  η

αρμόδια Αντιδήμαρχός μου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης θεσπίσαμε μια

τέτοια  Αντιδημαρχία,  είναι  η  Στεφανία  Τανιμανίδου,  η Αντιδήμαρχος

Απόδημου Ελληνισμού και  Αδελφοποιημένων Δήμων και ουσιαστικά

προετοιμάζουμε,  φαντάζομαι  θα  μπορούμε  να  το  κάνουμε  σε

συνεργασία  με  όλους  εσάς,  ένα  ουσιαστικό…  την  επόμενη  χρονιά

που είναι  τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ένα έτος

που  θα  είναι  γεμάτο  τιμή  και  μνήμη  στα  100  χρόνια  αυτής  της
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προσφυγιάς,  σε  ότι  χάθηκε,  αλλά  κυρίως  σε  ότι  ήρθε  και  μπόλιασε

την  χώρα  μας,  την  πατρίδα  μας,  με  το  μεράκι,  τον  πολιτισμό,  την

ακμή και τη ζωντάνια των προσφύγων. 

Άρα  ουσιαστικά,  Δημήτρη  μου,  μέσα  από  αυτό  το  Δίκτυο  θα

μπορούμε να  δουλέψουμε μαζί,  προφανώς και  σε συνεργασία  με  τη

Γενική  Γραμματεία,  το  Υφυπουργείο  Εξωτερικών,  έναν  πολύ

ουσιαστικό  κύκλο  δράσεων,  εκδηλώσεων,  μην  τολμήσουμε  να  το

πούμε  γιορτές,  προφανώς  δεν  γιορτάζεις  μια  τέτοια  επέτειο,  αλλά

σε  κάθε  περίπτωση να  τιμήσουμε  όλα αυτά  τα  οποία  πριν  από 100

χρόνια  συνέβησαν  με  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή,  πιο  πριν  με  τη

Γενοκτονία των Ποντίων, όλα αυτά να τα αποτιμήσουμε, αλλά και με

πολύ  μεθοδικές  και  ουσιαστικές  κινήσεις,  προφανώς  με  τη  βοήθεια

της πανεπιστημιακής κοινότητας, των ανθρώπων που γνωρίζουν και

μπορεί  να  στηρίξουν  επιστημονικά  με  την  τεκμηρίωσή  τους,  αλλά

και  με  όποιες  δράσεις  ο  καθένας  από  εμάς,  να  συμβάλλουμε  ώστε

να  γίνει  αυτό  που  λέμε  όλοι,  τη  διεθνοποίηση  αυτού  του  θέματος.

Της  αναγνώρισης  της  Γενοκτονίας  των  Ποντίων,  αλλά  και  όλα  αυτά

που συνέβησαν  εκείνα  τα δύσκολα μαύρα χρόνια  για  την  Ανατολική

Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία.

Λοιπόν,  σας  ευχαριστώ  πολύ  και  είμαι  και  εγώ  και  η  αρμόδια

Αντιδήμαρχός  μου  στη  διάθεσή  σας  για  όλη  αυτή  την  τόσο

σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια. 

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε  πολύ  τον  φίλο  Δήμαρχο

Θεσσαλονίκης και  για όσα είπε, και για την παρουσία του, την πολύ

τιμητική  παρουσία  του,  αλλά  και  την  ενεργοποίησή  του  από  την

πρώτη στιγμή στο πλαίσιο του Δικτύου.

Μιας  και  όμως είμαστε  Θεσσαλονίκη,  θέλω να πω και  κάτι  για

τη  συμβολή  ενός  άλλου  δικού  σας  εδώ  ανθρώπου,  και  δικού  μας

ανθρώπου,  του  Γιάννη  του  Καραγιάννη,  του  Γενικού  Διευθυντή  της

ΚΕΔΕ,  ο  οποίος  πραγματικά…  τώρα  είναι  σε  άλλη  αίθουσα,  γιατί

αυτά  έχουν οι  Γενικοί,  τρέχουν  και  γενικώς κάποιες  φορές,  θα είναι

αργότερα  μαζί  μας,  μπορεί  να  χρειαστεί  και  εκείνος  να  πει  κάποια
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πράγματα,  αλλά έχει  πολύ μεγάλη συμβολή στην υποστήριξη αυτού

του δικτύου. 

Λοιπόν,  αφού  ακούσαμε  την  έδρα,  που  έβαλε  το  σκαρίφημα

των  προβληματισμών  και  των  απόψεων  των  επιστημονικών,  τώρα

θα  δώσω  το  λόγο  στον  κύριο  Θεοδόση  Κυριακίδη,  ο  οποίος  είναι

επιστημονικός  συνεργάτης  της  έδρας  Ποντιακών  Σπουδών  του

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  και  είναι  και

επισκέπτης Λέκτορας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Κύριε Κυριακίδη, έχετε το λόγο.

Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Αφού  ευχαριστήσω  και  εγώ  και  εσάς  προσωπικά,  τον  κύριο

Καραγιάννη  και  την  ΚΕΔΕ  συνολικά  για  αυτή  την  πολύ  σημαντική,

όπως πιστεύουμε  πρωτοβουλία,  θα  προσπαθήσω σήμερα  να  δώσω

μία  εποπτεία  του  τι  έχει  γίνει  μέχρι  τώρα,  δηλαδή  λίγο  πιο

πρακτικές  πληροφορίες  για  εσάς  τους  Δημάρχους  και  τους

αντιπροσώπους των Δήμων,  προκειμένου να κατανοήσετε  λίγο πώς

έχει  κινηθεί  αυτή  η  προσπάθεια  έως  τώρα  και  ποιοι  είναι  οι  στόχοι

για το μέλλον, τόσο διεθνώς, όσο και μέσα στην Ελλάδα. 

Αρχικά  λοιπόν,  αυτή  η  διαδικασία  της  ανάδυσης  της  μνήμης

μετά  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή,  εγκλωβίστηκε,  θα  λέγαμε,

χοντρικά  μέχρι  τη  δεκαετία  του  ’60  σε  προσωπικές  μαρτυρίες,

αυτοβιογραφικές  σημειώσεις,  σε  ημερολόγια,  εν  πάση  περιπτώσει

σε  μία  μη  θεσμική  αναφορά  και  σε  μία  προσπάθεια  καταγραφής  να

μη  χαθεί  αυτό  που  έγινε,  το  ιστορικό  γεγονός  δηλαδή,  συνήθως

κατά τη  διάρκεια  των τελευταίων ετών της ζωής της πρώτης γενιάς.

Αρχικά  οι  άνθρωποι  που  τα  έζησαν  αυτά,  οι  προσφυγικής

καταγωγής  που  ήρθαν  με  την  ανταλλαγή,  όσοι  επέζησαν,  μη

θέλοντας  να  επηρεάσουν  τις  οικογένειές  τους,  κατά  κανόνα  δεν

περιέγραφαν  τα  γεγονότα  αυτά  στις  οικογένειες,  θέλοντας  να

αφήσουν  πίσω το  παρελθόν  και  να  ξεκινήσουν μια  καινούργια  ζωή,

μην επιβαρύνοντας τα παιδιά τους με αυτό το τραύμα. 
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Βέβαια  το  μετατραυματικό  στρες  μετά  από  μια  τέτοια  μαζικής

καταστροφής κατάσταση,  διαρκεί  μέχρι  και  την τρίτη,  τέταρτη  γενιά,

συνεπώς  όταν  οι  άνθρωποι  αυτοί  μπόρεσαν  να  ορθοποδήσουν,

απέκτησαν  μια  οικονομική  επιφάνεια,  σπούδασαν τα παιδιά,  αυτή η

διαδικασία  σταδιακά άρχισε  να  παίρνει  θεσμική  μορφή.  Εκλέχτηκαν

αντιπρόσωποι  σε  Δήμους,  Βουλευτές,  προσφυγικής  καταγωγής

άνθρωποι  και  ενίσχυσαν  αυτό  το  προσφυγικό  κύμα,  το  οποίο  από

τη  δεκαετία  του  ’80,  για  πάρα  πολλούς  λόγους… Όλα  αυτά  που  θα

σας αναφέρω σήμερα θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε διεξοδικά

και  ίσως  μας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  το  κάνουμε  στο  μέλλον,  εδώ

προσπαθώ  πολύ  επιγραμματικά  να  σας  περιγράψω  πώς  κινήθηκε

αυτή  η  διαδικασία.  Από  τη  δεκαετία  του  ’80  λοιπόν  και  με  την

ευρύτερη  ανάδυση  αυτού  που  ονομάζουμε  κοινωνία  των  πολιτών

και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι,  τη δυνατότητά τους

να παρεμβαίνουν δηλαδή αυτές οι ομάδες στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Επίσης επειδή μετά  το  1948 η Γενοκτονία  ψηφίστηκε επίσημα

ως  έγκλημα  από  το  Διεθνές  Δικαστήριο  και  από  το  μεγάλο  αγώνα

που  πραγματοποίησαν  οι  εβραϊκές  κοινότητες  για  το  Ολοκαύτωμα,

κυρίως  από  τη  δεκαετία  του  ’60  και  μετά…  Καμιά  φορά  λένε  γιατί

καθυστέρησε  τόσο πολύ η  Γενοκτονία  και  η  συζήτηση γύρω από τη

Γενοκτονία  στην  Ελλάδα.  Και  οι  Εβραίοι  καθυστέρησαν  να  το

αναπτύξουν.  Ενώ ψηφίστηκε το ’48,  οι  πρώτες  σοβαρές  συζητήσεις

για το Ολοκαύτωμα ξεκίνησαν την δεκαετία του ’60 και ’70. 

Το  ίδιο  και  οι  Αρμένιοι.  Οι  Αρμένιοι  από  το  1965,  όταν

συμπληρώθηκαν 50 χρόνια  από τη  Γενοκτονία  τους,  τότε  ξεκίνησαν

ουσιαστικά και  συστηματικά,  βέβαια μέσα από ακτιβιστικές δράσεις,

σκληρές,  όπως  ήταν  η  δολοφονία  Πρεσβευτών,  διπλωματικών

ακολούθων  του  εξωτερικού,  προκειμένου  να  δώσουν  δημοσιότητα

σε  αυτό  το  γεγονός  και  μετά  βέβαια  με  την  πολύ  συστηματική

ακαδημαϊκή  εργασία  που  ανέπτυξαν  κυρίως  στα  πανεπιστήμια  του

εξωτερικού.
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Εδώ  στην  Ελλάδα  τι  έγινε;  Ξεκίνησαν  ουσιαστικά  να

κατασκευάζονται  μνημεία,  και  αυτή  η  διαδικασία  συνεχίζεται  ακόμη

και  σήμερα,  στις  κατά  τόπους πόλεις.  Κυρίως το αίτημα προέρχεται

από δημότες  ποντιακής  ή  μικρασιατικής  καταγωγής,  στις  Δημοτικές

τους  Αρχές  και  έτσι  έχουμε  το  φαινόμενο  σχεδόν  σε  κάθε  πόλη,  αν

όχι σε κάθε πόλη, να έχουμε τη δημιουργία αυτών των μνημείων. 

Διάφορες  οργανώσεις  όπως  Ομοσπονδίες,  Σωματεία  και  τα

λοιπά,  πραγματοποιούν αυτές τις  κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης εδώ

στη  Θεσσαλονίκη,  είναι  στην  Αγία  Σοφία,  όπως τις  γνωρίζετε,  κατά

τη  19η Μαΐου,  τα  τελευταία  χρόνια  και  στην  Αθήνα  στο  Σύνταγμα,

μάλιστα  με  υψηλή  εκπροσώπηση,  εδώ  βλέπουμε  την  Πρόεδρο  της

Δημοκρατίας  να  καταθέτει  στεφάνι,  στο  πιο  υψηλό  δηλαδή  επίπεδο

του  ελληνικού  κράτους.  Στη  συνέχεια  Πανελλήνιοι  Μαθητικοί

Διαγωνισμοί  έκθεσης  και  ζωγραφικής,  διάφοροι  φορείς,  Δήμοι,

εκπαιδευτικές  κοινότητες,  προκηρύσσουν  Πανελλήνιους  Σχολικούς,

Μαθητικούς  Διαγωνισμούς,  εκθέσεις  φωτογραφίας  και  εικαστικών,

πώς  δηλαδή  το  τραύμα  αυτό  μέσα  από  την  τέχνη  αποτυπώνεται,

είτε από επαγγελματίες ζωγράφους, είτε από τα παιδιά τα ίδια. 

Στη  συνέχεια  διάφοροι  φορείς  με  ιδιωτικές,  θα  λέγαμε,

πρωτοβουλίες,  κατά  καιρούς  πραγματοποίησαν  ημερίδες  και

διαλέξεις  από  διακεκριμένους  επιστήμονες.  Αυτό  συνέβη  τα

τελευταία  χρόνια,  θα  έλεγα  από  το  2000  και  μετά.  Και  θα  σας

εξηγήσω το  πρόβλημα που υπήρχε  τα  προηγούμενα  χρόνια,  καθώς

μιλάμε  για  διεθνοποίηση  της  Γενοκτονίας  και  όχι  απλά  για

ανάμνηση  των  γεγονότων  ή  για  τιμή  στη  μνήμη  των  θυμάτων.  Η

διεθνοποίηση  έχει  συγκεκριμένες  πρακτικές  τις  οποίες  στο

παρελθόν δεν  ακολουθούσαμε.  Τα  τελευταία  χρόνια  λοιπόν,  από το

2000  –  χοντρικά  να  το  θέσω  –  και  εξής,  καλούνται  συστηματικά

επιστήμονες  καταξιωμένοι,  γενοκτονολόγοι  και  ιστορικοί,  από

πανεπιστήμια του εξωτερικού, για διαλέξεις. 

Παράλληλα,  οι  μαρτυρίες  αυτές  που  αρχικά  ήταν…  Εδώ

βλέπετε  ημερολόγια,  αυτοβιογραφίες…  Με  την  έκδοση  κυρίως  του
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βιβλίου της Thea Halo, “Ούτε το όνομά μου”, στα αγγλικά “Not even

my name”,  το  οποίο  πραγματικά  ήταν  εκείνο  που  έδωσε  ένα

πρόσωπο  στο  όλο  αυτό  γεγονός,  για  την  Ελλάδα,  ουσιαστικά  η

αμερικανική  κοινότητα  και  διεθνώς  οι  αγγλόφωνοι  και  οι

αγγλόφωνες  κοινότητες  κατάλαβαν,  κατανόησαν  το  γεγονός,  μέσω

αυτού  του  βιβλίου.  Όταν  εκδόθηκε,  το  βιβλίο  αυτό  βρισκόταν  στις

προθήκες  των  κεντρικών  βιβλιοπωλείων  της  Νέας  Υόρκης  και  των

άλλων μεγάλων πόλεων του εξωτερικού. Η ίδια βέβαια, έπαιξε πολύ

σημαντικό  ρόλο σε  αυτό  το  ψήφισμα που αναφέρουμε,  της  Ένωσης

των  Ακαδημαϊκών  για  τις  Γενοκτονίες  το  2007.  Η  ιστορία

ανεκδοτολογικά έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να

σας  το  αναλύσω εδώ,  όμως η  ίδια  έπαιξε  πολύ  σημαντικό  ρόλο και

στην αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Ένωση αυτή. 

Σε πολλές  περιπτώσεις  αυτής της ιστορίας της διεθνοποίησης

και  της  προσπάθειας  αναγνώρισης,  πολλές  φορές  προσωπικές

πρωτοβουλίες  και  επιμονή  προσώπων  έφερε  πολύ  σημαντικά

αποτελέσματα, όπως θα δούμε και στην πορεία. 

Τελευταία,  έχουμε και  κάποιες  προσπάθειες  στη  μικρή οθόνη,

θα  λέγαμε,  με  τη  δημιουργία  ντοκιμαντέρ,  αλλά  τελευταία  από  το

τηλεοπτικό  δίκτυο  OPEN και  το  «Κόκκινο  Ποτάμι»,  που  ουσιαστικά

και για εμάς τους ίδιους ήταν μία έκπληξη, καθώς θεωρούσαμε ότι  η

Ποντιακή  Γενοκτονία  στην  Ελλάδα  δεν  χρειάζεται  και  ιδιαίτερη

αναφορά.  Παρ’  όλα  αυτά  συναντούσαμε,  κατά  τη  διάρκεια  που

έπαιζε  αυτό  το  σίριαλ,  πάρα  πολλούς  οι  οποίοι  μας  έλεγαν  ότι  δεν

γνώριζαν.  Και  αυτό  μας  ταρακούνησε,  να  πω  την  αλήθεια,  κατά

κάποιο  τρόπο,  διότι  θεωρούσαμε  και  εμείς  ότι  εδώ  στην  Ελλάδα

τουλάχιστον τα γεγονότα αυτά είναι γνωστά. Παρ’ όλα αυτά σας λέω

ότι πολλές φορές συναντούσαμε ανθρώπους που μας έλεγαν ότι δεν

γνώριζαν τα γεγονότα. 

Κατά καιρούς γίνανε και  διάφορες τιμητικές  εκδηλώσεις άλλου

περιεχομένου,  όπως  ένας  ποδοσφαιρικός  αγώνας  προς  τιμήν  των

θυμάτων,  εδώ  ο  Ποντιακός  Σύλλογος  «Πόντος»  στη  Μερζιφούντα
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στο Κολλέγιο Anatolia, το οποίο μεταφέρθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη

μετά την καταστροφή, φορούσαν αυτές τις  μαύρες ριγέ μπλούζες με

το  «πι»  και  κατηγορήθηκαν  από  το  τουρκικό  καθεστώς  και

δολοφονήθηκαν,  επειδή  θεωρούσαν  ότι  προωθούν  την  ιδέα  του

ανεξάρτητου  ποντιακού  κράτους.  Και  εδώ  βλέπουμε  παλαίμαχους

ποδοσφαιριστές,  πολύ  γνωστούς,  σε  μία  αντίστοιχη  δραστηριότητα

τιμής και μνήμης αυτών των μαθητών. 

Στο  εξωτερικό  τι  γίνεται;  Αντίστοιχα  και  στο  εξωτερικό

βλέπουμε ίδιες εκδηλώσεις,  πορείες  διαμαρτυρίας,  βλέπετε εδώ στη

φωτογραφία,  χαρακτηριστική,  όλες  τις  γενιές.  Η  γιαγιά,  η  μέση

ηλικία και  τα νέα παιδιά, από γενιά σε γενιά αυτό που λέμε δηλαδή,

το  διαγενεακό  τραύμα.  Εκδηλώσεις,  επιμνημόσυνες  δεήσεις,

καταθέσεις  στεφάνων,  τα  τελευταία  χρόνια  ομιλίες  σε  κεντρικά

σημεία.  Εδώ  βλέπουμε  τον  πρώην  Πρόεδρο  της  Ομοσπονδίας

Αμερικής  –  Καναδά  έξω  από  το  κτίριο  των  Ηνωμένων  Εθνών,  τον

Δημήτρη Μολοχίδη, να κάνει  μια διάλεξη. 

Και  κάτω  είναι  μια  εκδήλωση  που  πραγματοποιείται  κάθε

χρόνο  στη  Νέα  Υόρκη,  στο  (…)  Street,  στο  κέντρο  δηλαδή  των

οικονομικών  δραστηριοτήτων  στο  Μανχάταν,  όπου  ουσιαστικά  τους

έχει  δώσει  την  άδεια  ο  Δήμος  κάθε  19  Μαΐου  να  υψώνουν  μαζί  με

την  αμερικάνικη  σημαία,  την  ελληνική  και  την  ποντιακή  σημαία.  Η

οποία  μένει  για  πάνω  από  1  εβδομάδα  τουλάχιστον  στον  ιστό.

Θεατρικά από τους ομογενείς. 

Φυσικά,  και  εκεί  μνημεία.  Εδώ  υπήρχε  μια  ιδιαιτερότητα,

ακριβώς  επειδή  δρώντας  στο  εξωτερικό  τα  μνημεία  αυτά  συνήθως

χτίζονταν  μέσα  σε  ιδιωτικές  αυλές  ή  στις  αυλές  των  Συλλόγων  και

δεν  είχαν  πρόσβαση  άνθρωποι  εκτός  δηλαδή  του  χώροι.  Το  μόνο

μνημείο  που  χτίστηκε  σε  δημόσιο  χώρο,  φέτος  τον  Απρίλιο  του

2021,  είναι  αυτό  κάτω  στο  Norwalk,  που  βλέπετε  κάτω  δεξιά,  είναι

το  μόνο  μνημείο  που  χτίστηκε  στο  δημόσιο  πάρκο  του  Δήμου  του

Norwalk στο New Jersey. 
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Στο  εξωτερικό  είναι  αρκετά  προχωρημένοι  όσον  αφορά  το

ζήτημα  της  επιστημονικής  τεκμηρίωσης,  με  την  έννοια  της

συμμετοχής  δηλαδή ξένων ακαδημαϊκών στα  συνέδρια  αυτά.  Έχουν

και  την  πρόσβαση  ασφαλώς,  όντας  στο  εξωτερικό.  Έτσι  λοιπόν,

έγιναν  ημερίδες  και  συνέδρια  με  τη  συμμετοχή  των  ξένων

επιστημόνων,  αυτό  είναι  το  σημαντικό,  στο  εξωτερικό,  αρκετά.  Το

ζήτημα  εδώ  με  τα  συνέδρια  αυτά  είναι  ότι  δεν  αποτυπώθηκαν  όλα

σε  εκδόσεις  πρακτικών,  το  οποίο  είναι  και  το  ουσιαστικό,

τουλάχιστον  για  την  επιστημονική  κοινότητα.  Δηλαδή  πρέπει  οι

εισηγήσεις  να  αποτυπώνονται  σε  πολύ καλές  μελέτες,  στη συνέχεια

σε  διάφορους  τόμους  που  εκδίδονται  από  καλούς  εκδοτικούς

οίκους. 

Το 2007, όπως είπε και  ο κύριος Χατζηκυριακίδης, έχουμε μια

αλλαγή παραδείγματος,  όπως λέμε.  Δηλαδή από το 2007 και  με την

αναγνώριση  αυτή,  το  ψήφισμα  δηλαδή  της  Γενοκτονίας,  από  την

κατεξοχήν  αρμόδια  Επιτροπή  Επιστημόνων,  την  International

Association of Genocide Scholars,  πράγματι,  αντιληφθήκαμε  και

εμείς  ότι  υπήρξε  μία  αλλαγή  αντιμετώπισης  του  ζητήματος  διεθνώς

στα  επιστημονικά  συνέδρια.  Συμμετέχουμε  ως  έδρα  Ποντιακών

Σπουδών,  και  παλαιότερα,  στα  δύο  μεγάλα  συνέδρια  που

πραγματοποιούνται  από  την  Ένωση  τη  συγκεκριμένη  και  την

Ευρωπαϊκή Ένωση, το International  Networks of Genocide Scholars

και  πράγματι  μετά  το  2007  βλέπουμε  μια  συστηματικότερη

ενασχόληση  και  των  ξένων  επιστημόνων  και  αποδοχή.  Γιατί  στην

αρχή δεν  σας  κρύβω ότι  με  αρκετό  σκεπτικισμό μας  αντιμετώπιζαν.

Παρ’ όλα αυτά αυτό έχει  αλλάξει  και ήδη τα αποτελέσματα – θα σας

δείξω και στην πορεία – είναι  πάρα πολύ θετικά. 

Μία  ιδιωτική  πρωτοβουλία,  που  είναι  εξαιρετικά  σημαντική,

είναι  η  δημιουργία  του  Κέντρου  Έρευνας  Ποντιακών  και

Μικρασιατικών  Σπουδών  στο  Σικάγο.  Εδώ  βλέπετε  τον  ιδρυτή,  τον

Γιώργο  Μαυρόπουλο,  με  τον  οποίο  είμαστε  σε  στενή  συνεργασία

και  έχουμε  συμβάλλει  στην  έκδοση  κάποιων  τόμων  του
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συγκεκριμένου  Κέντρου.  Από  το  2008  το  συγκεκριμένο  Κέντρο

πραγματοποιεί  επιστημονικά  συνέδρια  και  εκδίδει  σημαντικές

μελέτες  στο  εξωτερικό,  σε  καλούς  εκδοτικούς  οίκους,  με  καλούς

επιστήμονες,  που  σημαίνει  δηλαδή  ότι  στη  βιβλιογραφία

χρησιμοποιούνται  οι  μελέτες  αυτές  και  έχουν  πραγματοποιήσει  την

δημιουργία  ενός  πολύ  εξαιρετικού  ντοκιμαντέρ,  το  οποίο

ολοκληρώθηκε  πρόσφατα.  Φροντίζουν  βέβαια  οι  ίδιοι  να

εκπαιδεύουν και  τους νέους επιστήμονες.  Βλέπετε  εδώ στα γραφεία

του  Κέντρου…  Εδώ  είναι  μάλιστα…  Νομίζω,  Κυριάκο,  εσύ  είχες

παρευρεθεί  στην  Ουάσιγκτον.  Εδώ  είναι  η  προετοιμασία  για  να

μεταβεί  αυτή  η  ομάδα  των  Ελλήνων  νεαρών  και  με  άλλους  φορείς,

ήταν  και  ο  κύριος  Χατζηκυριακίδης,  στην  Ουάσιγκτον,  πρώτη  φορά

στα  χρονικά,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  αυτό  που  λέμε

lobbying στην  αμερικανική  κεντρική  πολιτική  σκηνή,  για  την

αναγνώριση των Γενοκτονιών. 

Υποτροφίες  που  δώσαμε  κατά  καιρούς,  ιδιωτικοί  φορείς,  σε

νέους επιστήμονες  για να φύγουν στο εξωτερικό,  εδώ συγκεκριμένα

στο  Genocide and Human Rights University Program,  από  το

Zoryan Institute στο  Τορόντο,  με  το  οποίο  πριν  την  κρίση  είχαμε

συστηματική  συνεργασία  και  στέλναμε  κατά  καιρούς  νέους

επιστήμονες προκειμένου να μελετήσουν το ζήτημα της Γενοκτονίας

και  να  μιλήσουν  και  οι  ίδιοι  για  τη  Γενοκτονία  των Ποντίων  και  των

Ελλήνων. 

Συνέδρια  που  τα  τελευταία  χρόνια  συνδιοργανώνουμε  με

πανεπιστήμια του εξωτερικού.  Εδώ είναι  το τελευταίο  συνέδριο που

έγινε  το  2016  στο  Βερολίνο,  στο  Πανεπιστήμιο  του  Βερολίνου,  σε

συνεργασία  με  το  Τμήμα  Γενοκτονίας  του  Μπόχουμ,  με  το  οποίο

έχουμε  στενή  συνεργασία  ακόμη  και  σήμερα.  Και  ο  τόμος  ο  οποίος

βγήκε  μόλις  πρόσφατα,  με  τον  τίτλο  «The Displacement,  Extinction

and Genocide of the Pontic Greeks 1916 – 1923». 

Αυτό  που  έλεγα  πριν,  για  την  αλλαγή  παραδείγματος,  τα

τελευταία  χρόνια,  χωρίς  να  συγκεκριμενοποιήσω κομματικά  δηλαδή
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και  με  τις  δύο  κυβερνήσεις,  αλλά  ακόμη  πιο  έντονα  με  τη  σημερινή

κυβέρνηση  είχαμε  εκπροσώπηση  σε  ένα  παγκόσμιο  συνέδριο  που

έγινε  από  την  Παμποντιακή  Ομοσπονδία  Ελλάδος  πέρυσι,  από  τον

Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη,  ο οποίος έβγαλε και λόγο

στο  συνέδριο  αυτό  και  μάλιστα  οι  αντιδράσεις  οι  τουρκικές  ήταν

σφοδρότατες. 

Ως  έδρα  Ποντιακών  Σπουδών,  εμείς  το  2019,  όταν

συμπληρώθηκαν  τα  100  χρόνια  μνήμης  Γενοκτονίας,

πραγματοποιήσαμε  ένα  πάρα  πολύ  μεγάλο  συνέδριο,  για  πρώτη

φορά  στα  πρότυπα  των  μεγάλων  διεθνών  συνεδρίων  του

εξωτερικού,  για  πρώτη  φορά  συμμετοχή  τόσων  πολλών

καταξιωμένων,  θα  έλεγα  –  να  μου  επιτρέψετε  την  έκφραση  –  την

αφρόκρεμα των επιστημόνων διεθνώς για τις γενοκτονικές σπουδές,

το  πραγματοποιήσαμε  εδώ  στη  Θεσσαλονίκη  με  πολύ  μεγάλη

επιτυχία  και  οσονούπω  εκδίδονται  και  τα  πρακτικά  από  έναν  πολύ

μεγάλο εκδοτικό οίκο του εξωτερικού.

Γιατί  έχει  σημασία να  μελετούμε  τη Γενοκτονία  και  γιατί  αυτός

ο  αγώνας  για  την  έρευνα  και  για  τη  διεθνή  αναγνώριση  έχει

σημασία;  Γιατί,  όπως  το  είπε  ο  Ίσραελ  Τσάρνι,  ο  Καθηγητής  του

Ολοκαυτώματος,  μέσα  σε  εισαγωγικά,  μεταφέρω  ακριβώς  το  λόγο

του:  «Το  να  αρνείσαι  τους  αμέτρητους  θανάτους  μιας  Γενοκτονίας,

είναι  σαν  να  εορτάζεις  αυτούς  τους  θανάτους  και  να  ανακοινώνεις

κυνικά  ότι  το  δόγμα  της  εξουσίας  που  οδήγησε  στην  καταστροφή

τους,  είναι  έτοιμο  να  χρησιμοποιηθεί  σε  μια  μελλοντική  Γενοκτονία,

όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία». 

Ιστορικά  τέτοια  παραδείγματα  έχουμε  και  μάλιστα  στον

απώτατο  βαθμό,  θα  έλεγα,  από  το  έγκλημα  των  εγκλημάτων,  το

Ολοκαύτωμα των Εβραίων.  Όταν λίγες μέρες  πριν την εισβολή στην

Πολωνία,  ο  Χίτλερ  προσπαθούσε  να  πείσει  τους  αξιωματικούς  του

για  την  ανάγκη  να  μη  δείξουν  έλεος  κατά  τη  διάρκεια  της  σφαγής,

είπε  το  περίφημο  ρητό,  το  οποίο  διασώζεται:  άλλωστε  ποιος  μιλάει

σήμερα  για  τη  Γενοκτονία,  την  εξολόθρευση  των  Αρμενίων;
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Συνεπώς,  εάν  δεν  μελετήσουμε  το  ζήτημα  της  Γενοκτονίας  και  δεν

το  αναδείξουμε  και  δεν  θέσουμε  τον  θύτη  προ  των  ευθυνών  του,

είναι  πολύ  πιθανό  ότι,  αν  δεν  τελέσει  το  ίδιο  έγκλημα,

αποθρασύνεται,  όπως δυστυχώς έχουμε την ατυχία  να το βλέπουμε

και  στις  μέρες  μας,  με  διεκδικήσεις  ανεδαφικές  και  εντελώς

παράλογες.

Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  η  Τουρκία  στον  κατάλογο  στο

συγκεκριμένο  project,  στο  Early Warning Project από  το

Πανεπιστήμιο  του  Dartmouth,  σε  συνεργασία  με  το  Μουσείο

Ολοκαυτώματος  της  Αμερικής,  βρίσκεται  στην  7 η θέση  στις  πιθανές

χώρες  που  είναι  πιθανόν  να  διαπράξουν  Γενοκτονία.  Η  Τουρκία

βρίσκεται στην 7η  θέση. Και αυτό λέει  πολλά.

Γιατί  είναι  επίσης  σημαντική  η  επιστημονική  έρευνα;  Θα  σας

το  δείξω  και  με  τη  συμπεριφορά  της  Τουρκίας.  Όπως  βλέπετε  εδώ

σε  αυτές  τις  φωτογραφίες,  κατά  τη  διάρκεια  του  Κομμουνιστικού

Κόμματος,  προσπάθησαν  τα  στελέχη…  Είναι  πολύ  γνωστή  αυτή  η

ιστορία  των  φωτογραφιών.  Φωτογραφίες  πριν  την  επεξεργασία  και

μετά.  Τι  έκαναν;  Μπόρεσαν να  αφαιρέσουν στοιχεία,  πρόσωπα από

φωτογραφίες,  τα  οποία  δεν  ήταν  αρεστά  κατά  τη  διάρκεια  της

εξέλιξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. 

Το  παράδειγμα  αυτό  δείχνει  ότι  όποιος  έχει  την  εξουσία  να

διαμορφώνει  ιστορία,  μπορεί  ουσιαστικά  να  διαμορφώνει  το  παρόν.

Και  ακριβώς  αυτό  κάνει  η  Τουρκία.  Κοιτάξτε  εδώ  μία  ανακοίνωση

του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας,  το οποίο μπορείτε  να το

βρείτε  στη  σελίδα  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ουσιαστικά  τι  λέει

εδώ  η  Τουρκία;  Λέει,  ας  θέσουμε  το  ζήτημα  της  Γενοκτονίας  στη

σωστή  του  βάση.  Ποιος  γενοκτόνησε  ποιον.  Και  μέσα  από  ένα

άρθρο  προσπαθεί  να  πείσει  ότι  οι  Έλληνες  γενοκτόνησαν  τους

Τούρκους  και  όχι  οι  Τούρκοι  τους  Έλληνες.  Η  διαστρέβλωση  της

ιστορίας.  Αυτό  το  κάνει  σε  ανώτατο  βαθμό,  αλλά  και  μέσα  από  την

έρευνα προσπαθεί  να το κάνει  αυτό,  μέσα από την επίσημη κρατική

εταιρεία  ιστορικών  ερευνών,  βλέπετε  εδώ  διάφορες  εκδόσεις  στις
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φροντίζει  και  για το αρμενικό ζήτημα,  τελευταία και  για το ποντιακό,

φροντίζει  να  είναι  σε  ευρωπαϊκές  γλώσσες.  Δεν  τα  γράφουν  στα

τουρκικά,  όπως  κάναμε  εμείς  τα  προηγούμενα  χρόνια.  Γράφαμε

μόνο  στα  ελληνικά,  για  αυτό  το  ζήτημα  έμεινε  σε  πολύ  μεγάλο

βαθμό  πίσω.  Σε  ξένες  ευρωπαϊκές  γλώσσες.  Και  εδώ  πάλι  για  το

ζήτημα των Αρμενίων.

Για  το  ζήτημα  των  Ελλήνων,  η  αλήθεια  είναι  τα  τελευταία

χρόνια  επειδή  πράγματι  έχουν  σημειωθεί  επιτυχίες  και  αρχίζει  να

ενοχλεί,  η  τουρκική  γραφειοκρατία  αρχίζει  και  αντιδρά.  Θα  σας

δείξω  μερικά  παραδείγματα.  Δημοσιεύονται  διάφορα  βιβλία  κατά

καιρούς  τα  τελευταία  χρόνια,  που  ασχολούνται  με  το  ποντιακό

ζήτημα.  Αυτή  είναι  μια  εξέλιξη  από  το  2010  και  μετά  και  υπάρχει

εκτενής  βιβλιογραφία.  Τα  περισσότερα  βέβαια  είναι  εκλαϊκευτικά,

χωρίς  σημασία  για  την  επιστημονική  κοινότητα,  δεν  σας  κρύβω  ότι

κανένας  δεν  υποσημειώνει,  κανένας  επιστήμονας  δηλαδή  του

εξωτερικού  σοβαρός  δεν  τα  λαμβάνει  υπόψη  του,  είναι  κυρίως  για

εσωτερική  κατανάλωση,  παρ’  όλα  αυτά  τα  τελευταία  χρόνια

βλέπουμε  ότι  αυτή  η  προσπάθεια  αντιμετώπισης  της  γενοκτονίας

γίνεται όλο και πιο συστηματική. 

Όταν το 2019 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη Γενοκτονία,

τι  έκαναν  οι  Τούρκοι  αντίστοιχα;  Πήραν  ένα  λεωφορείο  το  οποίο

μέσα  είχε  πληροφοριακό  υλικό  για  τη  Γενοκτονία,  την  περίοδο  εν

πάση περιπτώσει  των γεγονότων αυτών και  γύρισαν όλες τις  πόλεις

του  Εύξεινου  Πόντου  προσπαθώντας  να  ενημερώσουν  τους

κατοίκους ότι  αυτό που συνέβη δεν ήταν Γενοκτονία.  Σε όλα σχεδόν

τα  πανεπιστήμια  της  Μαύρης  Θάλασσας,  πραγματοποίησαν

ημερίδες  και  συνέδρια  και  μοίρασαν  εκπαιδευτικό  ή  βιβλιογραφικό

υλικό.  Τελευταία  εξέδωσαν  και  αυτό  εδώ  το  βιβλίο,  στο  οποίο

ουσιαστικά προσπαθούν καθηγητές πανεπιστημίου  της Τουρκίας  να

μιλήσουν  για  το  ζήτημα  αυτό  και  μάλιστα  για  την  προσπάθεια

καθιέρωσης της 19 η ς Μαΐου από την Ελλάδα, ως μία προσπάθεια να

πλήξουν την ίδια την Τουρκία. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

24



ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ 2021  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Αυτό  που  έχει  ενδιαφέρον  εδώ  είναι  ότι  η  Τουρκία,  όπως  θα

προτείνουμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, έχει  πολλά Κέντρα Ερευνητικά τα

οποία  λειτουργούν  ως  παρατηρητήρια.  Παρατηρητήριο

δραστηριοτήτων  εδώ  στην  Ελλάδα,  που  σχετίζονται  με  το  ζήτημα

και  εκδίδουν  διάφορα  report.  Εδώ βλέπετε  το  report που  εκδόθηκε

από  το  συγκεκριμένο  think tank μετά  την  άθλια,  επιτρέψτε  μου,

επίθεση  στο  Δήμαρχο  Γιάννη  Μπουτάρη.  Ό,τι  συμβαίνει  στην

Ελλάδα,  η  Τουρκία  το  εργαλειοποιεί.  Το  περιεχόμενο  του

συγκεκριμένου  report είναι  ουσιαστικά…  Πώς  να  το  πω;  Δεν  έχει,

σας λέω πάλι, κανένα ακαδημαϊκό βάρος, παρ’ όλα αυτά όμως θέλω

να  σας  δείξω  πως  οτιδήποτε  συμβαίνει  στην  Τουρκία,

εργαλειοποιείται  αρνητικά.  Το  ίδιο  συνέβη  βέβαια  και  με  τις

δηλώσεις  του  πρώην  Υπουργού  Παιδείας  τότε,  θυμάστε  όλοι  την

περίπτωση,  στην  Τουρκία  είχε  πάρει  πολύ  μεγάλη  έκταση  και  αυτό

δυστυχώς,  το  λέω  με  λύπη μου,  ότι  δυσκολεύει  πάρα  πολύ  το  δικό

μας  έργο.  Ιδίως  όταν  σε  τόσο  υψηλό  βαθμό  αντιμετωπίζεται  το

ζήτημα αυτό. 

Τώρα,  πολλές  φορές  εμείς  προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε

το ζήτημα έχοντας  στο  μυαλό μας  τα ελληνικά δεδομένα.  Αυτό είναι

λάθος.  Κοιτάξτε  εδώ  έναν  χάρτη,  για  παράδειγμα.  Πώς  βλέπει  η

Ασία  ή  η  Αυστραλία  τον  κόσμο.  Τελείως  διαφορετικά.  Αυτό  που

κάνουμε  εμείς  πολλές  φορές  ταυτίζεται  με  αυτό  εδώ  το  γράφημα.

Τις  περισσότερες  φορές  τα  Σωματεία  και  οι  Οργανώσεις  μιλούσαν

στα μέλη τους τα προηγούμενα χρόνια.  Αν όχι στα μέλη τους, στους

υπόλοιπους  Ποντίους.  Τελευταία  και  στους  Έλληνες.  Τα  τελευταία

χρόνια  μόνο,  αυτός  ο  κύκλος  διευρύνεται,  μιλάμε  και  στους

Ευρωπαίους και  τελικά σε όλο τον κόσμο,  με τις  δημοσιεύσεις  στην

αγγλική γλώσσα.

Σημαντικό είναι  το μήνυμα το οποίο δίνουμε να είναι  επίκαιρο.

Πολλές  φορές  ακούμε το επιχείρημα:  τι  μας ενδιαφέρει;  Αυτά έχουν

συμβεί  100 χρόνια πριν,  γιατί  να μας ενδιαφέρει;  Έτσι  λοιπόν,  είναι

πολύ  σημαντικό  να  προσπαθούμε  να  επικαιροποιήσουμε  με
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διάφορους  τρόπους  τα  ζητήματα  αυτά.  Δηλαδή  δεν  είναι  μόνο  η

ιστορική  έρευνα.  Όταν  προσπαθείς  να  διεθνοποιήσεις  ένα  ζήτημα,

πρέπει  να  μιλήσεις  με  τους  όρους  της  εποχής.  Εδώ  βλέπετε  μία

συγκεκριμένη  αφίσα  που,  θυμάστε  όλοι  το  ζήτημα  το  προσφυγικό

και πώς συνδέθηκε με το δικό μας παράδειγμα. 

Τελειώνω πολύ γρήγορα με τις προτάσεις. 

Χρειάζεται  επαγγελματική  οργάνωση των δράσεων.  Η αλήθεια

είναι  ότι  όλα  τα  προηγούμενα  που  σας  έδειξα,  είναι  πρωτοβουλίες

ιδιωτών  ή  Συλλόγων,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  και  την  κατάλληλη

εκπαίδευση  πολλές  φορές.  Θα  προσπεράσω  μερικά,  για  να  πάμε

πιο γρήγορα.

Τι  κάνουν  οι  Αρμένιοι;  Οι  Αρμένιοι  έχουν  χτίσει  ένα  κεντρικό

μνημείο,  καταλαβαίνω την ανάγκη ότι  κάθε Δήμος πρέπει  να έχει  το

μνημείο του, αλλά εδώ βλέπουμε ότι  οι  Αρμένιοι  έχουν ένα κεντρικό

μνημείο  στο  οποίο  έχουν  το  Ερευνητικό  τους  Κέντρο,  εξαιρετικά

σημαντικό,  δεν  έχουμε  το  χρόνο  να  διατρέξουμε  στην  ιστοσελίδα,

στην  οποία  έχουν  αρχεία,  έχουν  χάρτες,  πολύ  σημαντικό  αρχειακό

υλικό  και  βέβαια  οι  Αρμένιοι  έχουν  περάσει  σε  επόμενο  επίπεδο

στις  ταινίες,  κάνοντας  ταινίες  Χόλυγουντ.  Αυτό  είναι  πάρα  πολύ

σημαντικό.  Η  «Μεγάλη  Υπόσχεση»  μεταφράστηκε  στα  ελληνικά,  το

«The Promise»,  το  «Ararat»,  ταινίες  δηλαδή  που  μέσα  από  την

διαδικασία…  φτάνουν  στο  ευρύ  κοινό  μέσα  από  τις  ταινίες  του

Χόλυγουντ. 

Αυτό  που  έχει  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον  είναι  το  συγκεκριμένο

το  οποίο  υιοθετήθηκε  και  εδώ  στη  Θεσσαλονίκη  στο  Εβραϊκό

Μουσείο,  το  συναντούσαμε  πολύ  συχνά  σε  πόλεις  του  εξωτερικού

τα  προηγούμενα  χρόνια.  Και  η  αλήθεια  είναι  ότι  μας  κινούσε  την

περιέργεια.  Είναι  τα  (…),  δηλαδή  οι  πλάκες,  οι  λίθοι  μνήμης  που

είναι  μέσα χωμένοι  στο πεζοδρόμιο και εκεί  που περπατάς,  ξαφνικά

αναγκάζεσαι  να  δεις  και  να  διαβάσεις  τι  είναι  αυτό.  Είναι  τα

ονόματα  των  Εβραίων  κατοίκων  που  ζούσαν  στο  συγκεκριμένο

διαμέρισμα  και  χάθηκαν  στο  Ολοκαύτωμα.  Τελευταία  αριστερά
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βλέπετε  ότι  αυτό  συνέβη  και  στο  Εβραϊκό  Σχολείο  εδώ  στη

Θεσσαλονίκη  και  είναι  μια  πρωτοβουλία  που  θα  σας  πω  στη

συνέχεια  ότι  μπορούμε  να  υιοθετήσουμε  και  εμείς  στους  Δήμους

μας. 

Εδώ  να  πω  μόνο  ότι  πάρα  πολλά  πανεπιστήμια  του

εξωτερικού,  επειδή  η  Γενοκτονία  είναι,  να  το  πω,  έτσι,

επιστημονικά,  ένα  trend,  πολλά  πανεπιστήμια  έχουν  εντάξει  στα

ερευνητικά τους προγράμματα Διεθνή Κέντρα Γενοκτονίας,  Έρευνας

Γενοκτονίας και Ολοκαυτώματος. 

Οι  δύο  μεγάλες  Οργανώσεις  Γενοκτονιών  στις  οποίες

συμμετέχουμε  και  τελειώνουμε.  Εδώ  είναι  το  τελευταίο  βιβλίο  που

βγήκε από το Χάρβαρντ, που μιλάει  για το σύνολο των Γενοκτονιών.

Οι  Γενοκτονίες  των  χριστιανικών  κοινοτήτων  δηλαδή,  που

συμπεριλαμβάνει  και  τους  Έλληνες,  που  είναι  πολύ  σημαντική

κατάκτηση. 

Προτάσεις.  Άμεσες  προτάσεις.  Τι  θα  μπορούσε  να  κάνει  η

ΚΕΔΕ.  Διεθνές  Συνέδριο  Γενοκτονίας.  Πολύγλωσσο  ηλεκτρονικό

κόμβο, έκδοση σύντομου ενημερωτικού υλικού μεταφρασμένο σε έξι

ή παραπάνω γλώσσες,  πλακάτ ενημέρωσης σε κεντρικά σημεία  των

Δήμων, μία φωτογραφία,  ένα σύντομο κείμενο,  διαφορετικά πλακάτ,

30,  20,  αναλόγως,  στα  οποία  οι  πολίτες  θα  περπατάνε  και  θα

βλέπουν στοιχεία  από τη  Γενοκτονία,  συνοπτικό δίγλωσσο τόμο για

επισκέψεις  σε  φορείς.  Έχετε  επίσημες  επισκέψεις,  μπορείτε  να

κάνετε  έναν  τόμο και  να  τον  δίνετε  για  να  ενημερώνετε  αυτούς  που

θέλετε να ενημερώνετε. 

Μακροπρόθεσμα  τι  μπορεί  να  κάνει  η  ΚΕΔΕ.  Και  κλείνω  με

αυτό.  Κρατικές  έδρες  Ποντιακών  ή  Μικρασιατικών  Σπουδών,

δημιουργία  Ερευνητικού  Κέντρου  Γενοκτονίας,  δημιουργία  ειδικού

ταμείου,  θερινά  σχολεία  Γενοκτονίας,  θεσμός  ετήσιων  υποτροφιών

στη  μνήμη  του  καπετάν  Γιώργη  Καπετανίδη,  αυτό  το  βάλαμε  ως

παράδειγμα.  Ο  Καπετανίδης  ήταν  ισόβιος  Δήμαρχος  Κερασούντας

και…  Συγγνώμη,  Κωνσταντινίδης.  Και  των  Τούρκων  και  των
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Ελλήνων,  ισόβια, δηλαδή με πολύ μεγάλη αποδοχή. Παρατηρητήριο

τουρκικής  δραστηριότητας,  χρηματοδότηση  σε  μεταφράσεις  (…)

ερευνών, σχετικών εκδόσεων, μέριμνα προσθήκης πτέρυγας για την

ελληνική  Γενοκτονία  σε  κάθε  Μουσείο  Γενοκτονίας  και

Ολοκαυτώματος,  μέριμνα  αποστολής  αγγλόγλωσσων  μελετών  σε

εξειδικευμένα  Κέντρα  Ιστορίας  και  Γενοκτονιών  του  εξωτερικού,

συνεργασία  με  Δήμους του  εξωτερικού,  το  είπε ο κύριος  Πρόεδρος,

ίσως  και  με  αδελφοποιημένους  Δήμους  στους  οποίους  έχουν

διαπραχθεί παρόμοια εγκλήματα.

Βασικοί  πυλώνες  επιτυχίας  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  είναι  η

σταθερή  χρηματοδότηση,  κεντρικός  συντονισμός,  να  υπάρχουν

εφικτοί στόχοι και να έχει  διάρκεια το εγχείρημα. 

Ευχαριστώ πολύ.

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε  θερμότατα  για  την  εμπεριστατωμένη

ανάλυση του Καθηγητή. 

Ελπίζω  να  μην  προκαλέσει  τη  μήνη  του  κυρίου  Πελετίδη,  τον

βλέπω έτοιμο.

Θέλω  καταρχήν  να  ανακοινώσω  ότι  είναι  κοντά  μας  και  ο

Βουλευτής  Α΄  Θεσσαλονίκης  –  ελπίζω  να  μην  κάνω  λάθος  –  ο

κύριος  Κούβελας.  Ήρθαν  επίσης  συνάδελφοι  πληγέντες  εδώ  από

τον  «Μπάλλο»,  έμαθα  ότι  γράφεται  με  δύο  λάμδα,  ο  Δήμαρχος

Λαγκαδά  ο  κύριος  Ταχματζίδης,  ο  Δήμαρχος  Βόλβης  ο  κύριος

Ιορδανίδης  και  φυσικά  είναι  εκπρόσωπος  από  το  Δήμο  Καβάλας,

αλλά  είναι  και  ο  οικοδεσπότης  ΠΕΔάρχης  εδώ,  είναι  ο  Δήμαρχος

Πυλαίας  –  Χορτιάτη  και  Πρόεδρος  λοιπόν  της  Περιφερειακής

Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας,  ο  φίλος  ο  Ιγνάτιος

Καϊτεζίδης. 

Με  διορθώνει  ο  Γενικός  Διευθυντής,  που  είναι  και  από  το

Λαγκαδά,  μου  λέει  ότι  είναι  Αντιδήμαρχος  Βόλβης.  Ωραία.  Το

προσπαθώ, γιατί μου δίνουν σημειώματα. 

Λοιπόν,  μας τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

καθότι  εγώ  είμαι  συντονιστής  και  όχι  Πρόεδρος,  είμαι  ο
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Αντιπρόεδρος,  έτριζε  η  καρέκλα  του  όσο  έλειπε,  ο  Πρόεδρος  της

ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Τρικκαίων ο Δημήτρης ο Παπαστεργίου,  που θα

του δώσω το λόγο για έναν χαιρετισμό.

Δ.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Τρέμω  τι  σας  έλεγε  τόση  ώρα  που  δεν  ήμουν

εδώ πέρα. Ότι θα γίνει  Πρόεδρος, ότι… Τέτοια έλεγες; 

Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. 

Τρίτη  μέρα  σήμερα  του  Συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ  και  είπαμε  να

δούμε  λίγο  και  την  άλλη  πλευρά  των  πραγμάτων.  Γιατί

Αυτοδιοίκηση  προφανώς  είναι  η  καθημερινότητα,  είναι  τα

προβλήματα,  είναι  οι  δρόμοι,  τα  πεζοδρόμια  και  όλα  όσα

καθημερινά  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε,  αλλά  είναι  και  πράγματα

πολύ πιο πέρα και πάνω από αυτά.

Με μία  πρόταση του  Δημήτρη του  Κάρναβου,  όντως πριν από

περίπου 3 μήνες σκεφτήκαμε ότι καλό είναι να μην ξεχνάμε. Γιατί  αν

η  ερώτηση  είναι,  για  ποιον  λόγο  ακριβώς  κάνετε  αυτό  το  Δίκτυο,  η

απάντηση  είναι  αυτή  ακριβώς.  Δεν  έχουμε  προφανώς  ούτε

εδαφικές,  ούτε  οικονομικές  διεκδικήσεις,  ένα  πράγμα  θέλουμε,  να

μην  ξεχάσουμε.  Και  επειδή  η  Ελλάδα  έχει  αυτή  την  ομορφιά,  είναι

ένα  μωσαϊκό  πληθυσμών,  πολιτισμών…  Πολιτισμών  μάλλον,  και

καταβολών,  καλό  είναι  να  αναλάβουμε  και  εμείς  πρωτοβουλίες  έτσι

ώστε να κρατήσουμε την ιστορική μνήμη ζωντανή. 

Γιατί  όπως  ακριβώς  σωστά  είπε  ο  Καθηγητής  νωρίτερα,

Γενοκτονίες  οι  οποίες  δεν  αναγνωρίζονται  ή  δεν  μνημονεύονται

συχνά,  είναι  αυτές  οι  οποίες  επαναλαμβάνονται.  Και  καλό  είναι  να

αναλάβουμε  και  εμείς  μέτρα  και  να  βρούμε  τα  μέσα  για  αυτά  τα

οποία  προτείνετε  και  για  άλλα  τα  οποία  συνάδελφοι  Δήμαρχοι  θα

θελήσουν να πράξουν το επόμενο διάστημα. 

Ο  σκοπός  λοιπόν  είναι  να  δικτυωθούμε,  να  ανταλλάξουμε

καλές  εμπειρίες  και  απόψεις.  Η  ΚΕΔΕ  νομίζω  πως  έχει  τη

δυνατότητα  να  στηρίξει  από  εκεί  και  πέρα  κάποιες  πρωτοβουλίες

από  αυτές  που  θα  προταχθούν,  καλό  όμως  είναι  αυτές  να  γίνονται

οριζόντια  και  οργανωμένα,  για  να  έχουν  πλέον  αυτή  τη  διάσταση
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που  θέλουμε,  έτσι  ώστε  να  στείλουμε  το  μήνυμα  που  απαιτείται.

Δηλαδή  το  να  κινηθούμε  μέσω  των  social;  Να  κινηθούμε  μέσω

άλλων  μέσων  που  και  οι  πιο  σύγχρονοι  και  ίσως  νεαρότεροι

άνθρωποι χρησιμοποιούν;

Λέγατε  νωρίτερα  για  το  «Κόκκινο  Ποτάμι».  Ναι,  ξαφνικά  μια

ιστορία  οπτικοποιήθηκε,  έγινε  ένα  σενάριο  και  ξαφνικά  μπήκε  σε

όλα  τα  σπίτια.  Το  μάθανε  όλοι  εκεί  πέρα  που  χαζεύανε  με  το

τηλεκοντρόλ.  Συνεπώς,  χωρίς  να  εκλαϊκεύουμε  τόσο  πολύ  πολλές

φορές την ιστορία, αλλά καλό είναι  να βρίσκουμε τρόπους για να τη

φέρουμε  πιο  κοντά  στους  πολίτες  μας.  Ακόμα  και  αυτό  το  οποίο

δείξατε  με  τα  πλακάκια  με  τα  ονόματα,  αυτό  ακριβώς  έφεραν.  Στην

ουσία, φέρνανε την ιστορία στη ζωή και στην καθημερινότητά μας.

Πεδίο  δόξης  λαμπρό  λοιπόν,  πραγματικά,  να  υπάρχει

διάθεση,  να  υπάρχει  συνεργασία  και  ομόνοια  και  νομίζω  πως

πραγματικά  θα βγει  πλούσιο  έργο από την  Επιτροπή αυτή  και  αυτή

την πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε.

Καλή αρχή και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να είστε καλά. 

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  και  για  τον  χαιρετισμό

του, αλλά και για την θερμή υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. 

Είναι  εκπρόσωπος  επίσης  και  από  το  Δήμο  Σάμης  από  την

Κεφαλονιά, που ξέχασα να αναφέρω, έχει έρθει νωρίτερα. 

Νομίζω όμως ότι  τώρα  μπαίνουμε… Δεν  ξέρω,  κύριε  Πρέσβη,

μήπως  σας  έχει  δημιουργηθεί  η  διάθεση  να  πείτε  κάτι;  Θα  πείτε

αργότερα;  Καταγράφετε;  Εσείς  κρίνετε.  Εμείς,  το  μικρόφωνο  είναι

διαθέσιμο. Όποτε εσείς κρίνετε.  

Νομίζω  ότι  τώρα  μπαίνουμε  όμως  στο  ζεστό  κομμάτι  αυτής

της  συνάντησης.  Στις  ιδέες,  στις  προτάσεις,  στις  σκέψεις,  στις

τοποθετήσεις τις δικές σας. 

Παρακολουθώντας  προηγουμένως  τα  στοιχεία  που  μας  έδειξε

ο  Καθηγητής,  αισθάνθηκα  ότι  έχουμε  πάρα  πολλά  να  κάνουμε  και

θέλω  να  σας  πω  ότι  δεν  ζήλεψα  πρώτη  φορά  στη  ζωή  μου  όταν  ο

Πρόεδρος Μπάιντεν  αναγνώρισε την  Αρμενική  Γενοκτονία.  Μου είχε
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συμβεί  πολλά  χρόνια  νωρίτερα.  Πριν  από  20  περίπου  χρόνια

λοιπόν,  ήμουν  στην  Αμερική  με  ένα  Ινστιτούτο,  τότε  ήμουν  νέος,

ήταν το American Council  for Young Polit ical  Leaders. Είχαν λοιπόν

ένα  course,  ήμασταν  έξι  Έλληνες,  έξι  Τούρκοι  και  μας  φέρνανε

κοντά  σε  όλους  τους  θεσμούς που υπάρχουν  στην  Αμερική.  Είχαμε

δει  Υφυπουργό Εξωτερικών,  τον Τζον… είχαμε δει  τα τρακτέρ,  τους

μεταλλαγμένους  καρπούς,  λιμάνια,  φυλακές,  το  Ακρωτήριο

Κανάβεραλ, μας πήγαν λοιπόν και σε ένα Πανεπιστήμιο. Μας πήγαν

στο  γνωστό  Πανεπιστήμιο  στο  «Johns Hopkins»,  όπου  εκεί  μου

έγινε  μια  τεράστια  έκπληξη.  Πολιτισμικό  σοκ  έπαθα.  Ο  Πρύτανης

ήταν  Αρμένης  και  ο  οποίος  αντί  να  ασχοληθεί  με  το  Πανεπιστήμιο,

ασχολήθηκε  μπροστά  μας,  στη  συνάντησή  μας,  με  τη  Γενοκτονία

τους.  Αυτό  λοιπόν  δείχνει  ότι…  είδαμε  και  τους  Έλληνες  της

Αμερικής, έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να προτείνουμε. 

Θέλω  να  δώσω  το  λόγο  σε  εσάς  και  με  τη  συνεργασία  των

Υπηρεσιών,  να  γίνει  μια  καταγραφή  με  σειρά  και  εμείς  εδώ

βλέπουμε  από  το  Προεδρείο,  μικρόφωνο  υπάρχει  για  το  κοινό,  ας

ανοίξουμε έναν κατάλογο ομιλητών, παρεμβάσεων. Σας ακούμε.

Λοιπόν,  ο  Λάζαρος  ο  Μαλούτας  λοιπόν,  να  ετοιμάζεται  ο

Κώστας ο Πελετίδης ο Δήμαρχος Πατρέων. 

Λ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ:   Καλημέρα σε όλους. 

Πρόεδρε,  να  ξεκινήσω  δίνοντας  και  εγώ  συγχαρητήρια  για

αυτή  την  πρωτοβουλία,  νομίζω  ήταν  ένα  ιδιαίτερο  κομμάτι  από  το

οποίο το ανώτατο Όργανο της Αυτοδιοίκησης έλειπε, πέρα από το τι

κάνει  ο  καθένας  από εμάς  στους  Δήμους  του.  Προέρχομαι  από ένα

Δήμο  όπου  η  πλειοψηφία  των  κατοίκων  του  είναι  ποντιακής

καταγωγής,  προσφυγικής  καταγωγής,  παρ’  όλο  που  εγώ  δεν  έχω

καμιά…  Είμαι  στην  εξαίρεση  από  αυτό  που  είπε  ο  Δήμαρχος

Θεσσαλονίκης,  όμως  το  θεωρώ τιμή  για  εμένα  ότι  ένας  μη  Πόντιος

ψηφίζεται και από τους Πόντιους για να τους εκπροσωπεί.

Πρόεδρε,  εγώ δεν θα αναφερθώ στο τι  κάνουμε στο Δήμο μου

και  τα  λοιπά  ή  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  έχουμε  και  θα
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μπορούσαμε  να  αναδείξουμε.  Όμως  νομίζω  αναδείχθηκαν  από  τις

τοποθετήσεις  ορισμένα  ζητήματα.  Έχουμε  την  επίσημη Πολιτεία,  το

κράτος,  το  Υπουργείο  Εξωτερικών,  που  έχει  μια  αντίληψη  για  το

θέμα  της  αναγνώρισης  της  Γενοκτονίας.  Δεύτερον,  έχουμε  την

ακαδημαϊκή  κοινότητα,  υπάρχει  έδρα στο  ΑΠΘ, υπάρχουν όμως και

παρεμφερείς  σχολές  που  δραστηριοποιούνται  πάνω  στον  τομέα

αυτό.  Υπάρχουν  οι  φορείς,  οι  Σύλλογοι  των  Ποντίων,  που  είναι

ιδιαίτερα δραστήριοι  ανά  την Ελλάδα και  το  εξωτερικό.  Και  υπάρχει

και  η  Αυτοδιοίκηση,  έτσι  όπως  μαζευτήκαμε.  Και  αναρωτιέμαι,  ο

καθένας από εμάς θα κάνει  το δικό του σχεδιασμό; 

Μπήκε  νωρίτερα  ένα  πρώτο  ερώτημα,  που για  εμένα  που  δεν

είμαι  ποντιακής  ή  προσφυγικής  καταγωγής,  το  είχα  και  εγώ  από

χρόνια.  Δηλαδή  άλλο  οι  Πόντιοι,  άλλο  οι  Μικρασιάτες;  Μήπως

πρέπει  να  τα  ενοποιήσουμε;  Δεν  έχω  άποψη τεκμηριωμένη  και  δεν

ξέρω τι πρέπει να κάνουμε.

Αυτό  λοιπόν  που  βάζω  εγώ  πάνω  στο  τραπέζι,  Πρόεδρε,  και

κλείνω με αυτό,  είναι  το  ότι  κατά τη γνώμη μου πρέπει  τουλάχιστον

αυτοί  οι  τέσσερις…  οι  τέσσερις  ομάδες  που  ανέφερα  νωρίτερα,  ότι

πρέπει  με  κάποιον  τρόπο  να  συνεργαστούμε,  να  συντονιστούμε,

ούτως  ώστε  να  υπάρξει  ένας  οδικός  χάρτης  δράσεων,

συμπληρωματικών ή παράλληλων, που θα…

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Να  παρακαλέσω  τους  συναδέλφους,  αν  μπορούν

να κάνουν λίγο ησυχία, γιατί  είναι μικρή η αίθουσα.

Καλημερίζουμε  τον  κύριο  Αγγελόπουλο,  τον  Πρόεδρο  του

Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ και πρώην Δήμαρχο Σάμου. 

Συνέχισε, Λάζαρε, συγγνώμη.

Λ.  ΜΑΛΟΥΤΑΣ:   Να  υπάρξει  μια  συνεργασία  και  ένας  συντονισμός,

ώστε  με  παράλληλες  ή  συμπληρωματικές  δράσεις  να  στοχεύουμε

όλοι  σε έναν κοινό στόχο,  που είναι  η αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Νομίζω  αυτό  είναι  το  ζητούμενο,  αυτή  είναι  η  δικαίωση  των

προσπαθειών ετών και αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος.
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Λοιπόν,  εγώ  αυτό  θα  ήθελα  να  βγει  από  τη  σημερινή

διαδικασία,  Πρόεδρε,  η  ανάγκη  να  διαμορφώσουμε  έναν  οδικό

χάρτη, το πώς θα επιδιώξουμε όλοι μαζί  με τον καλύτερο τρόπο την

αναγνώριση της γενοκτονίας. 

Ευχαριστώ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Και εμείς ευχαριστούμε.

Να  θυμίσω  ότι  είμαι  συντονιστής  γιατί  τρίζει  η  καρέκλα  του

Παπαστεργίου. 

Λοιπόν,  ο  Κώστας  ο  Πελετίδης,  πήρε  ήδη  το  μικρόφωνο,

Δήμαρχος  Πατρέων  και  επικεφαλής  της  παράταξης  της  ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. Συνάδελφε, έχεις το λόγο.

Κ.  ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ:   Νομίζω  ότι  να  μείνουμε  στο  λόγο  για  τον  οποίο

είμαστε εδώ πέρα. Για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ένα.

Δεύτερον,  με  την  παρατήρηση  να  μην  αυτές  οι  συναντήσεις

γίνουν  δημόσιες  σχέσεις.  Είμαστε  εδώ  πέρα,  πάμε  να  κάνουμε…

είναι  ένα θέμα ευαίσθητο και  ωραία,  πάμε και  εμείς  εκεί  πέρα να το

αναπτύξουμε.  Να  μην  μείνει  δηλαδή  ένα  θέμα  κενού  περιεχομένου.

Το  οποίο  πολλές  φορές  παίρνουμε  πρωτοβουλίες  οι  οποίες

καταλήγουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Προσωπικά  και  σαν  Πόντιος  αλλά  και  πολιτικά,  έχουμε

διαφορετική  προσέγγιση  σε  ορισμένα  ζητήματα,  γιατί  εξουσίες

υπάρχουν  και  τώρα.  Γιατί  ειπώθηκε  κάτι  για  εξουσία.  Η  οποία

διαμορφώνει  και  την  ιστορία.  Και  η  κάθε  εξουσία  και  η  σημερινή

εξουσία,  διαμορφώνει  ιστορία.  Και  διαμορφώνει  και  κατεύθυνση  και

προσανατολισμό.  Αλλά  επειδή  δεν  είναι  θέμα  της  σημερινής  μας

συζήτησης αυτό, να το αφήσουμε αυτό σε ένα δεύτερο σημείο,  γιατί

είναι  αλήθεια  ότι  κάνουμε  ντοκιμαντέρ,  ποιος  τα  πληρώνει;  Είναι

αλήθεια  ότι  φτιάχνουμε  κινηματογράφο,  ποιος  το  πληρώνει;  Αυτός

που  πληρώνει,  τι  έχει  στο  νου  του;  Διότι,  αυτά  δεν  τα  πληρώνει  ο

λαός  μας,  άρα  αυτός  που  πληρώνει  και  που  έχει  την  τόσο  μεγάλη

δύναμη και το τι επιδιώκει.
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Επομένως μπαίνουν ζητήματα τα οποία είναι  γενικότερα,  αυτά

είναι  θέματα συζητήσεων και φυσικά όλοι  όσοι μιλούν,  κρίνονται  και

με το περιεχόμενο αυτού που λένε  και  το τι  ζητήματα λύνει  σήμερα,

100  χρόνια  μετά.  Για  να  μην  ξανά  έχουμε  τα  ίδια  που  έγιναν  τότε.

Αυτά.  Για  να  μην  προχωρήσουμε  περισσότερο,  γιατί  θα  δώσουμε

φωτιά. 

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Καλό  είναι  να  συστήνονται  οι  συνάδελφοι,  δεν

βλέπω πίσω. 

Θα ήθελα να δώσω όμως, επειδή είναι  και  οικοδεσπότης εδώ,

ανεξάρτητα  αν  σήκωσε  δεύτερος  το  χέρι,  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο

της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας,  στον καλό συνάδελφο και  φίλο,  τον

Ιγνάτιο  τον  Καϊτεζίδη,  αφού  ευχαριστήσω  τον  Κώστα  τον  Πελετίδη

που δεν ασχολήθηκε με άλλα. 

Ι.  ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:   Τώρα αν σου τα πω στα Ποντιακά θα τα καταλάβεις

ή θα έχεις δυσκολία στην κατανόηση;

Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Γροικάω, Ιγνάτιε,  είμαι σε Ποντιακό Δήμο.

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ:   Καλημέρα σε όλους καταρχήν, στους φίλους. 

Και να πω Δημήτρη σε εσένα και στην ΚΕΔΕ συνολικά βέβαια,

συγχαρητήρια  για  την  πρωτοβουλία.  Αν  το  θέλετε,  και  στην  ηθική

της  διάσταση  και  μόνο  σαν  πρωτοβουλία  εγώ  τη  χαιρετίζω,  αλλά

εδώ  είμαστε  βέβαια  για  να  της  δώσουμε  και  ουσιαστικά

χαρακτηριστικά και να μη μείνουμε μόνο στην ουσιαστική διάσταση.

Εγώ θα μιλήσω βέβαια και σαν Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,

κρύβεται το Πανόραμα από το Δήμο μου, που εκεί υπάρχει φυσικά ο

ποντιακός  πληθυσμός  και  από  εκεί  κατάγομαι  και  εγώ.  Και  το

Φίλυρο  στο  Δήμο,  που  έχει  μια  μεγάλη  ποντιακή  κοινότητα.  Γενικά

όμως  θα  έλεγα  ότι,  έτσι,  μεταφέροντας  και  την  εικόνα  στη

Μακεδονία,  στη  Βόρεια  Ελλάδα,  ότι  εδώ  υπάρχει  πραγματικά  σε

πολλές,  πολλές  Κοινότητες,  ποντιακός  πληθυσμός.  Έτσι  λοιπόν,

έχει  και  ένα,  αν  το  θέλεις,  προσωπικό  ενδιαφέρον  και  ηθικό,
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ανθρώπινο  ενδιαφέρον,  η  δικαίωση  της  σφαγής,  της  Γενοκτονίας

των προγόνων μας. 

Θα  έλεγα  ότι  το  σημαντικό  είναι,  πρώτον,  να  δούμε  τι  γίνεται

με τις  επίσημες Αρχές της χώρας μας,  Δημήτρη.  Γιατί  νομίζω ότι  θα

πρέπει  να  συντονιστούμε.  Είμαστε  βέβαια  αυτόνομος  φορέας  η

Αυτοδιοίκηση,  αλλά  είναι  ένα  εθνικό  θέμα,  θα  πρέπει  να  το  δούμε

αυτό εδώ. 

Και  το  δεύτερο,  που  το  άκουσα  και  από  τον  Καθηγητή,  όσο

πρόλαβα  να  ακούσω,  γιατί  για  προσωπικούς  λόγους  καθυστέρησα,

νομίζω ότι  δεν  θα  χαράξουμε  εμείς  το  δρόμο,  αλλά ήδη  οι  Αρμένιοι

οι  αδερφοί  μας  έχουν  κάνει  πολύ  σημαντική  δουλειά,  αλλά  και

άλλοι,  και  οι  Ισραηλινοί  θα  έλεγα  εγώ,  στα  δικά  τους  θέματα,  άρα

νομίζω  ότι  μπορούμε  να  έχουμε…  Ίσως  θα  πρέπει  να  κάνουμε  μία

εμπεριστατωμένη  προσέγγιση  στα  ζητήματα  αυτά,  επιστημονική

ίσως  και  θεσμική  και  να  έχουμε  να  αντλήσουμε  από  εκεί  τρόπο

δράσης.  Ας  το  δούμε  αυτό  εδώ,  γιατί  νομίζω  ότι  αντί  να

ανακαλύπτουμε εμείς  πράγματα,  μπορεί  να  τα έχουμε έτοιμα και  να

τα αξιολογήσουμε εμείς. 

Λοιπόν,  εγώ  δεν  θέλω  να  μονοπωλήσω,  χαιρετίζω  θερμά  την

πρωτοβουλία.  Είναι  σίγουρο ότι  θα βρείτε  συμπαραστάτες  ανάμεσα

στους  Δημάρχους  και  στους  Δήμους  της  χώρας  μας  και  για  εμένα,

αν  το  θέλετε,  η  αγωνία  και  η  δικαίωση  αυτής  της  προσπάθειας  θα

είναι  να  αποκτήσει  και  ουσιαστικά  χαρακτηριστικά.  Να  μη  μείνουμε

σε μια επιδερμική, επιφανειακή προσέγγιση του θέματος.

Θα  είμαι  στη  διάθεσή  σας,  φαντάζομαι  το  καταλαβαίνετε,  και

σαν  φυσική  παρουσία  και  σαν  Δήμος,  σε  όποια  πρωτοβουλία

ακολουθήσει τη σημερινή συνάντηση. 

Καλή επιτυχία.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε.

Να παρακαλέσω  τους  συναδέλφους,  τον  Γρηγόρη  τον  βλέπω,

επειδή  δεν  έχουμε  τώρα…  δεν  είναι  μια  κανονική  αίθουσα,  ας  με

βοηθήσει  ο  άνθρωπος  που  έχει  το  μικρόφωνο  από  την  εταιρεία,
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εσείς  βλέπετε  πίσω,  δεν  βλέπω  έτσι  όπως  είναι…  Δίνετε  εσείς  με

σειρά,  μην αδικήσω κανέναν.  Δίνετε και  να συστήνεται  όποιος είναι,

γιατί  δεν βλέπω προς τα πίσω.

Την κυρία την είδα μπροστά. Α, βάλατε να προηγηθεί η κυρία,

αν και σήκωσε τελευταία το χέρι. Είστε ιππότης. Αστειεύομαι.

Α.  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ:   Όχι,  η αλήθεια είναι  πριν τον κύριο Πελετίδη το

είχα σηκώσει. 

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ωραία.  Η  Αντιδήμαρχος  Ευόσμου  –  Κορδελιού.

Συστηθείτε.

Α.  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ:   Καλημέρα σε όλους.

Είμαι  Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού  του  Δήμου  Κορδελιού  –

Ευόσμου,  του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου στη Βόρεια  Ελλάδα και

προσφυγικού Δήμου. 

Θα  μου  επιτρέψετε  να  μιλήσω  σήμερα  όχι  ως  πολιτικός  και

Αντιδήμαρχος,  αλλά  από  την  ιδιότητά  μου  ως  εικαστικός.  Με

πρόλαβε  βέβαια  ο  κύριος  Κυριακίδης  σε  πολλά  που  σκεφτόμουν,

στην παρουσίασή του,  και  Πόντια,  με καταγωγή από το Καπίκιοϊ  και

τη  Λιβερά του  Πόντου.  Τη Ματσούκα,  για  όσους γνωρίζετε.  Θα  σας

διηγηθώ μια  ιστορία  και  στο  τέλος  θα  καταλάβετε  για  ποιο  λόγο  θα

αναφερθώ και θα μιλήσω για κάποια γεγονότα. 

Τέλη  της  δεκαετίας  του  ’80,  ο  πατέρας  μου,  Γεώργιος

Παμπουκίδης, αποφάσισε να κάνει  ένα ταξίδι  στον Πόντο. Εκείνο το

ταξίδι  ήταν δύσκολο για εκείνη  την  εποχή.  Δεν είναι  όπως είναι  στη

σημερινή  εποχή.  Θα  είμαι  σύντομη.  Τα  κατάφερε,  πήγε.  Εμείς  σαν

παιδιά  τότε,  ένιωθα  μία  φοβία  μέσα  στο  σπίτι,  ένα  άγχος

επικρατούσε,  πήρε  ο  Γιώργος  τηλέφωνο,  είναι  καλά…  Και  όντως,

υπήρχε  μία  δυσκολία.  Τέλη  δεκαετίας  ’80,  επαναλαμβάνω.  Γιατί

ένιωθε  όλη  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού,  γιατί  ήθελε  να  πάει  να

γνωρίσει τον τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς του. 

Γιατί  ο  πατέρας  του  γεννήθηκε  στον  Πόντο,  μεγάλωσε,

σπούδασε  στο  Φροντιστήριο  της  Τραπεζούντας  και  ήρθε  σε  ηλικία

23  χρονών,  24.  Η  μητέρα  του,  3  χρονών,  ήρθε  στην  Ελλάδα  το
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1923,  κρεμασμένη  στα  σχοινιά  ενός  πλοίου.  Και  όχι  γιατί  η  μητέρα

της  δεν  την  αγαπούσε.  Ήταν  κρεμασμένη  γιατί  η  μητέρα  της

αποφάσισε,  για  να  μην  ποδοπατηθεί  το  παιδί  της  και  τα  άλλα,  τα

τρία  παιδιά  της,  να  δημιουργήσει  αυτοσχέδιες  κούνιες  στο  καράβι,

για να τα σώσει. 

Κατάφερε  τελικά  –  συνεχίζω  –  ο  πατέρας  μου  να  πάει,  να

γνωρίσει,  να  δει,  με  δυσκολία,  του  μιλούσανε  κρυφά  πίσω  από

τοίχους και  πίσω από θάμνους και  διάφορα τέτοια,  για να μπορέσει

να  ανακαλύψει  και  να  δει  πού  βρίσκονται  τα  σπίτια  στη  Λιβερά  και

στο  Καπίκιοϊ.  Τα  κατάφερε  λοιπόν  και  όταν  γύρισε,  εκτύπωσε  τις

φωτογραφίες.  Και  αυτό  είναι  το  σπίτι  από  το  Καπίκιοϊ  του  Πόντου,

το σπίτι των παππούδων μου και αυτό από τη Λιβερά του Πόντου. 

Οι  άνθρωποι  και  οι  πρόγονοί  μας  σφαγιάστηκαν,

βασανίστηκαν,  εκτοπίστηκαν  και  όσοι  κατάφεραν  να  επιβιώσουν,

μπορέσανε,  γνωρίζουμε  από  την  ιστορία…  Το  1923  η  δικιά  μου  η

οικογένεια,  οι  πρόγονοι,  οι  παππούδες,  ήρθαν  στην  Ελλάδα  και

συγκεκριμένα  στον  Τετράλοφο  Κοζάνης,  Δήμαρχε.  Με  λιγοστές

αποσκευές,  με πολύ λίγα αντικείμενα.  Θέλανε  να σώσουν τα παιδιά

τους.  Το  βασικό  τους  ήταν  αυτό.  Αυτές  οι  αποσκευές,  κάποιες

ήταν… Συγγνώμη,  ήθελα  να  το  πω λίγο  διαφορετικά.  Ίσως  μόνο  με

μία αποσκευή. Και  αυτή η αποσκευή ήταν ότι  αν την αφήνανε πίσω,

το πιο πιθανό ήταν να είχε καταστραφεί ή να είχε καεί.  

Ήρθε  η  ώρα  λοιπόν  να  σας  παρουσιάσω  και  την  αποσκευή  η

οποία ανήκει στην οικογένεια Παμπουκίδη και ταξίδεψε το 1923 από

το Καπίκιοϊ  του Πόντου, στον Τετράλοφο Κοζάνης. Και αυτό είναι  το

κειμήλιο της οικογενείας μας. 

Όλο  αυτό  σκέφτηκα  χθες  το  βράδυ,  και  το  είχα  πει  και  στον

κύριο  Χατζηκυριακίδη,  που  τυχαίνει  να  είναι  συντοπίτης  μας,  αν

αρμόζει  σε  αυτή  τη  συνάντηση  να  κάνω  μία  τέτοια  αναφορά,  αλλά

θεώρησα,  ως  εικαστικός,  γιατί  μου  βγαίνει  πιο  πολύ  από  ότι  ως

πολιτικός,  να  σας  πω την αλήθεια,  θεώρησα ότι… ήθελα να  σας  το

μεταφέρω,  γιατί  η  δύναμη  της  εικόνας,  εμείς  ως  άνθρωποι  της
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τέχνης  ξέρουμε  ότι  με  μία  εικόνα  μπορούμε  να  μεταφέρουμε  πολλά

μηνύματα.  Και  ο  λόγος  που  έκανα  αυτή  την  παρουσίαση  εδώ,  αυτή

την αναφορά, ήταν ότι  πολλές φορές η εικόνα είναι πολύ δυνατή για

να μπορέσουμε να μεταδώσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε.

Μία  πρόταση θα ήταν,  με  συνεργασία  με  την  έδρα Ποντιακών

Σπουδών,  με  όλα  τα  σχολεία  της  Ελλάδας  και  όχι  μόνο,  γιατί  όπως

είπατε  θέλουμε  πολλές  κοινότητες,  σε  συνεργασία  με  τους

Συλλόγους  που  έχουν  πολύ  μεγάλο  υλικό,  μπορούμε  να

καταθέσουμε,  να  δημιουργήσουμε  κάτι,  με  την  ιστορία.  Το  έχω

δουλέψει…

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Να παρακαλέσω να συντομεύσουμε,  η αίθουσα δεν

είναι μόνο για εμάς.

Α.  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ:   Το ξέρω. Αλλά νομίζω…

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ,  ολοκληρώστε.  Θερμή

παράκληση, περιμένουν και άλλοι. 

Α.  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ:   Αυτή, μία πρόταση…

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που κάνατε.

Α.  ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ:   …να  εντάξουμε  τα  παιδιά,  με  δύο  στόχους.

Ένας  στόχος  είναι  ότι  να  καταγραφεί  η  ιστορία  και  ο  δεύτερος

στόχος είναι η μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε θερμότατα. 

Να  προχωρήσουμε.  Μόνο  να  παρακαλέσω  να  είμαστε  πιο

σύντομοι,  γιατί  έχει  μπει  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  ΥΠΕΝ  και  μας

παρακολουθεί,  ο  οποίος  βέβαια…  το  επόμενο  πάνελ  είναι  ο

Διευθύνων  του  ΕΟΑΝ,  το  επόμενο  πάνελ  έχει  απορρίμματα,  θερμή

παράκληση  να  προχωρήσουμε.  Και  να  ζητήσουμε  και  την

κατανόηση  και  από  τη  διοργάνωση  λίγο  να  μη  γίνει  μεγάλος

θόρυβος στην αίθουσα.

Παρακαλώ. 

Α.  ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  ο  Θανάσης  ο  Μασλαρινός  είμαι,

ο Δήμαρχος Βισαλτίας. 
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Χαιρετίζω  ασφαλώς  την  πρωτοβουλία  αυτή,  για  αυτό  και

ήμασταν  και  από  τους  πρώτους  που  συμμετείχαμε  στο  Δίκτυο,

δηλώσαμε συμμετοχή.

Εγώ δεν είμαι  πρόσφυγας,  είμαι  400 τοις  εκατό  ντόπιος,  αλλά

μεγάλωσα  με  πρόσφυγες.  Έχουμε  τρεις  Κοινότητες  αμιγώς

ποντιακές στο Δήμο μας, αλλά και όλα τα χωριά έχουν Πόντιους. Να

μεταφέρω δύο προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις θα ήθελα. 

Μεγαλώνοντας  με  τους  Πόντιους,  γνώρισα  και  Πόντιους  που

ήρθαν  το  ’22.  Δεν  μπορώ  να  το  περιγράψω,  ήταν  άκρως

συγκινητική  η  κυρία,  δεν  μπορώ  να  την  υποκαταστήσω  εγώ,  ούτε

κάποιον  Πόντιο.  Όμως  έζησα  από  πολύ  κοντά  όλο  τον  αγώνα  των

Αρμενίων. Από το ’90 και μετά, πραγματικά ήμουν πάρα πολύ κοντά

τους και είδα πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. 

Δυστυχώς  εμείς,  και  το  λέω  δυστυχώς  διότι  έχω  γυρίσει  το

μισό  κόσμο,  μόνο  στην  Ελλάδα  συμβαίνει  αυτό  να  λέμε  είμαι

Πόντιος,  είμαι  Μικρασιάτης,  είμαι  Θρακιώτης,  είμαι  ντόπιος,  είμαι…

δεν  ξέρω  τι  είμαι.  Για  αυτό  λοιπόν  θα  έλεγα,  επειδή  και  η  κεντρική

κυβέρνηση  θεωρώ,  προσωπικά,  ότι  έχει  κάνει  ένα  λάθος

αναγνωρίζοντας  διαφορετικές  ημερομηνίες  για  κάθε  Γενοκτονία,  να

πάρουμε  μια  πρωτοβουλία  ούτως  ώστε  να  γίνει  μια  ημερομηνία

Γενοκτονίας  του  ελληνισμού.  Θέλετε  της  Ανατολής  ή  γενικά  του

ελληνισμού;  Διότι  δεν  είναι  μόνο  οι  Πόντιοι,  είναι  και  οι

Μικρασιάτες, είναι και οι Θρακιώτες και πολλοί άλλοι.

Αυτό  ήθελα  να  μεταφέρω,  κύριε  Πρόεδρε,  και  συγχαρητήρια,

καλή  συνέχεια  και  ίσως  πρέπει  να  το  κάνουμε  και  εμείς  όχι

Ποντιακών  Πόλεων,  αλλά  Προσφυγικών  Πόλεων  ή  δεν  ξέρω  πώς

αλλιώς να το ονομάσουμε. 

Ευχαριστώ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο.

Σ.  ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ:   Καλημέρα.  Λέγομαι  Στάθης  Καστερίδης,  είμαι

Δημοτικός Σύμβουλος Πέλλας.
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Ο  κύριος  Δήμαρχος  μου  έδωσε…  αν  και  αντίπαλοι  στο

Δημοτικό  Συμβούλιο,  παρά  ταύτα  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις

ομονοούμε.  Τη  Δευτέρα  όμως  που  έχουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο,

πάλι  θα  έχουμε  τις  αντιθέσεις  μας.  Μου  παραχώρησε  και  εμένα  το

λόγο  πρώτα  για  να  μιλήσω,  αλλά  στη  συνέχεια  προφανώς  θα

μιλήσει και ο κύριος Δήμαρχος.

Κύριε  Πρόεδρε,  να  σας  ευχαριστήσουμε  πάρα  πολύ  για  τη

σημερινή  εκδήλωση  που  κάνατε  και  αυτή  τη  συνεδρία,  όπως  τους

εκλεκτούς  Καθηγητές  που  έχετε  δίπλα.  Και,  κύριε  Πρόεδρε,  θα

ήθελα  λίγο  την  προσοχή  σας και  θα πω δυο  –  τρία  πραγματάκια,  2

λεπτά. Παραπάνω δεν θα σας κουράσω.

Η άποψή μου είναι  ότι πρέπει να κάνουμε μία Επιτροπή…

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Το  Δίκτυο,  συνάδελφοι,  είναι  ανοιχτό,  καταγράψτε

την πρότασή σας,  αλλά με πολλή ευγένεια  και  εγώ θα σας πω ότι  ο

Δήμος σας εκπροσωπείται.  Προχωρήστε. 

Σ. ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ:   Οκέι. 

Να γίνει  μία Επιτροπή, όπως έχουμε τόσες  πολλές Επιτροπές

στην  ΚΕΔΕ,  η  οποία  θα  ονομαστεί  Επιτροπή  Αναγνώρισης  των

Γενοκτονιών.  Μια  τέτοια  Επιτροπή,  η  οποία  θα  απαρτίζεται  από

Δημοτικούς Συμβούλους, Δημάρχους και τα λοιπά. Ένα είναι αυτό.

Δεύτερο.  Θα παρακαλούσα να κάνουμε ένα θεματικό συνέδριο

μόνο  για  τις  Γενοκτονίες  σε  μία  πόλη,  θα  έλεγα,  ενδεχομένως,  να

μην  είναι  η  Αθήνα  και  η  Θεσσαλονίκη,  να  είναι  στην  επαρχία,  γιατί

όχι  και  στην πόλη μας,  τα  Γιαννιτσά,  έτσι  ώστε  να  αναδείξουμε  όλο

το  φάσμα  των  Γενοκτονιών,  όχι  μόνο  –  αν  και  είμαι  Πόντιος  εγώ  –

της Γενοκτονίας  των Ποντίων,  όλο το φάσμα των Γενοκτονιών.  Εδώ

είδαμε  τη  Μέρκελ,  πήγε  στο  Ισραήλ  στα  τελευταία  της  και  ζήτησε

συγγνώμη.  Ο Ερντογάν  δεν  πρόκειται  να  ζητήσει  συγγνώμη.  Και  το

δικό μας το μέλημα των Ποντίων και  των Γενοκτονιών της Ανατολής

γενικά,  των προσφύγων,  είναι  ότι  θέλουμε την αναγνώριση από την

Τουρκία.  Δεν  θέλουμε  την  αναγνώριση  μόνο  από  την  Ουγγαρία.

Θέλουμε και από την Τουρκία.
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Άρα  λοιπόν,  κύριε  Πρόεδρε,  ολοκληρώνω.  Ένα,  να  γίνει

Επιτροπή,  δύο,  να  κάνουμε  ένα  θεματικό  συνέδριο  και  το  τρίτο  και

τελευταίο,  βλέπω μία όρεξη και  αυτοπεποίθηση και  στο  δικό σας το

πρόσωπο αλλά και στην ΚΕΔΕ, να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά

που θα λεχθούν εδώ μέσα.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε.

Γρηγόρη.

Γ.  ΣΤΑΜΚΟΣ:   Λέω να  μη  μονοπωλήσει  ο  Δήμος  Πέλλας.  Καλή  σας

ημέρα.

Το  έχουμε  συζητήσει  κατ’  επανάληψη  το  θέμα  στο  Δημοτικό

Συμβούλιο,  λίγο  –  πολύ  αυτές  είναι  οι  θέσεις  του  Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας…

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Δήμαρχος Πέλλας.

Γ. ΣΤΑΜΚΟΣ:   Γρηγόρης Στάμκος. 

Έχουμε  σίγουρα  ηθική  υποχρέωση,  ένα  χρέος  δηλαδή

απέναντι  στους  Πόντιους,  να  μην  ξεχαστεί  το  γεγονός,  να  μη

λησμονηθεί  ποτέ,  γιατί  η  ιστορία  λέμε  ότι  διδάσκει.  Και  ένα  από τα

διδάγματα  είναι  ότι  επαναλαμβάνεται.  Να μην επαναληφθούν τέτοια

γεγονότα  και  για  αυτό  θα  πρέπει  με  κάθε  τρόπο,  και  αυτό  είναι  το

πολιτικό μας χρέος,  να  συρθεί  η  Τουρκία να ζητήσει  μία συγγνώμη.

Γιατί  αυτό κάνει  με  τους Κούρδους σήμερα και  δεν ξέρουμε,  μπορεί

οι  επόμενες  γενιές,  εμείς  δεν  θα  είμαστε  εδώ,  να  ξανά  ζήσουν

τέτοιες καταστάσεις,  γιατί δυστυχώς οι γείτονές μας δεν μετανοούν.

Ευχαριστώ. 

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε θερμά.

Έχω  δει  τον  κύριο  πίσω,  την  κυρία  και  την  Καστοριά,  τον

Αντιδήμαρχο. Η κυρία από τη Θέρμη, αν θυμάμαι καλά.

Κ.  ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ:   Εκ  μέρους  του  Δημάρχου  Παύλου  Μελά,  του

Δημήτρη  του  Δεμουρτζίδη,  λόγω  ότι  είναι  δύο  Υπουργοί  ήδη  στο

Δήμο  αυτή  την  ώρα,  είμαι  ο  Γενικός  Γραμματέας,  ο  Κίμων  ο

Σαραφίδης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

41



ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ 2021  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Απευθύνω  το  χαιρετισμό  στη  σημερινή  εκδήλωση  η  οποία

τιμάει  την  ΚΕΔΕ,  εγώ  ξεκινάω  ανάποδα,  τιμάει  την  ΚΕΔΕ  που

διοργανώνει  αυτή  την  εκδήλωση  με  δύο  αξιόλογους  Καθηγητές,

τους οποίους έχω την ευτυχία να παρακολουθώ τακτικά. 

Όπως έχει  αναφερθεί  πάρα πολύ σωστά,  το πρώτο βήμα ήταν

όταν αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία  από το ελληνικό  Κοινοβούλιο.  Το

δεύτερο  μεγάλο  βήμα,  εκτός  όλες  τις  ενέργειες  που  έγιναν,  ήταν  το

Παμποντιακό Συνέδριο  που έγινε  στο Ίδρυμα «Νιάρχος»,  στο οποίο

η  παρουσία  του  Πρωθυπουργού  έδωσε  το  πολιτικό  στίγμα  ότι  η

ελληνική  Πολιτεία  στηρίζει  το  αίτημα,  αλλά  πρέπει  να  υπάρχει

ομόνοια  από  όλους  και  όπως  πολύ  σωστά  αναφέρθηκε,  μπορεί  να

είμαι Πόντιος, αλλά πρόσφυγες είναι πάρα πολλοί. 

Και  για  αυτό,  στα  πλαίσια  αυτά,  στο  πρώην  στρατόπεδο

Παύλου  Μελά  που  δημιουργείται  το  Μητροπολιτικό  Πάρκο,  ιδρύεται

το  Μουσείο  Προσφυγικού  Ελληνισμού  που  θα  περιλαμβάνει  όλους,

γιατί  όλοι  έχουμε  –  όπως  πολύ  σωστά  αναφέρθηκε  –  ρίζες

προσφύγων.  Η  έδρα  της  Παμποντιακής  Ομοσπονδίας  Ελλάδος

βρίσκεται  στο Δήμο μας,  έχουμε παραχωρήσει  χώρο για τα γραφεία

της, οι δύο Δημοτικές Ενότητες είναι καθαρά – η Σταυρούπολη και η

Πολίχνη  –  ποντιακές  και  η  Ευκαρπία  είναι  Μικρασιάτες,  άρα  ο

Δήμος είναι καθαρά προσφυγικός. 

Καλή  δύναμη  σε  όλους  και  μόνο  με  ομόνοια  και  συνεργασία

θα προχωρήσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Η εκπρόσωπος του Δήμου Θέρμης.

Α.  ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ:   Καλημέρα σας.

Εγώ  είμαι  η  Άννα  η  Τσιφτελίδου,  Πόντια  εκατό  τοις  εκατό.

Είμαι  επικεφαλής  της  αντιπολίτευσης  του  Δήμου  της  Θέρμης.  Και  ο

Δήμος  μας  από την  πρώτη  στιγμή  δήλωσε  ότι  ήθελε  να  είναι  μέλος

ούτως ή άλλως εδώ αυτής της Επιτροπής. 

Θυμάμαι  ότι  την  ημέρα  που  είχαμε  Δημοτικό  Συμβούλιο

τιμώντας  την  ημέρα  της  Γενοκτονίας  των  Ποντίων,  υποδεχτήκαμε
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πάρα  πολύ  θετικά,  εγώ  δηλαδή  το  είχα  δει  πρώτα,  μέσα  από  το

Δίκτυο  που  έχουμε  και  μας  ενημερώνετε,  ότι  πήρατε  αυτή  την

πρωτοβουλία  από  την  ΚΕΔΕ  και  το  είχα  ανακοινώσει  κιόλας  εκείνη

τη  στιγμή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  έχουμε  πάρα  πολύ  έντονο  το

ποντιακό  στοιχείο  στο Δήμο μας,  έχουμε χωριά που είναι  κατά  80%

ποντιακά,  πολύ  δραστήριους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους,  οι  οποίοι

προσφάτως  και  μέσα  στην  πανδημία  συνεργάστηκαν  μεταξύ  τους

και  έκαναν  ένα  πάρα  πολύ  ωραίο  ντοκιμαντέρ,  πάρα  πολύ

συγκινητικό. 

Είμαστε πρόθυμοι πάντοτε για οποιαδήποτε συνεργασία. Αυτό

που  είπε  ένας  από  τους  κυρίους,  τους  Καθηγητές,  ήταν  ότι  αυτό

που χρειάζεται  και  αυτό που ζητά από την ΚΕΔΕ, είναι  μία διάρκεια

και  μια  χρηματοδότηση.  Άρα  σε  αυτά  που  θα  καταλήξουμε,  στις

προτάσεις  μας,  είναι  πώς  θα  έχουμε  και  τη  διάρκεια  στη

συμπαράστασή  μας,  και  πώς  θα τους  χρηματοδοτήσουμε.  Και  ίσως

μπορεί  να  μας  οργανώσει  η  ΚΕΔΕ,  μέσα  από  αυτό  το  Δίκτυο

Πόλεων,  να  κάνουμε  οργανωμένα  πλέον  σαν  Δήμοι  κάποιες

δραστηριότητες,  σε  συγκεκριμένες  ημέρες  του  χρόνου,  για  να  έχει

μεγαλύτερη απήχηση το μήνυμα αυτό. 

Χάρηκα  πάρα  πολύ  που  σήμερα  βρέθηκα  εδώ  και

συγκινήθηκα και  πάρα πολύ από όσα κατέθεσε  μέσα από την  ψυχή

της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. 

Ευχαριστώ. 

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Ευχαριστούμε θερμά. 

Επειδή  βλέπετε  ότι  κυκλοφορούν  κάποιοι  συνάδελφοι  όρθιοι,

είναι  για  το  επόμενο  session,  θα  δώσω  τον  Αντιδήμαρχο  της

Καστοριάς  και  μετά,  πριν  κλείσουμε,  θα  πάρει  το  λόγο  –  και  θέλω

να δώσετε  όλοι  την  προσοχή σας –  ο  εκπρόσωπος του  Υπουργείου

Εξωτερικών,  ο  Σύμβουλος  Πρεσβείας  Α΄…  Πρέσβης  σημαίνει  αυτό,

έτσι; Ωραία. Ο κύριος Βικελίδης. 

Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, σε ακούμε.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:   Καλωσορίζω και εγώ το πάνελ.
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Η  πρόθεση  και  η  πρόταση  του  πάνελ  νομίζω  ότι  ήταν

δυναμική,  αρκεί  αυτά  που  είπαμε  να  τα  φέρουμε  σε  πέρας  και  να

φέρουμε αποτέλεσμα. 

Και  είχα  κάνει  μια  πρόταση,  θυμάστε,  όταν  είχαμε  κάνει  τη

διαδικτυακή ενημέρωση, να γίνει  ένα συνέδριο και  είχα προτείνει  να

γίνει  στην  Καστοριά,  η  οποία  είναι  μια  περιοχή  η  οποία  έχει  πολλά

χωριά  ποντιακά  και  ενδείκνυται  και  για  άλλους  λόγους,

τουριστικούς, έχει θρησκευτικό τουρισμό και τα λοιπά.

Ήθελα  να  πω  και  άλλα  πράγματα,  αλλά  είναι  η  ώρα  τέτοια

που…

Ευχαριστώ πολύ.

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Πριν  πάρει  το  λόγο  ο  κύριος  Βικελίδης,  εγώ,  θα

μου επιτρέψει,  καθόλου δημοκρατικά  να  τον προβοκάρω.  Τελικά θα

αλλάξει  το  όνομα  το  Δίκτυο;  Θα  γίνει  Ποντιακών  Κοινοτήτων  και

Γενοκτονιών  της  καθ’  ημάς  Ανατολής,  της  Μικρασίας,  όπως  λέει  η

απόφαση  της  Βουλής  του  ’13;  Εμφανίστηκε  και  η  Ομοσπονδία  από

την  Ανατολική  Ρωμυλία,  αύριο  αν  εμφανιστεί  και  από  το  μοναστήρι

ή  ξέρω  εγώ  οι  Βορειοηπειρώτες…  Ή  θα  αλλάξει  το  όνομα  ο

Καθηγητής της έδρας του; Πρέπει να μας βοηθήσετε.  Σας ακούμε.

Ι.  ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ,  κύριε  Αντιπρόεδρε  και  ευχαριστώ

πάρα πολύ για την πρόσκληση.

Είμαι  εδώ, όπως ξέρετε,  στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών,

του  κυρίου  Δένδια  και  του  κυρίου  Χρυσουλάκη,  οι  οποίοι  δεν

μπορούσαν  να  είναι.  Ξεκινώ  απαντώντας  στο  ερώτημά  σας,  ξέρετε

ότι  το  Υπουργείο  Εξωτερικών  δεν  παρεμβαίνει  στο  έργο  άλλων

θεσμών, αλλά θα περιμένει  να δει τις δικές σας αποφάσεις. 

Άκουσα  με  πολλή  προσοχή  τις  παρεμβάσεις,  τα  κείμενα

ομιλίας  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  και  πραγματικά  έμαθα

πράγματα,  παρ’  όλο  που  ο  ίδιος  γνωρίζω  αρκετά  και  με  ενδιαφέρει

προσωπικά.

Ήρθα  σήμερα  για  να  ακούσω,  να  καταγράψω  με  ακρίβεια  τις

ιδέες  και  κυρίως  τις  τάσεις  που  διαμορφώθηκαν  σήμερα  και  να  τις
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μεταφέρω υπηρεσιακά.  Αν μου επιτρέπετε,  μία παράκληση.  Εκτιμώ,

βάσει  εμπειρίας,  ότι  στα  επόμενα  βήματά  σας,  όποια  και  αν  είναι

αυτά,  όποια  και  αν  η  ΚΕΔΕ  αποφασίσει  να  είναι,  θα  πρέπει,

αναφορικά  κυρίως  με  την  εξωστρέφεια  της  δράσης  που  θέλετε  να

κάνετε,  θα πρέπει  το  Υπουργείο  Εξωτερικών να  ενημερώνεται  κατά

τη  διάρκεια  και  όχι  ως  προς  το  τελικό  αποτέλεσμα,  προκειμένου

δηλαδή  να  έχουμε  μία  εικόνα,  να  μας  συμβουλεύεστε,  να  μιλάμε,

γιατί  αναπόφευκτα  μιλάμε  πλέον,  αν  κατάλαβα  σωστά,  για  την

εξωτερική διάσταση η οποία εμπίπτει  στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΞ. 

Με αυτά τα λίγα, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και πάλι

ευχαριστώ πολύ.

Δ.  ΚΑΡΝΑΒΟΣ:   Να  ευχαριστήσουμε  θερμά  και  εμείς,  πέρα  που

στην  αρχή  φάνηκε  ότι  μας  πετάτε  το  μπαλάκι,  πάρτε  εσείς

αποφάσεις  και  εδώ  είμαστε,  ζητώντας  προφανώς  στη  συνέχεια  να

έχετε  από  την  αρχή  συμμετοχή,  καταλαβαίνουμε  ότι  καταγράψατε

τις  απόψεις,  θα τις  συζητήσετε  και  εσείς  εσωτερικά,  όπως και  εμείς

πρέπει  το  ίδιο  να  κάνουμε,  από  τις  απόψεις  που  ακούστηκαν

σήμερα,  να  μεταφερθούν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  να  έρθουμε

την  επόμενη  φορά,  όχι  με  έναν  διάλογο,  με  ένα  αχνό  περίγραμμα,

αλλά με μία ολοκληρωμένη πρόταση.

Θα πω δυο λεπτά τα συμπεράσματα. 

Θα  έλεγα  ότι,  βλέπω  καταρχήν  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  διψάει  να

συμμετάσχει  στο  Δίκτυο  Πόλεων  με  Ποντιακές  Κοινότητες,  σας

ευχαριστώ  θερμά  για  τη  συμμετοχή  σας.  Ξέρω  ότι  υπάρχουν  και

άλλες  εργασίες  και  άλλες  δραστηριότητες,  όμως  η  γεμάτη  αίθουσα

εδώ έδειξε ότι  υπάρχει  κόσμος που τον αγγίζει,  μας συγκίνησε και η

Αντιδήμαρχος εδώ του Κορδελιού – Ευόσμου, τον αγγίζει το ζήτημα.

Ακούστηκαν πάρα πολλές προτάσεις.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι  έχουμε ζητήσει  με επιστολή μας,

από  το  Υπουργείο  Εξωτερικών,  να  γίνει  μία  υβριδική  συνάντηση.

Και απαντώ και  στο ζήτημα της Επιτροπής με αυτό τον τρόπο. Στον

καιρό  των  νέων  τεχνολογιών,  δεν  έχουμε  ανάγκη  να  κάνουμε  μια

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

45



ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ 2021  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Επιτροπή.  Η  πρόθεσή  μας  καταρχήν  είναι  να  λειτουργήσουμε  σε

Σώμα.  Άμεση  δημοκρατία.  Θα  κάνουμε  συνάντηση  με  το  ΥΠΕΞ;

Εκτός  αν  το  ΥΠΕΞ  μας  ζητήσει  κάτι  άλλο  ή  να  ωριμάσουμε  μια

τέτοια  συνάντηση  που  να  κάνουμε  πιο  πριν.  Αλλά,  αλλιώς θα  πάμε

όλοι  μαζί.  Όποιοι  μπορούμε  και  γίνεται  και  από  τα  υγειονομικά

μέτρα,  όπου μας καλέσουν,  και οι  υπόλοιποι διαδικτυακά. Γενικά θα

προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε σε Σώμα.

Ακούστηκαν  πάρα  πολλές  προτάσεις,  το  συνέδριο  ακούστηκε

από  πολλούς,  έχει  ξανά  καταγραφεί,  ακούστηκαν  πολλά  ζητήματα,

τα  έχουμε  συζητήσει  και  με  τους  Καθηγητές  και  με  τον  κύριο

Καραγιάννη,  ότι  πρέπει  να  ενσκήψουμε  στην  παιδεία,  ακούστηκαν

πολλές  προτάσεις  για  πανεπιστήμια,  για  μέση  εκπαίδευση,  για

εκδόσεις, για υποστήριξη υποτροφιών, για Παρατηρητήριο, είδαμε τι

κάνουν  οι  Τούρκοι,  τι  κάνουν  οι  Αρμένιοι…  Αυτά  είναι  πολύ

σημαντικά  ζητήματα,  νομίζω  ότι  γίναμε  και  σοφότεροι,  ακούσαμε

θέσεις  για…  Νομίζω  ότι  κατέγραψε  και  ο  εκπρόσωπος  του

Υπουργού Εξωτερικών για κοινή ημερομηνία. 

Εγώ,  για να είμαι  ειλικρινής μαζί  σας,  τη 14 η Σεπτεμβρίου  την

έμαθα  αυτό  τον  καιρό,  δεν  την  ήξερα.  Αυτό  δείχνει  και  ένα  ζήτημα

όμως,  κατά  την  άποψή  μου,  ωριμότητας  της  υπόθεσης.  Δηλαδή  ότι

η  ποντιακή  Γενοκτονία  έχει  πάρει  αναγνωρίσεις,  έχει  πάρει

σημαντικές  αναγνωρίσεις,  έχει  ψηφιστεί  και  πιο  παλιά  από  την

ελληνική  Βουλή,  προφανώς δεν  ξεχνάμε  ότι  υπάρχει  ψηφισμένη  και

η  Γενοκτονία  των  Ελλήνων  της  Μικράς  Ασίας,  κύριε  Πρέσβη,  εγώ

αυτές  ξέρω  ότι  έχουν  ψηφιστεί.  Όλα  τα  άλλα  δεν  είναι  απαραίτητα

στη  διπλωματική  γλώσσα και  στην  πολιτική  επιστήμη,  ότι  όλα  είναι

Γενοκτονίες,  γίνονται  διώξεις,  δεν  είναι  απαραίτητο  όμως,  κύριοι

Καθηγητές, ότι είναι Γενοκτονίες. 

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  θερμά,  θα  ανανεώσουμε  το

ραντεβού  μας  πλέον  με  συγκεκριμένο  πλαίσιο,  σας  ευχαριστώ

θερμά για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Συνάντηση συντονισμού και διαβούλευσης του Δικτύου πόλεων με

Ποντιακές Κοινότητες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

46


