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ΕΘΝΟΚΑΡΘΑΡΣΗ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ; 

 

 

Στις αρχές ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, μεταξύ άλλων είχε έλθει στη Βουλή νο-

μοσχέδιο προς ψήφιση, το οποίο περιείχε και ένα άρθρο που αφορούσε την 

γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μάλιστα η ψηφοφορία κατόπιν εισηγή-

σεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Χ.Α. αποφασίστηκε να γίνει ονομαστική. Μερικά κόμ-

ματα για δικούς των λόγους, δεν ψήφισαν το Άρθρο που αφορούσε την Γενο-

κτονία των Ποντίων. 

Στη συνέχεια είχε επανέλθει επί του θέματος, ο αξιότιμος κ. Υπουργός 

Εθνικής Παιδείας και μας ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται για Γενοκτονία των Πο-

ντίων εκ μέρους των Τούρκων αλλά για Εθνοκάθαρση. 

Άρα εδώ προτού αναφερθούμε στα παρακάτω, θα πρέπει να ξεκαθαρί-

σουμε πρώτα τι είναι Γενοκτονία και τι Εθνοκάθαρση. 

Γενοκτονία: Είναι! ο Νεολογισμός στο διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, που υ-

ποδηλώνει έγκλημα, διαπραττόμενο με σκοπό εξοντώσεως ομάδος ανθρώ-

πων, οι οποίοι ανήκουν εις το αυτό Έθνος ή εις την αυτήν φυλή ή εις την αυτή 

θρησκεία ή εις την αυτήν εθνολογική Ενότητα. (ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ, τομ. 4Γ 

σελίς 831). 

Εθνοκάθαρση: Έψαξα όλα τα λεξικά και δεν βρήκα πουθενά τη λέξη 

αυτή. Διότι όπως αντιλαμβάνεσθε καλύπτεται πλήρως από τον ορισμό της Γε-

νοκτονίας. Υπάρχει η λέξη εθνοκτόνος που σημαίνει, ο καταστρέφων το Έ-

θνος. Επομένως δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο εξολοθρεύσεως των Πο-

ντίων που είναι σύμφωνα με τον ως άνω ορισμό αποκλειστικά Γενοκτονία. 

Υπάρχει μόνο στο Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, η επισήμανση της διαφο-

ράς μεταξύ Γενοκτονίας και Εθνοκάθαρσης. 

Γενοκτονία: Η βάσει σχεδίου συστηματική και ολοκληρωτική εξόντωση 

φυλής ή έθνους. 

Εθνοκάθαρση: Ο μαζικός αφανισμός ή εκδίωξη των μελών μιας Εθνό-

τητας από μια περιοχή για γεωπολιτικούς σκοπούς. 

Επειδή εδώ έχουμε 350.000 νεκρούς από δολοφονίες και εμπρησμούς, 

άρα και οι όροι στο Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, δεν αφήνουν περιθώρια, άλλης 

επιλογής πλην της Γενοκτονίας. 

Επειδή φαίνεται ότι για την Γενοκτονία των Ποντίων δεν γνωρίζουν κά-

ποιοι Πολιτικοί μας, θα σας υπενθυμίσω, τι έκαμε το Ελληνικό Κράτος μέχρι 

σήμερα και τι είπαν και τι έγραψαν, όχι Έλληνες και ξένοι ιστορικοί, συγγραφείς 

και πολιτικοί για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά τι είπαν Πο-

λιτικοί και Επιστήμονες της Τουρκίας, σε μια ημερίδα που έλαβε χώρα στην 



2 
 

Τουρκία τον Σεπτέμβριο του 2002 και τι είπε ακόμη και ο ίδιος ο Κεμάλ Ατα-

τούρκ για την Γενοκτονία το 1919 ως Μάρτυς σε Στρατοδικείο. 

Η Βουλή των Ελλήνων έστω και με καθυστέρηση 70 ετών αναγνώρισε 

επισήμως την γενοκτονία και τις σφαγές των Ποντίων. Η αναγνώριση της Γενο-

κτονίας των Ποντίων έγινε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής την 24η Φεβρου-

αρίου 1994 (Νόμος 2193/1994 - ΦΕΚ 32Α’). Επίσης! Υπ’ όψιν ότι τον Ιούνιο του 

1998 διακομματική επιτροπή, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο επισκέφθηκε τον 

Ο.Η.Ε. και υπέβαλε υπόμνημα, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλή-

νων του Πόντου, δυστυχώς χωρίς συνέχεια. Για τον λόγο αυτό, έχει καθιερωθεί 

η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-

σμού, ο οποίος εσφαγιάσθη και εξεδιώχθη βιαίως από τις πατρογονικές του 

Εστίες. 

Έχουν μεγάλη σημασία για το θέμα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του 

Μικρασιατικού Πόντου, οι φωνές κατά καιρούς Τούρκων Πανεπιστημιακών: 

Μπασκίν Οράν1, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ά-

γκυρας είπε: «… η ανταλλαγή του 1923 ήταν Εθνική και Θρησκευτική κά-

θαρση…». 

Ονούρ Γιλντιρίκ2, καθηγητής Οικονομολογίας στο Πολυτεχνείο Μέσης 

Ανατολής, αφού πρώτα αναφέρθηκε στο διεθνές Δίκαιο είπε: «…η ανταλλαγή 

πληθυσμών βάσει του διεθνούς δικαίου θεωρείται Γενοκτονία…» Δεν δίστασε 

επίσης ν’ αναφερθεί ότι: «…οι συνθήκες τρομοκρατίας κάτω από τις οποίες έ-

γινε η ανταλλαγή των Χριστιανικών πληθυσμών, προϋπήρχε ήδη από την ε-

ποχή των Νεοτούρκων, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις Έλληνες απεβίωσε 

στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης…». Και συνέχισε ως ειδικός: «…Η οικονομική 

ανάπτυξη της Τουρκίας καθυστέρησε τουλάχιστον πενήντα χρόνια, εξ αιτίας της 

αποκλήρωσης του χριστιανικού Στοιχείου, που αποτελούσε την μεσαία επιχει-

ρηματική τάξη της χώρας». 

Χαλίλ Μπερκτάι3, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Σαπαντζί, με 

άρθρο του καυτηρίασε την Στρατηγική Οικοδόμησης του Τουρκικού Έθνους 

πάνω στον φόβο και το μίσος του Τουρκικού Λαού, προς κάθε εθνικό και θρη-

σκευτικό, που δεν είναι δικό του. 

Το Έκτακτο Στρατοδικείο που συγκροτήθηκε στην Τουρκία στις αρχές 

του 1919, δίκασε στις 8 Μαρτίου 1919 τους ηγέτες της Κυβερνήσεως των Νεο-

τούρκων για τα εγκλήματα κατά του Χριστιανικού Πληθυσμού. Στο Στρατοδικείο 

αυτό, ο ίδιος ο Μουστα`φά Κεμάλ κατέθεσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Οι 

Πασάδες που διέπραξαν απερίγραπτα εγκλήματα, τέτοια που δεν μπορεί να 

συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου, εγκαθίδρυσαν τυραννικό καθεστώς, 

 
1 Δημοσιεύτηκε όλη η ομιλία του στις Εφημερίδες Βατάν 11/11/08 και Μπιρ Γκιούν 
12/11/08 
2 Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Σαμπάχ 17-11-08 
3 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ταράφ 20-11-08 
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οργάνωσαν εκτοπίσεις και σφαγές, έκαψαν με πετρέλαιο βρέφη που α-

κόμη θήλαζαν, βίασαν γυναίκες και μικρά κορίτσια μπροστά στα μάτια 

των γονιών τους, κατάσχεσαν παράνομα κινητές και ακίνητες περιουσίες, ε-

ξόρισαν γυναικόπαιδα, προέβησαν σε κάθε είδους ωμότητες, επιβίβασαν σε 

πλοία χι-λιάδες αθώους και τους πέταξαν στην θάλασσα. Γεγονότα που δεν 

έχουν προηγούμενο…». 

Κατά την γνώμη μου η ακάματη και συνεχής προσπάθεια προώθησης 

της Διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας, πρέπει ν’ αποτελεί για όλους τους 

Έλληνες πολιτικούς και όχι μόνο, ως χρέος τιμής και Μνημοσύνης στους 

350.000 νεκρούς της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Η σημερινή Τουρκία, αν θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή χώρα, οφείλει ν’ α-

κολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας. Να παραδεχθεί τις πολυάριθμες γε-

νοκτονίες που διέπραξε. Να ζητήσει συγνώμη γι’ αυτές και να δώσει εγγυήσεις 

στην ανθρωπότητα και τον εαυτόν της, ότι δεν θα τις επαναλάβει. Μόνο έτσι θ’ 

απελευθερώσει συνειδησιακά την ψυχή των νέων Τουρκικών γενεών, από τα 

συμπλέγματα της ενοχής, που την κατατρέχουν και την εμποδίζουν ν’ αφομοιώ-

σει ουσιαστικά τις μεγάλες αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. 

Τέλος! με την συνεχή προσπάθεια των Πολιτικών της χώρας μας, που 

αισθάνονται την εθνική Ευθύνη του λειτουργήματός των, θα πρέπει να επιτύ-

χουν ώστε ν’ αντιληφθεί κάποτε η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσίας της Τουρ-

κίας, ότι, το αίτημα των Ποντίων για την αναγνώριση της γενοκτονίας εμπεριέχει 

μια δυναμική, ένα μήνυμα, μια ελπίδα λύτρωσης προς την ίδια την Τουρκική 

κοινωνία. 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντγος ε.α. 

   Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε. 

 


