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ΘΕΜΑ: Εκδήλωση από Πολιτιστικούς Συλλόγους με την αρωγή του Δήμου 

Σκύδρας για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 

 

Με πρωτοβουλία Πολιτιστικών Συλλόγων και την αρωγή του Δήμου Σκύδρας 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, στην πόλη της Σκύδρας, μπροστά 

στην πλατεία Ελευθερίας, εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού 

Ελληνισμού. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε μ΄επιμνημόσυνη δέηση από τους σεβαστούς πατέρες 

Αντώνιο Κορέστη και Δαυίδ Πασατά. 

Ακολούθησε το καλωσόρισμα κι ο χαιρετισμός της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας 

Ιγνατιάδου η οποία έκανε μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα της Γενοκτονίας 

και του ξεριζωμού, στην αναγκαιότητα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της 

τιμής, του σεβασμού και της αταλάντευτης πίστης μας στους αγώνες και στις 

θυσίες των προγόνων μας για ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη και για τη 

συνέχιση των προσπαθειών κι ενεργειών για τη τελική δικαίωση κι αναγνώριση 

της Γενοκτονίας απ΄όλη τη διεθνή κοινότητα.  

Ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, τους συμμετέχοντες και μάλιστα  τους 

Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας γι΄ αυτήν την πρωτοβουλία τους, όπως 

και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: Σταύρο Μακρίδη, Ιάκωβο Ποτουρίδη, 

Στάθη Παπαδόπουλο, Έφη Παπαδοπούλου, Χρίστο Τσιρανίδη, Παύλο Φερεκίδη 

και Μαρίνα Ψαρρά κι όλες κι όλους τους συντελεστές. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ομιλητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ιστορικό, 

συγγραφέα και καθηγητή πανεπιστημίου επαινώντας τον ταυτόχρονα για τη 

γενικότερη συμβολή του στην καταγραφή, διάσωση κι ανάδειξη της ιστορίας και 

του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού και του Ελληνισμού της Ανατολής και 

για τον αγώνα του για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας. 

Ο κ. καθηγητής στην ομιλία του ανέλυσε με παραστατικό τρόπο τα δραματικά 

γεγονότα της σκοτεινής εκείνης περιόδου, αναφέρθηκε στον υστερόβουλο ρόλο 

των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, στις αδυναμίες της ελληνικής πλευράς και 

στους δικούς του αγώνες για την αναγνώριση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

της Γενοκτονίας. 

Στη συνέχεια η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκαδίων «Τα Ανθέμια» και το 

θεατρικό δρώμενο – μοιρολόγι   από τους καλλιτέχνες Αλέξη Παρχαρίδη και Τάκη 

Βαμβακίδη συγκίνησαν κι απέσπασαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος η Δημοτική Αρχή Σκύδρας τίμησε τους 

πρωταγωνιστές της εκδήλωσης. 

Έπειτα αναγνώστηκε το παρακάτω ψήφισμα , που σημειωτέον λίγο αργότερα 

θυροκολλήθηκε στην είσοδο του Δημαρχείου ,κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και 

τραγουδήθηκε ο Εθνικός Ύμνος. 
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                                                         ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΒΡΑΔΙΑΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ 353.000 ΑΤΑΦΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΜΑΣ,ΤΗΣ 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ(1916 – 1924). 

 

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των προγόνων μας. Τιμούμε 

τους νεκρούς μας και θυμόμαστε, πως την ημέρα αυτή το 1919, ένας άλλος 

Χίτλερ, προχώρησε με τους Νεότουρκους, στη μαζική εξόντωση των Ελλήνων του 

Πόντου, που άρχισε το 1914 . 

Μέσα σε μια οκταετία (1914- 22) με ωμό τρόπο, ξεκληρίστηκαν οι Έλληνες της 

Ανατολής. Το σύνθημα έδωσε ο ίδιος ο Κεμάλ στην Αμισσό (Σαμψούντα): 

«Εξοντώστε τους γκιαούρηδες. Σκοτώστε κάθε μη μουσουλμάνο! Να έχετε κατά 

νου τον πλούτο που έχουν στις πόλεις σας! Αν τους βγάλετε από τη μέση, θα 

γίνει δικός σας». 

Στο παρόν σημείωμα, θα αναφερθούμε σε επίσημα στοιχεία από τα αρχεία του 

Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών. 

Το Σεπτέμβριο του 1915 οι Νεότουρκοι πιστεύουν ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή! 

Ακολουθούν αδίστακτα κι εκτελούν τις εντολές του Κεμάλ: «Στρατολόγηση του 

χριστιανικού πληθυσμού, ένταξη στα περιβόητα Αμελέ Ταμπουρού (Τάγματα 

Εργασίας) των ανδρών και εκτόπιση των λοιπών από τις παραλιακές πόλεις 

προς την ενδοχώρα…». 

Το μακελειό άρχισε, ο θάνατος περιοδεύει στις πανάρχαιες πολιτείες του Πόντου. 

Οι Έλληνες εξοντώνονται, οι περιουσίες τους λεηλατούνται, οι γυναίκες και τα 

κορίτσια αρπάζονται και βιάζονται, οι πρόκριτοι οδηγούνται στην κρεμάλα και 

πολλοί σε βασανιστικές πορείες στην εξορία, όπου, όσοι πεθαίνουν καθ΄οδόν, τα 

άταφα πτώματά τους γίνονται βορά σαρκοβόρων ζώων και γυπαετών…    

Λεηλατήθηκαν και κάηκαν από τον τουρκικό στρατό, σπίτια, εκκλησίες και 

σχολεία, δολοφονήθηκαν χιλιάδες χωρικοί, ανάμεσά τους και ιερείς, ενώ 

βιάστηκαν εκατοντάδες γυναίκες.  

Τις θηριωδίες στην περιοχή Κερασούντος διέπραξε ο μέγας εγκληματίας Τοπάλ 

(κουτσός) Οσμάν με τους Τσέτες (ατάκτους) όπως στην περιοχή Σουρμένων και 

στο Πουλαντζάκι, το θέρος του 1920.Περί αυτών ομιλούν τα αρχεία του Foreign 

Office. 

Θα σταθούμε στα εγκλήματα του Τοπάλ Οσμάν στο χωριό Πάτλαμα 

Κερασούντος κατά αφήγηση της τότε 16 χρονης Σοφίας Κυνηγοπούλου 

(Κομνηνά Ξάνθης): «Μας μάζεψαν οι Τσέτες και μας έβαλαν μέσα στην εκκλησία. 

Την έκλεισαν και γύρω, γύρω έβαλαν καλαμπουκόφυλλα και τα έδωσαν φωτιά. 

Μόλις γέμισαν μέσα οι καπνοί, η μάνα μου έσπασε κι άνοιξε το παράθυρο στο 

Ιερό και άρχισαν να βγαίνουν γυναίκες με μωρά και φεύγαμε κρυφά μέσα στα 

καφούλια (φυλλωσιές) …Σωθήκαμε αρκετοί, αλλά πολλοί έμειναν μέσα στους 

καπνούς πνίγηκαν ή κάηκαν ζωντανοί… Μετά φεύγοντας οι Τσέτες  

τραγουδούσαν…» . 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 

 

ΖΗΤΑΜΕ 

1)ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ 

ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ 353.000 ΑΤΑΦΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΜΑΣ. 

2)ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 



 

 

 

ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 

3ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ,ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ. 

4)ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ,ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πορεία μνημοσύνης  που με τα λάβαρα, τις 

λύρες και τα νταούλια πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης της 

Σκύδρας με κατάληξη στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου. 

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 

   
                                                                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 


