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Στο επιβλητικό κτίριο της ιστορικής Εστίας Ν.Σμύρνης, ενώπιον του οποίου βρίσκεται και
το μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Η Ελληνίδα, η
Αρμένια, η Ασσύρια, η Κούρδισσα γυναίκα, θύματα της Γενοκτονίας» που διοργάνωσε στις
16 Απριλίου 2016 η Ένωση Ποντίων Ν. Σμύρνης - Δάφνης - Αγ. Δημητρίου και η Εστία Ν.
Σμύρνης, με κεντρικό ομιλητή το διδάκτορα κοινωνιολογίας Θεοφάνη Μαλκίδη. Η εκδήλωση
ξεκίνησε με καλωσόρισμα της Αντιπροέδρου της Εστίας Ελισάβετ Πιτσαδιώτη, η οποία
αναφερόμενη στο ιστορικό ίδρυσης της «Μαύρης Θάλασσας» εκθείασε την πολυσχιδή
δράση της και κάλεσε στο βήμα την πρόεδρο της Ένωσης Ράνια Χρυσοχοΐδου, η οποία
αναφέρθηκε στην ανάγκη να φωτιστεί η ειδεχθής Γενοκτονία των γυναικών και παιδιών από
τους Τούρκους και να καταδειχτεί η συνέχιση μέχρι τις μέρες μας της γενοκτόνου πολιτικής
τους.

Για του λόγου το αληθές κάλεσε στο βήμα την εκπρόσωπο του Κουρδικού Δημοκρατικού
Κόμματος της Συρίας Ροζέν Μωχάμετ, η οποία αναφέρθηκε στη Γενοκτονία που
διαπράττουν διαχρονικά οι Τούρκοι εις βάρος τους, ιδιαίτερα κατά των γυναικών και μικρών
παιδιών μέχρι και σήμερα στη Ροτζάβα. Στη συνέχεια η εκπρόσωπος των Ασσυρίων
Αναστασία Μαραμενίδου, έκανε σύντομη αναδρομή στην ιστορία τους και αναφέρθηκε στα
χιλιάδες θύματα της Γενοκτονίας.

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Αρμενίων Αλίς Φαρατζιάν, ερχόμενη από το
μνημόσυνο των Αρμενίων που μόλις είχε ολοκληρωθεί, αφού αναφέρθηκε στο ενάμιση
εκατομμύριο θύματα και στις αγριότητες των Τούρκων εις βάρος των γυναικών, τόνισε την
ανάγκη δυναμικής διεκδίκησης της αναγνώρισης της Γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα.
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Ο Θεοφάνης Μαλκίδης επικεντρώθηκε στη σημασία που έχει για την εξέλιξη ενός λαού ο
αφανισμός γυναικών και παιδιών και τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει ο κοινός αγώνας
των θυμάτων της Γενοκτονίας για την αναγνώριση. Αγώνας που ήδη έχει επιτύχει αρκετές
αναγνωρίσεις.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Ράνια Χρυσοχοΐδου,
με τη χορωδία της Ένωσης Ποντίων, καθώς και χορευτικό αφιέρωμα στη Μπάφρα, την
πλέον γενοκτονημένη και παρεξηγημένη περιοχή του Πόντου. Ο Γιάννης και ο Παναγιώτης
Καζαντζίδης συνόδευσαν με τη λύρα και το νταούλι τους. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους: η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Σταματάκη-Ανθίδου, η Δήμαρχος Αγ.Δημητρίου
Μαρία Ανδρούτσου, ο Αντιδήμαρχος Ν.Σμύρνης Στάθης Κούπας, ο τ.Δήμαρχος Ν.Σμύρνης
Γ.Κουτελάκης, η τ. Αντ/χος Μ.Ιακωβάκη, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Καστόρης, Κ.Κωτσίδης, η
Γ.Γ. της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών Γ.Χαριτίδου καθώς και πολλοί εκπρόσωποι
ποντιακών, μικρασιατικών και τοπικών σωματείων.
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