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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των 

Ελλήνων του Πόντου  

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, ώρα 6:30 μ.μ. 

 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Γερίου  

 

Με αισθήματα βαθύτατης συγκίνησης χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση για να 

αποτίσω ελάχιστο φόρο τιμής προς τα αθώα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων.  

Το 2022 έχει ανακηρυχτεί από το Υπουργικό Συμβούλιο έτος μνήμης και 

απολογισμού της προσφοράς του Μικρασιατικού Ελληνισμού, καθότι ολοκληρώνεται 

ένα αιώνας από τη Μικρασιατική Καταστροφή.  Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

εκδηλώσεων εντάσσεται και αυτή η εκδήλωση, ως ένδειξη τιμής στον Ποντιακό 

Ελληνισμό. 

  Ο Ποντιακός Ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας (1461) γνώρισε συνεχείς διωγμούς, και προσπάθειες για τον βίαιο 
εξισλαμισμό του με  αποκορύφωμα την προσχεδιασμένη, συστηματική και 
μεθοδευμένη δίωξη των Ελλήνων στις  αρχές του 20ου αιώνα. Η απόφαση για τον 
αποδεκατισμό του λήφθηκε από τους Νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη 
διάρκεια του Α΄  Παγκοσμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από το Μουσταφά Κεμάλ 
την περίοδο  1919 – 1923.  

  Το 1919 με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, αρχίζει ο 
νέος διωγμός κατά των Ελλήνων, πολύ πιο συστηματικός και συνάμα πιο άγριος από 
τους προηγούμενους. Η 19η  Μαΐου 1919 ημερομηνία  της αποβίβασης του Μουσταφά 
Κεμάλ στη Σαμψούντα, είναι η αρχή για τη  δεύτερη και πιο σκληρή φάση της 
Ποντιακής Γενοκτονίας.  Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι 
πυρπολήσεις των χωριών, ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να εγκαταλείψουν τις 
προαιώνιες εστίες τους. Η εκρίζωση των Ελλήνων του Πόντου είναι από τα 
πρωτοφανή εγκλήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ύστερα από 27 αιώνες ζωής 
παρουσίας και προσφοράς ένα κομμάτι ενός έθνους εκριζώθηκε εγκαταλείποντας τις 
πατρογονικές εστίες, τις εκκλησίες και τους τάφους προγόνων. 

 Σήμερα οι Πόντιοι έχουν ενσωματωθεί λειτουργικά μέσα στην ελληνική κοινωνία 
κατέχοντας με αξιοπρέπεια σημαντικές θέσεις σ’ όλους του κλάδους της πνευματικής, 
επιστημονικής και επαγγελματικής ζωής. 1.500.000 περίπου Έλληνες ποντιακής 
καταγωγής ζουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σ’ άλλες χώρες, και έχουν βρει το 
λιμάνι μιας νέας πατρίδας, όπως εδώ στην Κύπρο. 



Καταληκτικά, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διαφύλαξη και η περαιτέρω 
ανάδειξη της ημέρας μνήμης της  γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί 
κυρίαρχο συστατικό στοιχείο των θεσμών και της κοινωνίας που σέβονται την ιστορία 
και την αλήθεια, δηλαδή τη μνήμη τους. Αναντίλεκτα, η γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 
Υποχρέωση όλων μας είναι να τη σεβόμαστε,  να τη μελετάμε, να τη μεταδίδουμε και 
να μην την ξεχνάμε. Γιατί οι πατρίδες είναι σαν τους ανθρώπους, πεθαίνουν από τη 
στιγμή που αρχίζουμε να τις ξεχνάμε. 

 

 

  

 

 


