Οι εκπαιδεσηικοί ηης πολιηείας ηοσ Ιλλινόις
μαθαίνοσν ζτεηικά με ηην Ελληνική Γενοκηονία
ηηο 15 Οθησβξίνπ, Ο δξ. Κσλζηαληίλνο
Υαηδεδεκεηξίνπ άθεζε πνιύ ζεηηθέο εληππώζεηο ζηελ
Δηήζηα ύλνδν Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηνπ Ιιιηλόηο κπξνζηά ζε έλα θνηλό πεξηζζνηέξσλ από
120 εθπαηδεπηηθώλ. Η ζπγθεθξηκέλε ύλνδνο είλαη
θάησ από ηελ αηγίδα ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ
Κνηλσληθώλ πνπδώλ θαη απηή ήηαλ ε Δηήζηα
ύλνδνο ηεο Πνιηηείαο κε πεξηζζόηεξα από 30
εξγαζηήξηα πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο
θνηλσληθέο ζπνπδέο.
Σν ζέκα ηνπ δξνο Υαηδεδεκεηξίνπ ήηαλ «Η Ξεραζκέλε Γελνθηνλία: Γηδάζθνληαο ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα
Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, Γηαθνξεηηθόηεηα θαη Ιζηνξηθή θέςε». ηελ εηζαγσγή ηνπ ν δξ. Υαηδεδεκεηξίνπ,
ζύγθξηλε ηελ Οζσκαληθή θαη Απζηξννπγγξηθή Απηνθξαηνξία θαη ηελ πξώελ νβηεηηθή Έλσζε, νη νπνίεο
αθνινύζεζαλ πνιηηηθή δηαθξίζεσλ θαη ζπρλά δηώμεσλ θαηά ησλ κεηνλνηήησλ ηνπο, κε ηηο Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο, νη νπνίεο παξαδνζηαθά πεξεθαλεύνληαη όηη είλαη έλα έζλνο κεηαλαζηώλ. Βεβαίσζε όηη ην έζλνο
καο κε απηήλ ηνπ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζα έπξεπε πξαγκαηηθά λα εηδσζεί σο έλδεημε δύλακεο πεξηζζόηεξν
παξά σο αδπλακία.
Αθνύ έθαλε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο Διιεληθήο Γελνθηνλίαο θαη ηελ ζύλδεζε πνπ είρε απηή κε ηελ
Γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, ν δξ. Υαηδεδεκεηξίνπ επηθέληξσζε ηα ζρόιηά ηνπ, ζηελ Καηαζηξνθή ηεο
κύξλεο ην 1922. Υξεζηκνπνηώληαο κηα ειεθηξνληθή παξνπζίαζε κε πνιύ πξσηόηππν πιηθό από
πξσηνγελείο πεγέο – πεξηιακβαλνκέλσλ θσηνγξαθηώλ θαη επίζεκα έγγξαθα από ην ακεξηθαληθό
ππνπξγείν εμσηεξηθώλ, επηιεγκέλα από ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή έξεπλα, εμήγεζε ηα θνβεξά γεγνλόηα πνπ
ζπλέβεζαλ θαζώο θαηγόηαλ ε πόιε. Υηιηάδεο λεθξνί ζηελ απνβάζξα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθύγνπλ
από ηελ ππξθαγηά. Με ηε βία, απνρσξηζκέλνη από ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο, νη Αξκέληνη θαη νη Έιιελεο
άλδξεο, εθηνπίζηεθαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο – ρηιηάδεο από απηνύο δνινθνλήζεθαλ ζηε δηάξθεηα απηήο
ηεο πνξείαο. Παξά ηηο αξλήζεηο ηεο επίζεκεο Σνπξθίαο, ππάξρνπλ καξηπξίεο απηνπηώλ καξηύξσλ νη νπνίεο
απνθαιύπηνπλ όηη νη Σνύξθνη ζηξαηηώηεο έθαςαλ ηελ Αξκεληθή, ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή ζπλνηθία
ηεο πόιεο.
Παξά ην όηη ηα πινία ηνπο ήηαλ ζηα αλνηρηά, νη Δπξσπατθέο θαη Ακεξηθαληθέο δπλάκεηο δελ έθαλαλ
ηίπνηα γηα λα βνεζήζνπλ – αθόκα θαη κνπζηθή έπαηδε δπλαηά πάλσ ζηα θαξάβηα ζε κηα πξνζπάζεηα λα
ζηγήζνπλ ηηο θξαπγέο πνπ έξρνληαλ από ηελ θακέλε πόιε. Μόλν αθνύ νη Σνύξθνη εγέηεο έδσζαλ ηελ
έγθξηζή ηνπο, κόλν ηόηε βνήζεζαλ ζηελ εθθέλσζε ησλ επηδώλησλ. Αξγόηεξα νη ΗΠΑ ζθνπίκσο βνήζεζαλ
ζηελ ζπγθάιπςε ηεο Σνπξθηθήο επζύλεο γηα απηά ηα θνβεξά εγθιήκαηα, εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηνπο λα
απνθηήζνπλ δηθαηώκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο πεξηνρήο εθ κέξνπο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
Οη επηζεκάλζεηο απηέο ηνπ δξνο Υαηδεδεκεηξίνπ έγηλαλ αθόκε πεξηζζόηεξα ηζρπξέο όηαλ κνηξάζηεθε
ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Η κεηέξα ηνπ θαη αξθεηνί από ηνπο ζπγγελείο ηνπ ήηαλ
αλάκεζα ζε απηνύο πνπ δηαζώζεθαλ από ηε θιεγόκελε πόιε.
Ο δξ. Υαηδεδεκεηξίνπ είλαη Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο ρνιηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηεπζπληήο ηνπ
ρεδηαζκνύ αξθεηώλ Ιζηνξηθώλ Ακεξηθαληθώλ Δθπαηδεπηηθώλ ρεδίσλ, κέζα ζηε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο
ηεο πόιεο ηεο Νέαο Τόξθεο. Έρεη γξάςεη ηξία βηβιία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ : Αμερικανικές μαρησρίες
ποσ ζηοιτειοθεηούν ηην Καηαζηροθή ηης Σμύρνης, θαζώο επίζεο θαη αξθεηά άξζξα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε, ηεο Βπδαληηλήο θαη ύγρξνλεο Διιεληθήο Ιζηνξίαο.
Δπίζεο ζηελ ύλνδν, ε Αλαζηαζία θνύπαο θαη ν Ρνλ Λεβίηζθη, εθπαηδεπηηθνί πνπ εθπξνζσπνύζαλ
ηνλ ύιινγν Πνληίσλ ηθάγν, παξνπζίαζαλ δύν εξγαζηήξηα, ην «Απειπηζία, Θάλαηνο θαη Άξλεζε- ε
Αξκεληθή, ε Αζζπξηαθή θαη ε Διιεληθή Γελνθηνλία». Σν πξώην εξγαζηήξην πξνζέθεξε κηα εηζαγσγηθή
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο γελνθηνλίεο. Σν δεύηεξν εξγαζηήξην είρε ζαλ ζέκα, απνηειεζκαηηθέο
κέζνδνη γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ γελνθηνληώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξέιαβαλ αξθεηό εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηηο
ηάμεηο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, ν ύιινγνο Πνληίσλ ηθάγν, είρε ηνλ δηθό ηνπ ρώξν ζηελ αίζνπζα Έθζεζεο ηεο
πλόδνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ύλνδν ζηακαηνύζαλ ζην ρώξν ηνπ πιιόγνπ γηα λα
κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ Αξκεληθή, Αζζπξηαθή θαη Διιεληθή Γελνθηνλία.
Σν άββαην, 6 Ννεκβξίνπ, ν ύιινγνο Πνληίσλ ηθάγν ζα θηινμελήζεη ηελ Σξίηε Δηήζηα Αθαδεκατθή
ύλνδν κε ζέκα ηελ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ θαη ηεο Αλαηνιίαο. Η εθδήισζε ζα ιάβεη ρώξα
ζην Westin Hotel ζην Rosemont, IL, από ηηο 8 π.κ έσο ηηο 5 κ.κ.
Αθαδεκατθνί από δηάθνξεο ρώξεο ζα θάλνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
απηήο ηεο γελνθηνλίαο. Η είζνδνο ζηελ ύλνδν είλαη ειεύζεξε θαη αλνηρηή ζην θνηλό (πξναηξεηηθό γεύκα κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο κε θόζηνο 30$)
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ. Γηώξγν Μαπξόπνπιν ζην 630-303-4361
ή ζην gmavropoulos@hotmail.com. Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ην www.pontiangreeks.org .
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