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Δθλϊςεισ Τπουργοφ Παιδείασ για τθ Γενοκτονία των Ποντίων - 

Προςωπικι ιδεολθψία ι κεντρικι πολιτικι άποψθ τθσ Κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ; 

 
Πολλά ερωτθματικά δθμιουργεί θ επιλογι του Τπουργοφ Παιδείασ, κ. Φίλθ να 

επαναβεβαιϊςει τθν προςωπικι του κζςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ γενοκτονίασ των Ποντίων 

(κάτι που δεν ζχει δικαίωμα να πράττει όντασ Υπουργόσ Παιδείασ), ςε ζνα χρονικό ςθμείο 

που θ εκπαίδευςθ διαλφεται εξ αιτίασ των ολζκριων χειριςμϊν τθσ κυβζρνθςθσ αλλά και 

θ κυβζρνθςθ τθσ «πρϊτθσ φοράσ αριςτερά» του ΤΡΙΗΑ με τθ ςυνεργαςία των ΑΝΕΛ 

ψθφίηει μζτρα που οδθγοφν τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ςτθν απόλυτθ ζνδεια και τθν 

απόγνωςθ. 

 Ο κφριοσ Υπουργόσ ανακινεί ζνα ηιτθμα που ζχει λυκεί τόςο από το Ελλθνικό 

Κοινοβοφλιο όςο και από τθ διεκνι κοινότθτα, αμφιςβθτϊντασ τθν ιςτορικι αλικεια 

αλλά και τουσ νόμουσ που ζχουν ψθφιςτεί από τθν ελλθνικι Βουλι, αφοφ θ γενοκτονία 

που τελζςτθκε από  το τουρκικό κράτοσ ςε βάροσ των Ελλινων του Πόντου 

αναγνωρίςκθκε με τον νόμο 2193/1994. Στο άρκρο 1 του νόμου, αναγράφεται ότι 

«Ορίηεται θ 19θ Μαΐου ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου».  

Ταυτόχρονα, προςφζρει άριςτεσ υπθρεςίεσ ςτο τουρκικό κράτοσ το οποίο 

εκμεταλλεφεται τισ δθλϊςεισ του κ. Φίλθ για να ενιςχφςει τθ ςτάςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ 

γενοκτονίασ. 

Αποτελοφν όμωσ τα παραπάνω προςωπικι εμμονι του κ. Φίλθ ι ουςιϊδθ 

πολιτικι ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ θ οποία, μάλιςτα, αποφάςιςε να τροποποιθκεί θ 

διδακτζα και εξεταςτζα φλθ τθσ Γ’ Λυκείου ϊςτε να μθ γίνεται καμία αναφορά ςτον όρο 

Γενοκτονία, παρά τθν αντίκετθ άποψθ που εξζφραςε το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ 

Πολιτικισ. 



 

Θ Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

απαιτεί από τθν κυβζρνθςθ να ξεκακαρίςει άμεςα τθ κζςθ τθσ.  

Ο Πρωκυπουργόσ οφείλει να ηθτιςει τθν παραίτθςθ του «ανιςτόρθτου» κ. Φίλθ, ο 

οποίοσ εάν του ζχει απομείνει ίχνοσ ευκφνθσ κι ελάχιςτο αίςκθμα χρζουσ που του 

επιβάλλει θ κζςθ του, κα πρζπει να τθν υποβάλλει αφοφ αποδεικνφεται ανάξιοσ.  
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Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

   

Μάνοσ Ανδρουλάκθσ  Κϊςτασ Χριςτόπουλοσ 
 


