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Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφζρεται ςε ςφαγζσ και εκτοπιςμοφσ εναντίον 
Ελλθνικϊν πλθκυςμϊν ςτθν περιοχι του Πόντου, που πραγματοποιικθκαν από το κίνθμα 
των Νεότουρκων κατά τθν περίοδο 1914-1923. Εκτιμάται ότι ςτοίχιςε τθ ηωι περίπου 
213.000-368.000 Ελλινων. Οι επιηϊντεσ κατζφυγαν ςτον Άνω Πόντο (ςτθν  πρϊθν ΕΣΣΔ) και 
μετά τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι το 1922, ςτθν Ελλάδα. 
Η Γενοκτονία των Ελλινων πραγματοποιικθκε παράλλθλα με γενοκτονίεσ ςε βάροσ και 

άλλων χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, δθλ. των Αρμενίων και 
των Αςςυρίων.
Κατόπιν ειςιγθςθσ του τότε Πρωκυπουργοφ Ανδρζα Παπανδρζου, θ Βουλι των Ελλινων 
αναγνϊριςε τθ γενοκτονία το 1994 και ψιφιςε τθν ανακιρυξθ τθσ 19θσ Μαΐου ωσ «Ημζρα 
Μνιμθσ για τθ Γενοκτονία των Ελλινων ςτο Μικραςιατικό Πόντο».

Μάχη τησ Κρήτησ ονομάηεται θ επιχείρθςθ κατάλθψθσ τθσ Κριτθσ από τουσ  Γερμανοφσ 
κατά το Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο. Πιο ςυγκεκριμζνα, το πρωί τθσ 20θσ Μαΐου 1941, ξεκίνθςε 
θ αεροπορικι ζφοδοσ των Γερμανϊν με ςυνκθματικό όνομα «Επιχείρηςη Ερμήσ» 
εναντίον του νθςιοφ, θ οποία ζλθξε τθν 1θ Ιουνίου με τθν πφρρειο νίκθ των Γερμανϊν. 
Με τθν επιχείρθςθ αυτι οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νθςί από τισ 
αγγλοελλθνικζσ ςυμμαχικζσ δυνάμεισ. Ωςτόςο θ «επιτυχία» αυτι τουσ κόςτιςε τόςο 
πολφ, ϊςτε να μθν επιχειριςουν ξανά άλλθ αεροπορικι ζφοδο τθσ ίδιασ κλίμακασ κατά 
τθν διάρκεια του πόλεμου.
Η Μάχθ τθσ Κριτθσ  κεωρείται πολφ ςθμαντικι λόγω τθσ ςκεναρισ αντίςταςθσ που 

προζβαλαν οι Κρθτικοί απζναντι ςτουσ αρικμθτικά ανϊτερουσ Γερμανοφσ 
επιτυγχάνοντασ τθν κακυςτζρθςθ των επεκτατικϊν ςχεδίων των ειςβολζων αλλάηοντασ 
τθν πορεία ολόκλθρου του πολζμου.

Κφπροσ 1974. Με το προδοτικό πραξικόπθμα τθσ Χοφντασ των Ακθνϊν και τθσ ΕΟΚΑ Β’, 
άνοιξε θ κερκόπορτα για τθν βάρβαρθ τουρκική ειςβολή, ςτισ 20 Ιουλίου 1974. 
Τριανταοκτϊ χρόνια μετά, οι ςυνζπειεσ τθσ ειςβολισ εξακολουκοφν να υφίςτανται με 
οδυνθρά αποτελζςματα για ολόκλθρο τον Ελλθνιςμό. Το 37% του Κυπριακοφ εδάφουσ 
βρίςκεται υπό κατοχι.  Διακόςιεσ χιλιάδεσ πρόςφυγεσ  ηουν μακριά από τισ πατρογονικζσ 
τουσ εςτίεσ και θ Κφπροσ αγωνίηεται να επουλϊςει τισ πλθγζσ τθσ για τουσ χιλιάδεσ 
νεκροφσ και αγνοουμζνουσ. Τριανταοκτϊ  χρόνια μετά και θ αδιαλλαξία τθσ Τουρκίασ 
ςυνεχϊσ επιτείνεται…

***

Στον υπαίκριο χϊρο του πάρκου κα εκτίκενται οχιματα του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου και 
αρχειακό φωτογραφικό υλικό ςε τζςςερα περίπτερα, με κζμα:
•Η Γενοκτονία των Ποντίων
•Η εκτζλεςθ ςτο Κοντομαρί (Οι Γερμανοί φωτογραφίηουν τισ εκτελζςεισ των κυμάτων τουσ).
•Η καταςτροφι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ τθσ Κφπρου από τουσ Τοφρκουσ ειςβολείσ
•Η παραβίαςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Κφπρο, το 1974.
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