
Σ 
ε μια περίοδο βαθύτατης κρί-
σης του ελληνισμού, για να 
συνεχίσουμε να υπάρχουμε 

ως αυτόνομο έθνος, για να αντικρύ-
σουμε το ίδιο μας το μέλλον χρειά-
ζεται να έχουμε συνείδηση και γνώ-
ση της ιστορίας μας. 

Διακόσια χρόνια μετά την Επανά-
σταση του 21, και σχεδόν εκατό χρό-
νια μετά το 1922 η ανεξαρτησία μας 
κινδυνεύει. Και όχι μόνο εξ αιτίας 
της επανεμφάνισης του νέο-οθωμα-
νισμού, και της υποταγής μας στην 
δυτική αποικιοκρατία, αλλά και 
από την στάση μεγάλου μέρους των 
ελίτ, που υποστηρίζουν πως θα πρέ-
πει η ιστορική μας μνήμη να λοβοτο-
μηθεί, και να πάψουμε να αντιστε-
κόμαστε. 

Σήμερα, η Τουρκία, επιχειρεί να 
αναιρέσει τις κατακτήσεις του 1821 
και του 1912-1920. Από την Κύπρο 
έως την Θράκη και το Αιγαίο, ο ελ-
ληνισμός απειλείται στις τελευταίες 
του εστίες. Την ίδια στιγμή η Δύση 
μας έχει εξαντλήσει οικονομικά και 
πνευματικά και επιχειρεί να μας με-
ταβάλει σε ένα απλό σύνορο με την 
Οθωμανική Ανατολή. Έτσι έγινε και 
παλιότερα. Προηγήθηκαν οι Φρά-
γκοι το 1204 και ακολούθησαν οι 
Τούρκοι το 1453. 

Απέναντι σε αυτές τις απειλές, 
στα πλαίσια ενός παρασιτικού «εξευ-
ρωπαϊσμού», που κατέρρευσε με πά-
ταγο το 2009, επιχειρείται μια στα-
διακή αλλά καθολική αναθεώρηση 
της νεοελληνικής ιστορίας, μια γενο-
κτονία της μνήμης  η οποία συνεχί-
ζεται και σήμερα, με αποκορύφωμα 
την απόρριψη της γενοκτονίας των 
Ποντίων δύο χρόνια πριν, από τον 
Νίκο Φίλη, και τις προσπάθειες κυ-
ριολεκτικής εξαφάνισης της ιστορίας 

μας από τα σχολικά βιβλία. Θεμελιώ-
δης επιδίωξη τους είναι η απόρριψη 
της συνέχειας και του αγωνιστικού 
ήθους του ελληνικού έθνους.  

Αναζητώντας λύση στα αποπνι-
κτικά αδιέξοδα, στα οποία  έχουμε 
περιπέσει, με ευθύνη του συνόλου 
του πολιτικού συστήματος, και ενός 
μεγάλου του πνευματικού κόσμου, 
είμαστε υποχρεωμένοι, ως έθνος, 
να ξανασκύψουμε στην ιστορία μας: 
Συρρικνωνόμαστε  δημογραφικά 
και γεωγραφικά· πιεζόμαστε από τις 
μεγάλες μεταναστευτικές μετακινή-
σεις λαών πολύ απόμακρων πολιτι-
στικά από εμάς·  είμαστε κατεστραμ-
μένοι οικονομικά, καταπτοημένοι 
και απογοητευμένοι.  Δεν διαθέτου-
με πλέον τίποτε άλλο για να ξαναση-
κωθούμε, παρά την μεγάλη μας ιστο-
ρική διαδρομή. Οι Έλληνες παραμέ-
νουν ένα μεγάλο ιστορικό έθνος. Αν 
αφαιρεθεί και αυτό, τότε δεν έχουμε 
άλλη λύση παρά την υποταγή και την 
ιστορική εξαφάνιση. 

Ο Ποντιακός ελληνισμός αποτε-
λεί ένα προνομιακό τμήμα του ελλη-
νισμού από όλες τις απόψεις. Πρώ-
τον, διότι υπέστησαν μια πρωτοφα-
νή γενοκτονία και διώξεις χωρίς προ-
ηγούμενο. Σφαγιάστηκαν και κυ-
νηγήθηκαν από τους Τούρκους από 
την εποχή των Βαλκανικών πολέ-
μων μέχρι τον οριστικό εξανδραπο-
δισμό τους το 1922. Δεύτερον διότι 
υπέστησαν αναρίθμητες διώξεις και 
εκτοπίσεις στο εσωτερικό της Σοβι-
ετικής Ένωσης, και τρίτον διότι βί-
ωσαν την προσφυγιά και αναρίθμη-
τες ταλαιπωρίες στην ίδια τους την 
πατρίδα, αντιμετωπίζοντας ακόμα 
και έναν εκτεταμένο αντιποντια-
κό ρατσισμό. Και όμως  αντιστάθη-
καν αποφασιστικά και ένοπλα στις 

τουρκικές διώξεις... από το 1453 μέ-
χρι το 1922. 

Για όλους αυτούς τους λόγους δι-
ατηρούν μια ισχυρή ταυτότητα που 
τους μεταβάλει σε αιχμή του δόρα-
τος ενάντια σε κάθε προσπάθεια λο-
βοτόμησης της ιστορικής μας συνεί-
δησης και εκ νέου επιβολής της νεο-
θωμανικής Τουρκίας. 

Γι’ αυτό και παραμένει ζωντανή, 
τόσο η πολιτιστική τους ταυτότητα 
(τραγούδια, χοροί) όσο και η συλλο-
γική τους συνείδηση. Γι’ αυτό και 
αποτελούν προνομιακό στόχο των 
κάθε είδους εθνομηδενιστών. Γι’ 
αυτό και πρέπει και μπορούν να απο-
τελέσουν την πρωτοπορία του αγώ-
να για επαναεθνικοποίηση της πολι-
τικής και πνευματικής μας ζωής. Οι 
Πόντιοι δεν αποτελούν απλώς ένα 
κομμάτι του ελληνικού έθνους, αλλά  
θυμίζουν σε όλους τους υπόλοιπους 
Έλληνες «ποιοι είναι τι τους πρέπει».  

Κίνημα Άρδην
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* Το Άρδην οργανώνει την Τε-
τάρτη 24 Μαΐου 2017 στις 19.30 
εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Η 
Ιστορία και η Εκπαίδευση στο 
στόχαστρο του εθνομηδενισμού» 
Θα μιλήσουν: Γιώργος Καραμπε-
λιάς, συγγραφέας, Τάσος Χατζηα-
ναστασίου, δρ Ιστορίας – εκπαιδευ-
τικός, Κωνσταντίνος Χολέβας, πο-
λιτικός επιστήμονας, στον χώρο πο-
λιτικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελε-
στινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα. 
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