
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΖΑΜΠΙΑ 

Μήνυμα για την ημέρα 

Μνήμης της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού 

Ελληνισμού δημοσίευσε 

ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ζάμπιας 

κ. Ιωάννης. «Το αίμα των 

αθώων που πότισε την 

ευλογημένη ποντιακή γη, 

θυσία και αυτό στον βωμό 

της ρωμιοσύνης, βοά και η 

κραυγή των 

«εσφαγμένωναρνίων» δεν θα βρει ησυχία και ανάπαυση μέχρις ότου όλος ο πολιτισμένος 

κόσμος αναγνωρίσει αυτήν την άδικη και φρικαλέα σφαγή. Οι ζωές των ανθρώπων, η τιμή των 

βιασμένων θυγατέρων του Πόντου, τα σεβάσματα της Πίστεως, τα σπίτια και οι περιουσίες δεν 

θα γυρίσουν πίσω, αλλά το χρέος είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ, για να μην ξαναζήσουμε μια 

ακόμα γενοκτονία» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Είναι εξαιρετικά σαφές πλέον σε όσους έχουν ασχοληθεί, έστω και κατ’ ελάχιστον, με την ιστορία 

του ποντιακού Ελληνισμού ότι τα ειδεχθή εγκλήματα που διεπράχθησαν εναντίον του από τους 

Τούρκους έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της γενοκτονίας, αφού με τρόπο συστηματικό, μαζικό και 

εξαιρετικά βίαιο στόχευαν στον ολοκληρωτικό αφανισμό του Ελληνισμού του Πόντου από τις 

προαιώνιες πατρογονικές του εστίες. Τα ιστορικά τεκμήρια είναι αδιαμφισβήτητα και οι μαρτυρίες 

όσων επέζησαν της λαίλαπας των Νεότουρκων δεν μπορούν να διαψευστούν. Οι εκατόμβες των 

θυμάτων –πλέον των 350 000- ζητούν, όχι εκδίκηση ασφαλώς, αλλά δικαίωση… 



Το αίμα των αθώων που πότισε την 

ευλογημένη ποντιακή γη, θυσία και 

αυτό στον βωμό της ρωμιοσύνης, 

βοά και η κραυγή των 

«εσφαγμένωναρνίων» δεν θα βρει 

ησυχία και ανάπαυση μέχρις ότου 

όλος ο πολιτισμένος κόσμος 

αναγνωρίσει αυτήν την άδικη και 

φρικαλέα σφαγή. Οι ζωές των 

ανθρώπων, η τιμή των βιασμένων 

θυγατέρων του Πόντου, τα 

σεβάσματα της Πίστεως, τα σπίτια 

και οι περιουσίες δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά το χρέος είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ, για να μην 

ξαναζήσουμε μια ακόμα γενοκτονία. 

Η ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και, βεβαίως, στα διεθνή φόρα 

οφείλει να αναδείξει όλες τις πτυχές του Ποντιακού ζητήματος, να γνωστοποιήσει τα τεκμηριωμένα 

και αδιάσειστα στοιχεία που πιστοποιούν τη διάπραξη της γενοκτονίας και να επιτύχει τη μαζική 

καταδίκη, εκ μέρους του συνόλου του πολιτισμένου κόσμου, αυτού το βάρβαρου εγκλήματος κατά 

της ανθρωπότητας. Η πρόσφατη αναγνώριση της Γενοκτονίας που διέπραξαν οι ίδιοι θύτες, 

εναντίον του πολύπαθου και φιλειρηνικού Αρμενικού λαού, από τις Η.Π.Α αναζωπυρώνει τις 

ελπίδες για την αίσια έκβαση και του Ποντιακού ζητήματος. Επιπρόσθετα, η ευαισθητοποίηση των 

Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς μπορεί καταλυτικά να επιδράσει στη μαζική 

κινητοποίηση και την ειρηνική διεκδίκηση, αφού η λήθη είναι ο μεγάλος εχθρός στην υπόθεση του 

ποντιακού Ελληνισμού. 

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, δεν είναι μια υπόθεση που αφορά στους Ποντίους –

οι οποίοι προφανώς και πρέπει να πρωτοστατούν στην προσπάθεια της διεθνούς αναγνώρισής της- 

είναι ένα ζήτημα που αφορά σε όλη την ανθρωπότητα και τον κόσμο μας. Η αναγνώριση της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και η απόδοση της οφειλόμενης τιμής στα θύματα θα είναι 

ένα βήμα προς την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στην εμπέδωση του σεβασμού προς τον 

άλλο. Έχει ήδη αργήσει πολύ, δεν πρέπει να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο… 



Εξάλλου, η πρόσφατη συμβολική κίνηση της 

Διοίκησης Biden στην αναγνώριση της γενοκτονίας 

των Αρμενίων έχει διδακτικό χαρακτήρα και 

αποδεικνύει ότι η αρετή της υπομονής είναι όπλο στα 

χέρια αυτού που τη διαθέτει. Θα έρθει σύντομα το 

πλήρωμα του χρόνου και για τη δικαίωση των 

ποντιακών ψυχών που χάθηκαν. Αλλά κάτι τέτοιο 

απαιτεί καλό συντονισμό και ικανούς διπλωματικούς 

χειρισμούς από μέρους του πολιτικού κόσμου και 

ιδίως από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, σημαντικές είναι οι εξαγγελίες των 

διαδοχικών Κυβερνήσεων της Ελλάδος των 

τελευταίων ετών, αναφορικά με την προώθηση της 

διεθνοποίησης του ζητήματος. Αυτές οι εξαγγελίες πρέπει να γίνουν πράξη. 

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουμε ότι μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση, εμείς οι 

Πόντιοι είμαστε «ακόμη στο σταυρό» αναμένοντας την Ανάσταση. 

Χριστός Ανέστη! 

Metropolitan Ioannis of Zambia sent a message on the Day of Remembrance of the 
Genocide of Pontian Hellenism. 

The Metropolitan of Zambia stated in his message: “The lives of the people, the honor of the 
raped daughters of Pontus, the respect of the Faith, the houses, and the possessions will not be 
returned, but the duty is to never forget so that we do not experience another genocide again.” 

He also said, among other things: “Moreover, the recent symbolic recognition of the Armenian 
genocide by President Biden is instructive and proves that the virtue of patience is a weapon in 
the hands of those who possess it. The crew of time will soon come to justify the lost Pontian 
souls.” 

Read below the full message of the Metropolitan of Zambia: 
It is now extremely clear to those who have dealt, albeit in the slightest, with the history of 
Pontian Hellenism that the heinous crimes committed against it by the Turks have all the 
characteristics of genocide, as they systematically, massively, and extremely violently aimed at a 
complete annihilation of the Hellenism of Pontus from its pre-eternal ancestral homes. The 
historical evidence is indisputable and the testimonies of those who survived the Neo-Turkish 



uprising cannot be refuted. The millions of victims – more than 350,000 – demand, not revenge 
of course, but justice… 

The blood of the innocent who watered the blessed Pontian land, sacrifice, and that on the altar 
of Romiosini, roar and the cry of the “slaughtered lambs” will not find peace and rest until the 
whole civilized world recognizes this unjust and horrible slaughter. The lives of the people, the 
honor of the raped daughters of Pontus, the respect of the Faith, the houses, and the possessions 
will not be returned, but the duty is to never forget so that we do not experience another genocide 
again. 

The Greek State, in the context of the European acquis and, of course, in the international fora, 
must highlight all aspects of the Pontian genocide, disclose the substantiated and incontrovertible 
evidence that confirms the commission of the genocide and achieve mass condemnation by all 
civilized world, this barbaric crime against humanity. The recent recognition of the Genocide 
committed by the perpetrators themselves, against the long-suffering and peaceful Armenian 
people, by the USA rekindles hopes for a happy outcome of the Pontian Genocide as well. In 
addition, the sensitization of the Greek citizens and especially of the new generation can have a 
catalytic effect on the mass mobilization and the peaceful claim, since oblivion is the great 
enemy of the genocide of the Pontian Greeks. 

The recognition of the Pontian Genocide is not an issue that concerns the Pontians – who 
obviously must take the lead in the effort of its international recognition – it is an issue that 
concerns all of humanity and our world. The recognition of the Genocide of the Greeks of Pontus 
and the return of due honor to the victims will be a step towards the peaceful coexistence of the 
peoples and the consolidation of respect for the other. It is already too late, it should not take any 
longer… 

Moreover, the recent symbolic recognition of the Armenian genocide by President Biden is 
instructive and proves that the virtue of patience is a weapon in the hands of those who possess 
it. The crew of time will soon come to justify the lost Pontian souls. But such a thing requires 
good coordination and competent diplomatic maneuverings on the part of the political world and 
especially by the Governments of Greece. In this context, the announcements of the successive 
Governments of Greece in recent years are important, regarding the promotion of the 
internationalization of the issue. These proclamations must be put into practice. 

In the Orthodox Church we believe that after the Crucifixion comes the Resurrection, we 
Pontians are “still on the cross” waiting for the Resurrection. 

Christ is Risen! 

Πηγές: https://www.orthodoxianewsagency.gr/patriarxeia/patriarxio_aleksandrias/zampia-to-
aima-ton-athoon-pou-potise-tin-pontiaki-
gi/?fbclid=IwAR24Xf7QJ65xtZAyTIOtg_Pw08uCuarrVb57w4T0b7CEla-CwNND-cMJhHc 

https://orthodoxtimes.com/metropolitan-of-zambia-we-pontians-are-still-on-the-cross-waiting-
for-the-resurrection/?fbclid=IwAR0xqHiGJ2oRBM-
PDHNP3aYvNpirOSBObnXkB3SGZh8ttt5PHj03I6Ftoq4 


