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Ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη σε
σχέση με την γενοκτονία των Ποντίων προχώρησε σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο
Ιωαννίνων πλην της παράταξης του κ. Νάτση. Την πρόταση κατέθεσαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι Γιάννης Εμμανουηλίδης και Μάκης Χρυσοστόμου, οι οποίοι έχουν ποντιακή
καταγωγή, μεταφέροντας μάλιστα στο δημοτικό συμβούλιο και τις προσωπικές τους
μαρτυρίες.

«Θα τρίζουν τα κόκκαλα των 353.000 Ποντίων που πέθαναν από τα όπλο, το σπαθί και τα
βασανιστήρια που υπέστησαν από τους Τούρκους. Εγώ που είμαι Πόντιος από μάνα και από
κύρη, ποιον θα πιστέψω; Τον Υπουργό ή τους γονείς μου που μου διηγήθηκαν τα γεγονότα
και κλαίγαν σαν μικρά παιδιά όταν θυμόντουσαν τις θηριωδίες των Τούρκων; Ο πατέρας μου
είχε οκτώ αδέρφια και στην Ελλάδα ήρθαν μόνο τρεις», σημείωσε ο κ. Εμμανουηλίδης.

Από την πλευρά του ο Μ. Χρυσοστόμου στην τοποθέτησή του ανέφερε:

«.Κατάγομαι από την περιοχή της Μπάφρας και οι πρόγονοί μου πολέμησαν τέσσερα
χρόνια στα βουνά της Μπάφρας και της Σαμψούντας. Ήτανε 36 άτομα και μόλις τέσσερις
έφτασαν στην Ελλάδα... Οι άλλοι σφαγιάστηκαν», ανέφερε.

Οι γνωστές πλέον δηλώσεις του υπουργού παιδείας της ελληνικής Δημοκρατίας ο οποίος
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αρνήθηκε να χαρακτηριστεί ως γενοκτονία η μαζική δολοφονία των προγόνων μας έρχονται
ως συνέχεια της πολιτικής υπονόμευσης η οποία ακολουθήθηκε από την Ψήφιση σχετικών
νόμων αναγνώρισης από τη Βουλή των Ελλήνων και συνδέονται μεταξύ των άλλων και με
την απόδοση τιμής στο βασικό Υπεύθυνο της γενοκτονίας Μουσταφά Κεμάλ.

Ο υπουργός παιδείας της ελληνικής Δημοκρατίας για να στηρίξει τη θέση του αναφέρθηκε
στο γεγονός ότι η επιστήμη δεν αποδέχεται τον όρο γενοκτονία στην περίπτωση των
εκατοντάδων χιλιάδων δολοφονηθέντων προγόνων μας χρησιμοποιώντας την έννοια της
εθνοκάθαρσης.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα της γενοκτονίας τα ποντιακά σωματεία όλης της Ελλάδος
αναφέρθηκαν στον όρο γενοκτονία αναλυτικά σε όλες τις διαδηλώσεις και συνεντεύξεις
τύπου τις τελευταίες μέρες. Είναι πράγματι αδιανόητο για όλους όσους αγωνίζονται
ανιδιοτελώς για την αναγνώριση της γενοκτονίας, να υπάρχει πολιτική υπονόμευση του
ζητήματος η άρνηση της γενοκτονίας να είναι ο υπουργός παιδείας της Ελλάδος.

Επειδή το μαζικό αυτό έγκλημα εναντίον των προγόνων μας έχει ψηφιστεί ως γενοκτονία
από την Βουλή των ελλήνων της Αρμενίας της Σουηδίας της κυπριακής Δημοκρατίας όπως
και από ομοσπονδιακά κοινοβούλια της Αυστραλίας, από πολιτείες των ΗΠΑ. Έχει γίνει
αναφορά στον ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενώ έχει αναγνωριστεί και
από τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς.

Επειδή η άρνηση της γενοκτονίας συνιστά αδίκημα σύμφωνα με σχετικό νόμο,

Επειδή επιθυμούμε η αναγνώριση της γενοκτονίας Των προγόνων μας να αποτελεί μείζον
εθνικό ,διεθνές ,ιστορικό ,διπλωματικό, πολιτικό και κυρίως ηθικό ζήτημα

Ζητάω την παραίτηση του υπουργού παιδείας από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου
Ιωαννίνων που έχω την τιμή υπηρετώ.
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