
 

 

 

 
 

Θεσσαλονίκη, 14-5-2021 
Αρ.Πρ.:10186 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

102η Επέτειος της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 

Η 19η Μαΐου αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα 

ορόσημο. Ημέρα τιμής, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των προγόνων μας, ενώ 

παράλληλα αποτελεί την κορύφωση των επιδιώξεών μας για τη διεθνή αναγνώριση 

της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Απώτερος σκοπός του αγώνα μας για 

διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, τίθεται η πρόληψη και η αποτροπή παρόμοιων 

εγκλημάτων, τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να ταλανίζουν την ανθρωπότητα. 

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, από την ίδρυσή της, διοργανώνει εκδηλώσεις 

με σημείο αναφοράς τη Γενοκτονία, οι οποίες κορυφώνονται το μήνα Μάιο. 

Δυστυχώς και φέτος, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, η οποία 

εξακολουθεί να πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και την χώρα μας. 

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανακοινώνουμε πως και φέτος οι 

εκδηλώσεις μας δε θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το “πρωτόκολλο” των 

περασμένων ετών, αλλά και δίχως τη μαζική συμμετοχή του κόσμου, που δίνει το 

παρόν κάθε χρόνο στο ιερό χρέος απέναντι στους προγόνους μας. 

102 χρόνια μετά την τέλεση της Γενοκτονίας των προγόνων μας, η είδηση της 

αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο των Η.Π.Α., Joe Biden, 

την 24η Απριλίου 2021, μας δίνει την ώθηση, ώστε να εντείνουμε τη δράση μας, μέχρι 

την επίτευξη των επιδιώξεών μας. Μετά από αγώνες δεκαετιών, ο αρμενικός λαός και 

η εξωτερική πολιτική του αρμενικού κράτους δικαιώθηκαν. 

Ευελπιστούμε, οι ελληνικές κυβερνήσεις, τα επόμενα χρόνια, να κινηθούν αναλόγως 

και να υιοθετήσουν τους στόχους των Ποντίων ακτιβιστών ανά τον κόσμο, ώστε να 

έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. 

Ο αγώνας συνεχίζεται αδιάκοπα και σθεναρά. Όπως ήδη καταστήσαμε σαφές, οι 

ιδιαίτερες συνθήκες και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής 

μετάδοσης του κορωνοϊού, μας επιβάλλουν να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό των 

εκδηλώσεων μνήμης στις οποίες θα παρευρίσκονται μόνο αντιπροσωπείες της 

ομοσπονδίας και εκπρόσωποι φορέων. Επίσης στους χώρους των συγκεντρώσεων 

δεν θα αναπτυχθούν εξέδρες και καθίσματα, ούτε θα πραγματοποιηθούν πορείες. 

 



 

 

 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής: 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  

Παρασκευή 14 - Τετάρτη 19 Μαΐου, Πλ. Συντάγματος 

Ενημερωτικά περίπτερα σωματείων Σ.Πο.Σ. Νότιας Ελλάδος και Νήσων της Π.Ο.Ε., όπου με 

οπτικοακουστικά και έντυπα μέσα θα προβάλλεται η ιστορία και ο πολιτισμός των Ελλήνων 

του Πόντου και η τραγική τους κατάληξη. 

Δευτέρα 17 – Τρίτη 18 Μαΐου, 19:00 

QnA Genocide : Καθημερινές συνεντεύξεις της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της 

Ομοσπονδίας με πλήθος ομιλητών σχετικά με την Γενοκτονία και την Ιστορία του Ποντιακού 

Ελληνισμού. 

Τετάρτη 12 - Τετάρτη 19 Μαΐου 

«Δίνω αίμα για το αίμα που χύθηκε» 

Αιμοδοσία ανά την Ελλάδα. 

Κυριακή 16 - Τετάρτη 19 Μαΐου 

G mails : Μαρτυρίες επιζώντων Γενοκτονίας σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων σε όλη την 

Ελλάδα. 

Τρίτη 18 Μαΐου, 21:00 

«Ξημερώνει 19η Μαΐου» 

Άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα ανάβουν φαναράκια, κεριά και καντήλια τιμώντας με αυτό τον 

τρόπο την μνήμη των 353.000 προγόνων μας. 

Τρίτη 18 Μαΐου, 20:00 Μνημείο Γενοκτονίας - Πλατεία Αλεξάνδρας - Πειραιάς 

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τον Δήμο 

Πειραιά και την Π.Ο.Ε. στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου «Πυρρίχιο 

Πέταγμα». Μουσικό αφιέρωμα από τον λυράρη Ηλία Υφαντίδη και τη διεθνούς φήμης 

σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. 

Τετάρτη 19 Μαΐου 18:30 - Κεντρική εκδήλωση Μνήμης 

Ζωντανή μετάδοση Livemedia 

Οι εκδηλώσεις θα προβληθούν από την σελίδα της Π.Ο.Ε στο Facebook και στο Youtube. 

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Αθήνα / Μνημείο Γενοκτονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

- Επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με 

ευζώνους ενδεδυμένους με τη     φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη 

 



 

 

 

- Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού 

- Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ο.Ε., Γεώργιου Βαρυθυμιάδη 

- Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων 

- Μουσικό αφιέρωμα / λύρα: Θεόδωρος Κωτίδης, Ηλίας Υφαντίδης / Σοπράνο: Σόνια 

Θεοδωρίδου  

- Καταθέσεις στεφάνων 

- Φωταγώγηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το επετειακό λογότυπο «G – Genocide» 

- Ενός λεπτού σιγή - Εθνικός Ύμνος 

Τετάρτη 19 Μαΐου 20:00 – Διαδικτυακή εκδήλωση «Βήματα Αναγνώρισης» 

Ομιλητές : 

•Άγγελος Συρίγος - Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, αν. καθηγητής Διεθνούς δικαίου 

και εξωτερικής πολιτικής 

•Λεωνίδας Ραπτάκης Γερουσιαστής Rhode Island, Πρόεδρος της Παγκόσμιας 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) 

•Σάββας Αναστασιάδης -  Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ειδικής μόνιμης 

Επιτροπής της Βουλής για θέματα του Ελληνισμού της Διασποράς 

•Νίκος Μιχαηλίδης - επ. καθηγητής Ανθρωπολογίας και Μεσογειακών Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο του Μιζούρι-Σεν Λούις 

Συντονιστής: Αθανάσιος Χούπης, Δημοσιογράφος ΕΡΤ / Παγκόσμιο Ραδιόφωνο "Η Φωνή της 

Ελλάδας" ("The Voice of Greeece") 

Κυριακή 23 Μαΐου, Μητρόπολη Αθηνών – Περιφέρεια Αττικής – Π.Ο.Ε   

-Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού 

-Ομιλία για την Γενοκτονία από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε., Γεώργιο Βαρυθυμιάδη 

-Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Ο Πρόεδρος                      Η Γενική Γραμματέας 

Γεώργιος Βαρυθυμιάδης                                                                 Αθηνά Σωτηριάδου 

 

 

 


