
 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 
         Θεσσαλονίκη, 22/08/2022 

 
Του:  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Εξωτερικών 
  Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 
 
 
ΘΕΜΑ: «Εθνικό προβληματισμό προκαλεί η γραπτή παραδοχή του κ. Ε. Βενιζέλου, 

αφενός, για το ότι από κοινού με τον κ. Α. Σαμαρά είχε προηγηθεί, το 2014, 
διαπραγμάτευση με τον κ. Ερντογάν για τον αντιρατσιστικό νόμο και για την 
Γενοκτονία των Ποντίων, και αφετέρου, για την απαιτηθείσα καθησυχαστική 
δήλωση προς την Τουρκία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης» 

 
 
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
Η εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» του Σαββάτου 20 Αυγούστου 2022 (αρ. Φύλλου 42335) με 

πρωτοσέλιδο υπέρτιτλο: «Ομολογία Βενιζέλου στο βιβλίο του “Εκδοχές πολέμου” για τον 

“Aντιρατσιστικό” … Διαπραγματευτήκαμε με τον Ερντογάν νόμο για την Γενοκτονία των 

Ποντίων!», δημοσιεύει ένα επίμαχο απόσπασμα από το βιβλίο του, το οποίο αναφέρεται 

στο συγκεκριμένο θέμα: «Οι μεγαλύτερες δυσκολίες αφορούσαν την εξωτερική πολιτική σε 

σχέση με τον αντιρατσιστικό νόμο, διότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση της Τουρκίας ως 

προς την αναγνώριση γενοκτονιών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες και με απλές 

αποφάσεις εθνικών κοινοβουλίων. Τελικώς επείσθη ο κ. Ερντογάν -στη συνάντηση που 

είχαμε μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ της Ουαλίας 

ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών- ότι η αυτή η αναφορά είναι 

ιστορική και δεν θα στρέφεται κατά της σημερινής Τουρκίας, δεν αφορά στις διμερείς 

σχέσεις ή την διεθνή θέση της Τουρκίας. Αυτή ήτανε μία δήλωση που ενημέρωσα τον κ. 

Ερντογάν ότι θα κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, την οποία έκανε 

στη Βουλή. Συνεπώς ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά 

χωρίς να έχουμε περιττές τριβές στις διμερείς σχέσεις μας με την Τουρκία, διότι η θέση μας 

είναι πάρα πολύ καθαρή, όπως είναι και η θέση άλλων Κοινοβουλίων, του αμερικανικού 

Κογκρέσου, του γαλλικού Κοινοβουλίου και πολλών άλλων. Ο κ. Ερτογάν λοιπόν επείσθη... 

 
Πρέπει να χαιρόμαστε για αυτό; Ή θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που ετέθη κάποτε “υπό την 

έγκριση του Τούρκου Προέδρου” το νομοθετικό έργο της ελληνικής Βουλής και που 

ενημερώθηκε προκαταβολικά  για την δήλωση του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία 

του έδινε συγχωροχάρτι για την γενοκτονία των Ποντίων.  
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Το εάν, εξ’ άλλου, άλλα Κοινοβούλια αποσυνέδεαν την σημερινή Τουρκία από τα εγκλήματα 

των Οθωμανών, ελάχιστα μας αφορά. Οι νεκροί του Πόντου δεν ήταν ούτε Γάλλοι, ούτε 

Αμερικανοί. Έλληνες ήταν.».  

 
Από τα ως άνω αναγραφόμενα και από την παραδοχή του τότε Υπουργού Εξωτερικών και 
συγγραφέα του συγκεκριμένου βιβλίου, κ. Ε. Βενιζέλου, επισημαίνουμε τα εξής: 
1. Ο κ. Ερντογάν λοιπόν επείσθη… Πρέπει να χαιρόμαστε για αυτό; Ή θα έπρεπε να 
ντρεπόμαστε, που ετέθη κάποτε «υπό την έγκριση του Τούρκου Προέδρου το νομοθετικό 
έργο της ελληνικής Βουλής; 
2. Ότι ενημερώθηκε προκαταβολικά για την δήλωση του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης 
που έδινε συγχωροχάρτι για τη γενοκτονία των Ποντίων.  
3. Οι νεκροί του Πόντου δεν ήσαν ούτε Γάλλοι, ούτε Αμερικανοί. Έλληνες ήταν.  
 
Εκ των ανωτέρω, επιγραμματικά, συνάγεται ότι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ της 
Ουαλίας: 
1. Η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι ο αντιρατσιστικός νόμος που περιλαμβάνει την 
ποινικοποίηση της αρνήσεως της Γενοκτονίας των Ποντίων δεν θα στρέφεται κατά της 
σύγχρονης Τουρκίας. Και όταν μιλούσε για ελληνική κυβέρνηση, αφορούσε στον τότε 
πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά και στον τότε Υπ. Εξωτερικών, κ. Ε. Βενιζέλο και από 
την τουρκική πλευρά τον κ. Ερντογάν. 2. Κυριολεκτικά, ζητήθηκε η άδεια και η έγκριση του 
Τούρκου Προέδρου για την αναγνώριση των εγκλημάτων των Οθωμανών εις βάρος των 
ελληνικών πληθυσμών του Πόντου.  3. Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε, απλά, με ιστορικό 
χαρακτήρα την αναγνώριση της γενοκτονίας, η οποία δεν στρέφεται κατά της σημερινής 
Τουρκίας, η οποία όμως, διατυμπανίζει την διευκόλυνση της Οθωμανικής κληρονομιάς 
της. 4. Ο τότε Πρωθυπουργός, κ. Σαμαράς, φέρεται να διαβεβαίωσε τον κ. Ερντογάν ότι, ο 
συγκεκριμένος νόμος δεν στρέφεται κατά της Τουρκίας και για να τον πείσει, του 
εγγυήθηκε, πως ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, θα έκανε και 
σχετική δήλωση, η οποία θα ξεκαθάριζε, πως ο νόμος δεν θα στρέφονταν κατά της 
σύγχρονης Τουρκίας, όπερ και εγένετο. 
 
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω. 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 
1. Ο κ. Υπουργός Εξωτερικών συμφωνεί με τις ενέργειες του τότε Υπ. Εξωτερικών, Ε.  
Βενιζέλου, για τις οποίες, στην δεύτερη παράγραφο του ανωτέρω αποσπάσματος από το 
βιβλίο του, δεν επιδεικνύει ουδεμία υπερηφάνεια από τους τότε χειρισμούς τους;   

Παρακαλώ, να μου παραδώσετε επικυρωμένα αντίγραφα από τα σχετικά 
πρακτικά των ως άνω συνομιλιών, όπως αυτά τηρήθηκαν στις συνομιλίες 
μεταξύ των κ. κ. Σαμαρά-Βενιζέλου και του κ. Ερντογάν. Σε ενδεχόμενη, δε, 
σχετική άρνησή σας, παρακαλώ, να με πληροφορήσετε για τους λόγους. 

 
2. Ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης συμφωνεί με τις δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, 
κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, οι οποίες διατυπώθηκαν κατόπιν άνωθεν εντολών; Αν ναι, 
προτίθεσθε να διαχωρίσετε δημοσίως την θέση σας επ’ αυτών;    
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 




