
[1] 
 

 

           Αγαπεηνί καζεηέο, αμηφηηκνη εθπαηδεπηηθνί, 

Η Διιεληθή Μπζνινγία, ε Πξντζηνξηθή Αξραηνινγία θαη νη 

ηζηνξηθέο πεγέο απνδεηθλχνπλ φηη ε εγθαηάζηαζε ειιεληθψλ πιεζπζκψλ 

ζηε Θξάθε, ηε Μ. Αζία, ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ηελ Κχπξν ππήξμε 

ζπλερήο, γφληκε θαη θπξίαξρε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο επί ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα θαη πιένλ. 

Γηάθνξεο ερζξηθέο εηζβνιέο πξν Υξηζηνχ αιιά θαη κεηά Υξηζηφλ 

απείιεζαλ αιιά δελ πέηπραλ λα εμνληψζνπλ ηελ ειιεληθή παξνπζία 

ζηελ Αλαηνιή. Αληίζεηα, κεξηθνί απφ ηνπο ζχλνηθνπο ιανχο, φπσο νη 

Πέξζεο, νη Ρσκαίνη θαη νη Άξαβεο, κεηά ηηο πξψηεο θαηαζηξνθηθέο 

επειάζεηο ηνπο, απνδέρηεθαλ θαη παξαδέρηεθαλ φηη εθκεηαιιεχηεθαλ 

θαη αμηνπνίεζαλ ηελ ειιεληθή παξνπζία θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

Γπζηπρψο φκσο, φια ηα εγθιήκαηα ηεο βηνινγηθήο Γελνθηνλίαο ησλ 

ιαψλ ή ησλ θπιψλ θξαηνχλ ην λήκα ηνπο απφ επηπφιαηεο απνθάζεηο. 

Κάηη αλάινγν έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Αλαηνιήο. 

Οη απνθάζεηο  ελ πξνθεηκέλσ έγξαθαλ:  

«ΘΑΣΣΟΝ ή ΒΡΑΓΙΟΝ ΓΔΟΝ ΝΑ ΔΚΣΟΤΡΚΙΘΩΙ 

ΑΠΑΝΣΔ ΟΙ ΜΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΠΗΚΟΟΙ. 

Δπεηδή, φκσο, ηνχην δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί δηα ηεο πεηζνχο, είλαη 

αλάγθε λα γίλεη ρξήζε ησλ φπισλ».  

 Παξφιν πνπ νη ιανί απηνί γλψξηδαλ ηη ηειηθά ζα πάζνπλ κε ηε 

«ρξήζε ησλ φπισλ», σζηφζν είπαλ ην κεγάιν ΟΥΙ ζηελ απφπεηξα 

αιινίσζεο ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη αλέβεθαλ κε ηελ απφθαζή 

ηνπο απηή ζηελ πςειή θαη ηεξή ρνξεία ησλ εζλνκαξηχξσλ θαη 

ηεξνκαξηχξσλ ηνπ Γέλνπο. Καη ζην ζεκείν απηφ πκλνχκε ηελ 

Πξνκεζετθή ηνπο αληνρή. 
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Οη θαιά θεθαιπκκέλεο δηαθεξπγκέλεο αξρέο ηεο «Ιζφηεηαο, ηεο 

Αδειθφηεηαο, ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο» ήηαλ  ε έμσζελ θαιή 

καξηπξία. Πίζσ ηνπο θξπβφηαλ νη κεζνδεπκέλνη ζθνπνί ηνπ θηλήκαηνο 

ησλ Νεφηνπξθσλ ηνπ 1908, νη νπνίνη απέβιεπαλ ζηελ κε θάζε ηξφπν 

απαιιαγή ηεο Απηνθξαηνξίαο απφ ηα κε κνπζνπικαληθά έζλε. Μέρξη θαη 

ην 1913 νη δησγκνί ήηαλ επηιεθηηθνί, ζηαζεξά απμαλφκελνη, αιιά ρσξίο 

ζρέδην εθηέιεζεο. 

 Ο ζπλνιηθφο φκσο αξηζκφο ησλ εμνλησζέλησλ Διιήλσλ ηεο 

Αλαηνιήο, ηεο Θξάθεο ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Μ. Αζίαο, μεπεξλά είηε κέζσ 

«ιεπθνχ» είηε κέζσ «εξπζξνχ» ζαλάηνπ, ην 1.500.000 άηνκα ζε ζχλνιν 

3.000.000 αηφκσλ. Οη κνξθέο εμφλησζεο πεξηιάκβαλαλ ηνπο καδηθνχο 

θαη βίαηνπο εθηνπηζκνχο κε νδνηπνξίεο ππφ ηηο πην άγξηεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη κε σκά θαη ζηπγεξά εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο ρηιηάδσλ 

αιιφζξεζθσλ. 

Καη, φπσο ν νισκφο έγξαςε «Μηηέπα Μεγαλόψυχη ζηη Δόξα 

και ζηον Πόνο», έηζη θαη εκείο ζήκεξα δελ κλεκνλεχνπκε κφλν ηελ 

ζπζία ησλ 353.000 Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαη άλσ ηνπ 1.000.000 

γελνθηνλεζέλησλ απφ ηνλ επξχηεξν Διιεληζκφ ηεο Αλαηνιήο, αιιά 

παξάιιεια πκλνχκε θαη  ην κεγαιείν ηεο Γφμαο θαη ηνπ θσηεηλνχ ηνπο 

παξαδείγκαηνο γηα ηηο επφκελεο γεληέο.  

Καη ζην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη λα πξνηάμνπκε ηε δηαζαθήληζε 

ησλ φξσλ, φρη ηνλ νξηζκφ ηνπο κε ηελ ζηελή θαη δνγκαηηθή ηνπο έλλνηα. 

Ωο φξνο ε ιέμε Γελνθηνλία ρξεζηκνπνηήζεθε δηεζλψο ακέζσο κεηά θαη 

ηα γεγνλφηα ηνπ 1945, ηα νπνία επέβαιαλ ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ κηαο 

έλλνηαο, πνπ κε ην πεξηερφκελφ ηεο ζα ραξαθηήξηδε ην έγθιεκα θαη ηελ 

ζθφπηκε καδηθή εμφλησζε ιαψλ ή θπιψλ. 
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 Η έλλνηα ζην άθνπζκά ηεο, δίρσο ηελ εξκελεία ηεο, καο πξνθαιεί 

ξίγνο. Δπηθαινχκελνη φκσο ην άξζξν 6 (απφ ηα 19) ηνπ 260νπ 

ςεθίζκαηνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1948 ηεο 

χκβαζεο ηνπ Ο.Η.Δ, δηεπθξηλίδνπκε πάξαπηα ην πεξηερφκελφ ηνπ, φηη 

δειαδή, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ ν 

φξνο απνζαθελίδεηαη κε  ηε κεζνδεπκέλε εμφλησζε ηνπ πνληηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 

Αγαπεηά καο παηδηά,  

 δειψλσ ζηελ αγάπε ζαο ηα θχξηα θαη θαίξηα ζεκεία ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζπλαγεξκνχ:  

Η έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ, ε νπνία «ζπλδηαιέγεηαη» θαη 

αιιεινζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο παηδείαο, ηεο αληίιεςεο δειαδή πνπ 

έρεη ην άηνκν θαη έλαο ιαφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαζψο θαη 

ηεο επηπιένλ αληίιεςήο ηνπ γηα ηνλ θφζκν, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αμηαθνχ θνξηίνπ, κε ην νπνίν 

νξίδεη ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε ζπιινγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, δελ καο 

επηηξέπεη παξά λα νδεγεζνχκε κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ παηέξσλ 

θαη ησλ πξνγφλσλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο θαη ηεο ηζνξξνπίαο.  

Άιισζηε, ε αξεηή θαη ε ηζνξξνπία καο θαζηζηνχλ ζπλεηδεηνχο 

πνιίηεο ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπκκεηνρηθνχ καο πνιηηεχκαηνο. 

Απηά καο ζπγθξνηνχλ σο απηφλνκεο νληφηεηεο κε νιφπιεπξε γλψζε θαη 

δεμηφηεηεο. «Καζήθνλ» θαη «απηνζπζία» γηα ηελ παηξίδα είλαη αμίεο θαη 

ζπζηαηηθά απηνλφεηα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε, ζηα πξνηάγκαηα ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο. 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο ζα καο 

βνεζήζεη θαη ε δηαπξνζσπηθή καο ζρέζε κε ηελ Ιζηνξία, ε νπνία, φηαλ 

σξηκάδεη,  καο δηδάζθεη ηελ πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ, ηε ζρέζε ηνπ κε 
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ηνπο άιινπο ιανχο θαη ηε ζπλεηζθνξά φισλ απηψλ ζηνλ παγθφζκην 

πνιηηηζκφ. Αο ζσξαθίζνπκε ινηπφλ ηελ πνιηηηζκηθή καο  ηαπηφηεηα 

εκπιέθνληαο θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θάζε. Μφλν κε ηελ 

παξαπάλσ πξνυπφζεζε ζα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί κηα ζσζηή θαη 

αληηθεηκεληθή ηζηνξηθή ζθέςε θαη ζπλείδεζε. Η θαηάθηεζε κάιηζηα ηεο 

ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο είλαη απηή πνπ ζα εμαζθαιίζεη γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα αλζξψπνπο ππεχζπλνπο θαη ζπλεηδεηνχο. Δίρε δίθην ν 

Πάνιν Κνέιην πνπ είπε: «Αν καηαπγήζομε ηην παπάδοζη 

διαηαπάζζεηαι η ιζοπποπία ηου κόζμου». 

 Αο απνκνλψζνπκε ινηπφλ απφ ηελ Ιζηνξία ηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα, ψζηε λα θαηαθηήζνπκε ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα, ζην πιαίζην 

φκσο ηνπ ζεβαζκνχ αιιά θπξίσο ηνπ απηνζεβαζκνχ καο. Ο ηειεπηαίνο 

κάιηζηα δελ ζα καο επηηξέςεη νχηε ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα αιεζηλά 

γεγνλφηα, αιιά νχηε θαη ηε κε απνδνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

Η ζεκεξηλή εκέξα θαζηεξψζεθε απφ  ηελ ειιεληθή Βνπιή   σο 

εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Η εκέξα 

ινηπφλ απηή, αο αμηνπνηεζεί,  φρη κφλν γηα λα ηηκήζνπκε ηελ πνλεκέλε 

κλήκε ησλ ρηιηάδσλ Μαξηχξσλ ηνπ Γέλνπο θαη ηεο Πίζηεο, αιιά θαη γηα 

λα δνμάζνπκε θαη λα πκλήζνπκε ην πςειφ θαη ζετθφ κεγαιείν ηεο ζπζίαο 

ηνπο.  

Καη απηφ αο γίλεηαη εζαεί. 

Με εθπαηδεπηηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Γεσξγηάδνπ Σηκνζένπ Αηθαηεξίλε 

Πξφεδξνο Δπμείλνπ Λέζρεο Πνληίσλ 

 Ν. εξξψλ 


