Θεζζαινλίθε, 22-10-2019
Αξ.Πξ.9570

ΔΕΛΤIΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πακπνληηαθή Οκνζπνλδία Διιάδνο αλαθνηλώλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Διεθνούς
Σσνεδρίοσ για ηο έγκλημα ηης γενοκηονίας ζηις 6,7 και 8 Δεκεμβρίοσ 2019 ζηελ Αζήλα ζε
ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο.
Τν ζπλέδξην εληάζζεηαη ζην γεληθό πιαίζην ησλ επεηεηαθώλ εθδειώζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο καο
γηα ηε ζπκπιήξσζε 100 ρξόλσλ από ηελ απόβαζε ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι ζηε Σακςνύληα ηνπ
Πόληνπ ζηηο 19 Μάτνπ ηνπ 1919, ε νπνία ζήκαλε ηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο θαη πιένλ βάξβαξεο
θάζεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ. Δπηιέμακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηνπ ζπλέδξην
ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζώο ε 9ε Γεθεκβξίνπ έρεη νξηζζεί από ηνλ ΟΗΔ σο ε
«Γηεζλήο Ηκέξα Μλήκεο θαη Αμηνπξέπεηαο γηα ηα Θύκαηα ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο θαη ηεο
Πξόιεςεο απηνύ ηνπ Δγθιήκαηνο».
Σηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηάζρνπλ παγθνζκίνπ θήκεο επηζηήκνλεο, ηζηνξηθνί θαη
γελνθηνλνιόγνη, δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί θαη αθηηβηζηέο είλαη λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε πξόιεςεο
θαη απνηξνπήο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο, ην νπνίν δηαρξνληθά ηαιαλίδεη ηελ αλζξσπόηεηα.
Ωο απόγνλνη απηώλ πνπ επέδεζαλ ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ, αηζζαλόκαζηε πσο
νθείινπκε λα πξσηνζηαηήζνπκε ζηνλ αγώλα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
αμηνπξέπεηαο ησλ ζπκάησλ ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Δπηπιένλ, ζεσξνύκε, πσο ν
ιαόο καο, ν νπνίνο θιεξνδόηεζε ζην ζύγρξνλν δπηηθό θόζκν ζεκειηώδεηο ηδέεο θαη έλλνηεο θαη
θέξεη ζηελ επνρή καο ηηο αμίεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ σο
θαζνδεγεηήο ηεο αλζξσπόηεηαο, αλαιακβάλνληαο πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηνλ αγώλα ηεο
πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξόιεςεο θαη ηεο απνηξνπήο εγθιεκάησλ
όπσο ε Γελνθηνλία.

Η έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αθξόπνιεο
ηελ Παξαζθεπή 6 Γεθεκβξίνπ, ελώ νη εξγαζίεο ηνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα
Σηαύξνο Νηάξρνο, ζηηο αίζνπζεο "Φάξνο" θαη "Πύξγνο Βηβιίσλ".
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www.greekgenocide100.org, ε νπνία ζα αλαλεώλεηαη δηαξθώο.
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