
19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ  

05-05-2004 13:06  

 

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του 

Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ.  

Εμείσ που τουσ ηοφμε ςτισ γειτονιζσ μασ (προςωπικά γεννικθκα ςε ςπίτι που θ ιδιοκτιτρια ιταν 

Υόντια, θ νονά μου είναι Υόντια, ο πακολόγοσ μου είναι Υόντιοσ, θ Δαςκάλα μου και Πζντοράσ μου 

είναι Υόντια), μάκαμε μαηί τουσ να μθν ξεχνάμε.  

Που κυμίηουν ςτα δφςκολα, ότι είμαι Ελλθνίδα. Σταν χάνω το δρόμο τθσ αναηιτθςθσ των Ελλινων 

που ζφταςαν ςτο Αφγανιςτάν, που κάποιοι κζλουν αποδείξεισ, μου δείχνουν τον Ξαφκαςο... Πετά 

από κει, αν καταφζρεισ να φτάςεισ εκεί, ο δρόμοσ ανοίγει διάπλατα!  

 

******  

Ενα ςθμαντικό μζροσ του Ελλθνιςμοφ διαφυλάχκθκε μετά τθ διάλυςθ τθσ Βυηαντινισ 

αυτοκρατορίασ ςτα βόρεια τθσ Πικράσ Αςίασ ςτον Υόντο. Βζβαια θ άλωςθ τθσ Ψραπεηοφντασ από 

τουσ Σκωμανοφσ Ψοφρκουσ το 1461 ςιμαινε για τον Ελλθνιςμό του Υόντου τθν απϊλεια τθσ 

ανεξαρτθςίασ του, αλλά όχι και τθν εκνικι του ςυνείδθςθ.  

 

Πζςα ςτθν Σκωμανικι αυτοκρατορία οι Υόντιοι αποτελοφςαν το πιο αποκομμζνο κομμάτι του 

Ελλθνιςμοφ, που ηοφςαν ςε μια περιοχι φτωχι, χωρίσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν κεντρικι 

διοίκθςθ. Επιπλζον αποτελοφςαν μειοψθφία μζςα ςε ζνα πλικοσ αλλόκρθςκων και αλλόγλωςςων 

λαϊν, όπωσ οι Ξοφρδοι και οι Αρμζνιοι.  

 

Υαρ όλα αυτά οι Υόντιοι κατόρκωςαν να διατθριςουν τθ γλϊςςα και τθ κρθςκεία τουσ, να 

αποκτιςουν κυρίαρχθ οικονομικι κζςθ ςτα αςτικά κζντρα τθσ περιοχισ τουσ, να επιδείξουν ζναν 

αξιόλογο δθμογραφικό δυναμιςμό που τουσ επζτρεψε να επεκτακοφν και ςτισ περιοχζσ του 

Ξαυκάςου και τθσ Ξριμαίασ, και τζλοσ να αναπτφξουν μια ςθμαντικι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα.  

 

Θ οικονομικι ανάκαμψθ ςυνδυάςτθκε με δθμογραφικι άνοδο.Ψο 1865 οι Ελλθνεσ του Υόντου 

ανζρχονταν ςε 265.000 άτομα, το 1880 ςε 330.000 άτομα οι οποίοι κατοικοφςαν κυρίωσ ςτα αςτικά 

κζντρα. Σ ποντιακόσ ελλθνιςμόσ που ηοφςε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ςτισ περιοχζσ Χινϊπθσ, 

Αμάςειασ, Ψραπεηοφντασ, Χαμψοφντασ, Οαηικισ, Αργυροφπολθσ, Χεβάςτειασ, Ψοκάτθσ, και 

Ρικόπολθσ τθσ Σκωμανικισ αυτοκρατορίασ αρικμοφςε, ςφμφωνα με υπολογιςμοφσ του 

Σικουμενικοφ Υατριαρχείου και των Σκωμανικϊν αρχϊν περίπου 600.000 άτομα. Υαράλλθλα ςτθ 

νότια Φωςία, ςτθν περιοχι του Ξαυκάςου, τθν ίδια εποχι υπιρχαν περίπου 150.000 Υόντιοι, που 

είχαν μετοικίςει εκεί μετά τθν Αλωςθ τθσ Ψραπεηοφντασ από τουσ Σκωμανοφσ το 1461.  



 

Ψο 1860 υπιρχαν ςτθν περιοχι του Υόντου 100 ελλθνικά ςχολεία, ενϊ μετά τθν κατάλυςθ τθσ 

οκωμανικισ κυριαρχίασ το 1919 τα ςχολεία υπολογίηονταν ςε 1401 με 86.000 μακθτζσ, με πιο 

φθμιςμζνο το Φροντιςτιριο τθσ Ψραπεηοφντασ. Βζβαια εκτόσ από τα ςχολεία οι Υόντιοι διζκεταν 

τυπογραφεία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, λζςχεσ, και κζατρα, με τα οποία ζκαναν αιςκθτό τόςο το 

υψθλό πνευματικό τουσ επίπεδο, όςο και το εκνικό τουσ φρόνθμα.  
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Χιμερα, ςτθ λζξθ Γενοκτονία θ ςκζψθ μασ αυτόματα πθγαίνει ςτα δφο τραγικά γεγονότα του αιϊνα 

μασ, τθ Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 από τουσ Ρεότουρκουσ και τθ Γενοκτονία των Εβραίων και 

των ςλαβικϊν λαϊν το 1940-1944 από τουσ Γερμανοφσ.  

Χτον αιϊνα μασ διαπράχκθκαν εγκλιματα Γενοκτονίασ και ςε άλλουσ λαοφσ, που ςυνειδθτά θ Ρζα 

Ψάξθ πραγμάτων προςπάκθςε και προςπακεί να υποβακμίςει. Ζνασ από αυτοφσ τουσ λαοφσ, που 

ζχει υποςτεί όλεσ τισ μορφζσ και τισ μεκόδουσ γενοκτονίασ από το ςτρατοκρατικό κακεςτϊσ που 

είναι υπεφκυνο και για το ολοκαφτωμα του αρμενικοφ λαοφ, τον αφανιςμό τθσ κουρδικισ 

εκνότθτασ και τθ διχοτόμθςθ τθσ Ξφπρου, είναι και ο ελλθνιςμόσ του Υόντου.  

Σ ποντιακόσ ελλθνιςμόσ ατφχθςε να δοκιμάςει όλεσ τισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ 

των Θνωμζνων Εκνϊν ωσ πράξεισ Γενοκτονίασ.  

H Γενοκτονία των Eλλινων του Υόντου, ςε αντίκεςθ με των Aρμενίων, είτε επιςκιάςτθκε από τον 

όγκο των τραγικϊν περιπτϊςεων του αρμενικοφ λαοφ, επειδι ςυνζπεςε χρονικά, είτε 



αποςιωπικθκε από κυβερνθτικζσ και διπλωματικζσ επιταγζσ ςτο όνομα κάποιων διακρατικϊν 

ςυμφωνιϊν και ςυμφερόντων. Tο γενοκτονικό ςχζδιο απζβλεπε, ςτθν πρϊτθ φάςθ, ςτον αφανιςμό 

όλων των χριςτιανικϊν εκνοτιτων, και ςτθ δεφτερθ φάςθ ςτθν τουρκοποίθςθ των μουςουλμανικϊν 

εκνοτιτων, ςχζδιο που δεν ολοκλθρϊκθκε όμωσ κατά τθ διάρκεια του A' Υαγκοςμίου Υολζμου. 

Ωςτόςο δεν εγκαταλείφκθκε από τουσ κεμαλικοφσ, μετακεμαλικοφσ και ςτρατοκρατικοφσ κφκλουσ 

τθσ ςθμερινισ Tουρκίασ. H πολιτικι όλων των μετακεμαλικϊν κυβερνιςεων απζναντι ςτισ 

εκνότθτεσ τθσ Mικράσ Aςίασ και ιδιαίτερα απζναντι ςτουσ Kοφρδουσ τα τελευταία δζκα χρόνια 

επιβεβαιϊνει του λόγου το αλθκζσ.  

«Oι Nεότουρκοι», ζγραφε ο F. Sartiaux, «αποκάλυψαν το μεγαλοπιβολο ςχζδιό τουσ, τθν εξόντωςθ 

δθλαδι όλων των ικαγενϊν Xριςτιανϊν τθσ Mικράσ Aςίασ. Υοτζ, ςε καμιά περίοδο τθσ ιςτορίασ, 

κανζνα πιο διαβολικό ςχζδιο δεν είχε ςτοιχειϊςει τθ φανταςία του ανκρϊπου.  

H «ερυκρά» ςφαγι ολοκλθρϊκθκε από ζνα ςφςτθμα που λζγεται «λευκι» ςφαγι. Υρόκειται για τθν 

αργι εξόντωςθ από τθν κακομεταχείριςθ, τισ εκτοπίςεισ, το κρφο, τθν παρατεταμζνθ ςτζρθςθ νεροφ 

και τροφισ, τον αποκλειςμό ςε μπουντροφμια, τόςο μικρά, που να μθ χωράσ όρκιοσ. O φανατιςμόσ 

και θ κτθνωδία του Eμβζρ, θ πιο ψυχρι, μα κυνικι φανταςία του Tαλαάτ αγαλλίαςαν μ' αυτι τθν 

τρομερι επινόθςθ. Mποροφςαν να ιςχυριςτοφν πωσ τισ εκτοπίςεισ τισ απαιτοφςαν οι ςτρατιωτικζσ 

ανάγκεσ και πωσ τα χζρια τουσ δεν είχαν λερωκεί με αίμα, γιατί οι χριςτιανοί πζκαιναν μόνοι τουσ 

ςτο δρόμο!» .  

Χφμφωνα με τισ εκκζςεισ του Γερμανοφ πρεςβευτι ςτθν Kωνςταντινοφπολθ Mζττερνιχ, οι 

Nεότουρκοι προςπακοφςαν να δικαιολογιςουν τισ εκτοπίςεισ των Eλλινων που ηοφςαν ςτα 

παράλια τθσ Mαφρθσ Κάλαςςασ με τθν πρόφαςθ ότι οι Pϊςοι είχαν εξοπλίςει τον ελλθνικό 

πλθκυςμό και φοβοφνταν για το λόγο αυτόν μια ελλθνικι εξζγερςθ . H επιχειρθματολογία όμωσ 

αυτι ιταν αςτιριχτθ, αφοφ ο πλθκυςμόσ που, κατά κφριο μζροσ, εκτοπίςτθκε ιταν γυναίκεσ, παιδιά 

και γζροι . Oι ικανοί για όπλα είχαν κλθκεί και καταταγεί ςτο ςτρατό ι βρίςκονταν ςτα βουνά και 

ςτο εξωτερικό.  

Oριςμζνοι Γερμανοί που δε ςυμφωνοφςαν με τθν πολιτικι τθσ εκνοκάκαρςθσ, προςπάκθςαν με 

αλλεπάλλθλεσ εκκζςεισ, που ζςτελναν ςτο υπουργείο Eξωτερικϊν, να διαχωρίςουν τθ κζςθ και τισ 

ευκφνεσ τουσ από τα γενοκτονικά μζτρα των Nεοτοφρκων, ιδιαίτερα μετά τθν παγκόςμια 

κατακραυγι του αρμενικοφ ολοκαυτϊματοσ. Χυγκεκριμζνα, ςτισ 16 Iουλίου 1916 ο Γερμανόσ 

πρόξενοσ τθσ Aμιςοφ Kuckhoff ζγραφε ςτο υπουργείο Eςωτερικϊν, ςτο Bερολίνο: «Χφμφωνα με 

αξιόπιςτεσ πθγζσ, το ςφνολο του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ τθσ Χινϊπθσ και τθσ παραλιακισ περιοχισ 

τθσ επαρχίασ Kαςτανομισ ζχει εξοριςτεί. Eξορία και εξολόκρευςθ είναι ςτα τουρκικά θ ίδια ζννοια, 

γιατί όποιοσ δε δολοφονείται, πεκαίνει τισ περιςςότερεσ φορζσ από τισ αρρϊςτειεσ και τθν πείνα» 

....  

Χ' ολόκλθρο τον Υόντο πια περιόδευε ο κάνατοσ με τισ πιο φρικτζσ μορφζσ του. Aπό τθ Pωςία, θ 

ελλθνικι πρεςβεία τθσ Υετροφπολθσ πλθροφοροφςε το υπουργείο Eξωτερικϊν για τθν τραγικι 

κατάςταςθ των κατοίκων τθσ περιφερείασ Tραπεηοφντασ: «...Tθν 15θν Aπριλίου οι κάτοικοι των 16 

χωριϊν τθσ περιοχισ Bαηελϊνοσ, περιφερείασ Tραπεηοφντασ, άπαντεσ Ζλλθνεσ, λαβόντεσ διαταγιν 

των τουρκικϊν ςτρατιωτικϊν αρχϊν να φφγωςιν εισ το εςωτερικόν τθσ Aργυρουπόλεωσ και 

φοβθκζντεσ μθ ζμελλον κακ' οδόν να ςφαγϊςιν, κακ' ον τρόπον είδον ςφαγζντασ τουσ Aρμενίουσ, 

εγκατζλειπον τασ κατοικίασ των και ειςιλκον εισ τα δάςθ, ελπίηοντεσ να ςωκϊςι εκ ταχείασ τινόσ 

προελάςεωσ του ρωςικοφ ςτρατοφ. Eκ τοφτων, εισ 6.000 ανερχομζνων, 650 κατζφυγον εισ τθν μονιν 

Bαηελϊνοσ, εισ θν προχπιρχον και άλλοι 1.500 εκ Tραπεηοφντοσ πρόςφυγεσ, 1.200 ειςιλκον εισ εν 



μζγα ςπιλαιον του χωρίου «Kουνάκα» και οι λοιποί διεςκορπίςκθςαν εισ τα ανά δάςθ ςπιλαια και 

τασ διαφόρουσ κρφπτασ. Άπαςαι αι οικίαι των χωρίων τοφτων ελεθλατικθςαν και αι περιουςίαι 

διθρπάγθςαν υπό του τουρκικοφ ςτρατοφ. Oι εν τω ςπθλαίω τθσ Kουνάκασ κρυβζντεσ, 

αναγκαςκζντεσ εκ τθσ πείνθσ, μετά ςυνκθκολόγθςιν, παρεδόκθςαν. Eκ τοφτων 26 γυναίκεσ και 

νεάνιδεσ ίνα αποφφγωςιν τθν ατίμωςιν ζρριψαν εαυτάσ εισ τινα ποταμόν κείμενον παρά το χωρίον 

Γζφυρα και παρά τασ προςπακείασ των άλλων, προσ ςωτθρίαν των, επνίγθςαν...» .  

Χτισ 19 Δεκεμβρίου 1916 και ςτισ 2 Iανουαρίου 1917 ο Aυςτριακόσ πρζςβθσ τθσ 

Kωνςταντινουπόλεωσ Pallavicini περιζγραψε ςτθ Bιζννθ τα τελευταία γεγονότα του Υόντου που 

αναφζρονταν ςτθ μαρτυρικι Aμιςό: «11 Δεκεμβρίου 1916. Οεθλατικθκαν 5 ελλθνικά χωριά και 

κατόπιν κάθκαν. Oι κάτοικοι εκτοπίςτθκαν. 12 Δεκεμβρίου 1916. Χτα περίχωρα τθσ πόλθσ καίγονται 

χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916. Oλόκλθρα χωριά καίγονται μαηί με τα ςχολεία και τισ εκκλθςίεσ. 17 

Δεκεμβρίου 1916. Χτθν περιφζρεια Χαμψοφντασ ζκαψαν 11 χωριά. H λεθλαςία ςυνεχίηεται. Oι 

χωρικοί κακοποιοφνται. 31 Δεκεμβρίου 1916. 18 περίπου χωριά κάθκαν εξ ολοκλιρου. 15 εν μζρει. 

60 γυναίκεσ περίπου βιάςτθκαν. Eλεθλάτθςαν ακόμθ και εκκλθςίεσ» .  

Mε τθν αυκαίρετθ και αςτιρικτθ αιτιολογία του εξοπλιςμοφ των Eλλινων με όπλα από τουσ Pϊςουσ 

εκτοπίςτθκαν όλοι οι Ζλλθνεσ από τθ Χινϊπθ ωσ το Aλατηάμ, καταςτράφθκαν τα παράλια του 

βιλαετίου Kεραςοφντασ και υπιρχε κίνδυνοσ, κατά το μθτροπολίτθ Γερμανό, να ζχουν τθν ίδια τφχθ 

οι 100.000 Ζλλθνεσ των παραλιακϊν περιοχϊν από το Aλατηάμ μζχρι τθν Kεραςοφντα .  

Tραγικι ιταν και θ τφχθ των ςταυροπθγιακϊν μονϊν του Υόντου. Για πρϊτθ φορά ςτουσ πζντε 

αιϊνεσ δουλείασ οι επίςθμεσ οκωμανικζσ αρχζσ δε ςεβάςτθκαν τα προςκυνιματα των χριςτιανϊν 

που ιταν πάντοτε το άςυλο των καταδιωγμζνων χριςτιανϊν.  

«Φρίττει ο νουσ του ανκρϊπου, ζγραψεν υπό θμερομ. 12 Nοεμβρίου 1918 ο Mθτροπολίτθσ 

Pοδοπόλεωσ Kφριλλοσ, διά τασ διαπραχκείςασ φρικαλεότθτασ και τον αρικμόν των κυμάτων, 

ανερχομζνων εισ 487 ψυχάσ, αίτινεσ εφρον οικτρόν κάνατον εν τοισ όρεςι, τοισ ςπθλαίοισ και ταισ 

οπαίσ τθσ γθσ, όπου εκρφβθςαν ίνα αποφφγωςι τθν δολοφόνον μάχαιραν των ςφαγζων. Mεταξφ 

των δολοφονθκζντων τοφτων κυμάτων κατατάςςονται άλλαι 14 νεάνιδεσ κόραι, αίτινεσ φεφγουςαι 

τον βαρφν πζλεκυν του δθμίου, κατζφυγον, ωσ εισ άςυλον κρθςκευτικόν, εισ τθν διαλθφκείςαν 

ιεράν μονιν του Bαηελϊνοσ, οπόκεν οι τφραννοι οφτοι, αφοφ απιγαγον τουσ φιλθςφχουσ πατζρασ 

τθσ Mονισ αιχμαλϊτουσ, προζβθςαν οφτοι εισ κορεςμόν των ςωματικϊν αυτϊν θδονϊν, βία 

ατιμάςαντεσ τασ παρκζνουσ ταφτασ, ων τελευταίον αφοφ απζκοψαν τουσ μαςτοφσ και τασ κεφαλάσ, 

αφικαν τα πτϊματα και απιλκον» .  

Mε αφορμι τθν προζλαςθ των ρωςικϊν ςτρατευμάτων και τθν ςτρατοπζδευςι τουσ παραλιακά 

δίπλα ςτο Xαρςιϊτθ ποταμό, λίγο ζξω από τθν Tρίπολθ, και μεςογειακά ςτθ Xερίανα, οι Nεότουρκοι 

βρικαν τθν ευκαιρία να απαλλαγοφν από τθν παρουςία των επικίνδυνων και ενοχλθτικϊν Eλλινων 

που κατοικοφςαν ςτισ πλοφςιεσ περιοχζσ τθσ Tρίπολθσ και Kεραςοφντασ .  

Eίκοςι πζντε μζρεσ κράτθςε το μαρτφριο τθσ διαδρομισ των Tριπολιτϊν προσ το λευκό κάνατο. Χτισ 

9 Δεκεμβρίου ανακοινϊκθκε επίςθμα ςτουσ εκτοπιςμζνουσ ότι ορίςτθκε ωσ τόποσ οριςτικισ 

διαμονισ τουσ το αρμενικό χωριό Υιρκ, που ιταν ζρθμο, γιατί οι 500 οικογζνειζσ του ςφαγιάςτθκαν 

ζνα χρόνο νωρίτερα.  

«Tο κλίμα του χωριοφ», γράφει θ Tατιάνα Γκρίτςθ - Mιλλιζξ, «δε μασ φάνθκε καλό, γιατί το νερό 

ιτανε γλυφό κι άνοςτο και δεν μποροφςαν να το πιοφν οφτε και οι άρρωςτοι με τα καμζνα χείλια 



του πυρετοφ τουσ. Τμωσ θ ανάγκθ να είμαςτε όλοι μαηί, κοντά κοντά, για ν' αντικρίηουμε τθ μοίρα, 

μασ ζκανε να κατοικιςουμε όλοι ςτο Υιρκ, ςτο Υιρκ που ςτάκθκε το απζραντο νεκροταφείο 

χιλιάδων χριςτιανϊν, ςτο Υιρκ που ςαν το ςυλλογιςτοφμε βλζπουμε ζναν τεράςτιο ξφλινο ςταυρό, 

ςτο Υιρκ που αφιςαμε ό,τι είχαμε πιο αγαπθμζνο, πατεράδεσ γζρουσ και τρυφερά παιδιά, τισ μάνεσ 

μασ και τισ γυναίκεσ μασ».  

Ζτςι άρχιςε θ τραγωδία του Υιρκ: «Δίχωσ νερά, μζςα ς' αυτι τθν διαρκι ακακαρςία, όλοι είμαςτε 

γιομάτοι ψείρα, κι αυτοί οι προεςτοί και οι πιο κακαροί από μασ, δεν μποροφςανε να εξαλείψουνε 

τθ φοβερι τοφτθ πλθγι. Ζτςι, με τον ςυνωςτιςμό, με τθ βρϊμα, με τθν ψείρα, ετοιμάηαμε τισ 

φοβερζσ επιδθμίεσ που δεν αργιςανε να χτυπιςουνε τθν πόρτα μασ. Υρϊτθ θ δυςεντερία, ζπειτα ο 

τφφοσ, ςτο τζλοσ θ πανοφκλα. O λευκόσ κάνατοσ που είχανε τόςο καλά ετοιμάςει οι Tοφρκοι 

ζπαιρνε κι ζπαιρνε κακθμερινά δεκάδεσ δεκάδεσ χριςτιανοφσ.  

Tρεισ μινεσ είχανε περάςει από τθν μαφρθ ϊρα που μπικαμε ςτο Υιρκ, ζμπαινε ο Mάρτθσ μινασ κι 

από τισ 13 χιλιάδεσ που είχαμε ξεκινιςει, δεν μζνανε πια παρά 800, αδφναμοι κι ανίκανοι για κάκε 

δουλειά. Aπό τουσ 800 που ςωκικανε οι 300 ιτανε αςτοί, οι άλλοι χωρικοί...» .  

«Tο τι υποφζραμε», γράφει ο Γ. Χακκάσ, «μζςα ςτουσ τζςςερισ αυτοφσ μινεσ είναι κάτι φοβερό, 

ανικουςτο, ανϊτερο από κάκε περιγραφι.  

Eίδα, όπωσ εξακριβϊκθκε κι αργότερα, μζςα ςτο ςυνταρακτικό εκείνο ςάλο να ςβινουν και να 

εκριηϊνωνται ολόκλθρεσ οικογζνειεσ» .  

Mε τθν ανοχι τθσ Γερμανίασ, όπωσ βεβαιϊνεται από το τθλεγράφθμα που ςτάλκθκε από τθ 

γερμανικι πρεςβεία ςτο Δρ. Schede ςτθν Kεραςοφντα, ο οποίοσ αναπλθροφςε τον κόμθ 

Schulenburg, ο βαλισ ςε ςυνεργαςία με τουσ καϊμακάμθδεσ και τθν δολοφονικι ομάδα του Tοπάλ 

Oςμάν κατόρκωςαν να προςδϊςουν ςτο φλζγον ηιτθμα χαρακτιρα ςκλθροφ και ςυςτθματικοφ 

διωγμοφ, διαδίδοντασ με υπερθφάνεια ςτο μουςουλμανικό λαό ότι είναι επανάλθψθ του αρμενικοφ 

ηθτιματοσ. Eνεργϊντασ ο βαλισ με ποικίλα καταχκόνια μζςα μαηί με τα τυφλά όργανά του 

«εξετζλεςεν τθν φοβεράν ταφτθν και απαιςίαν τραγωδίαν, καταςτρζψασ εντελϊσ τοςαφτα 

ακμάηοντα Eλλθνικά χωρία και προκαλζςασ τοςοφτουσ κανάτουσ και ατιμϊςεισ Eλλθνίδων. Kαι οι 

μεν απελακζντεσ αγνοοφμεν τι απζγιναν, τα χωρία όμωσ γινϊςκομεν ότι εντελϊσ ελεθλατικθςαν, αι 

οικίαι απεγυμνϊςκθςαν παντόσ ό,τι περιείχον, άλλαι επυρπολικθςαν, άλλαι κατθδαφίςκθςαν και 

απιχκθ το υλικόν των, και εν άλλαισ εγκατεςτάκθςαν Tοφρκοι πρόςφυγεσ, οι αγροί εδθϊκθςαν και 

αι εκκλθςίαι εςυλλικθςαν και εμολφνκθςαν» .  

Kατά τον Υ. Eνεπεκίδθ θ φφςθ και θ μζκοδοσ τθσ γενοκτονίασ των Eλλινων του Υόντου από τουσ 

Nεότουρκουσ και τουσ Kεμαλικοφσ, ενϊ ζχει πολλά κοινά χαρακτθριςτικά με τθ γενοκτονία των 

Eβραίων, ζχει δυο βαςικζσ διαφορζσ «Eίναι μια γενοκτονία πολφ «αλά τοφρκα». Δεν ζχει καμιά 

ιδεολογικι ι κοςμοκεωρθτικι ι ψευδοεπιςτθμονικι κεμελίωςθ περί Herenmensel, ι Rasse, περί 

γενετικισ και ευγενικισ και αρίασ ι ςθμιτικισ φυλισ. Τποιοσ διάβαςε το Mein Kampf του Hitler ι το 

Blut und Boden του αρχιφιλοςόφου του Rosenberg εγνϊριηε τι περίμενε τουσ Eβραίουσ αν οι 

Eκνικοςοςιαλιςτζσ κα ιρχοντο ςτθν εξουςία, όπωσ και ιρκαν. Τταν ο Goebbely κραφγαηε ςτθν 

Sperthalle του Bερολίνου τθ ρθτορικι φράςθ: Ist der Jude auch ein Lebewegen (Mα είναι και ο 

Eβραίοσ ζνα ζνυλο ον;). Kαι απαντοφςε μζςα ςτουσ καγχαςμοφσ ενόσ παραλθροφντοσ κοινοφ: 

Jawohl! είναι, και ο Eβραίοσ ζνα ζνυλο ον, όπωσ ο κοριόσ, γι' αυτό και πρζπει να καταςτεί αβλαβισ 

για το ζκνοσ μασ - γνϊριηαν όλοι τι τουσ επερίμενε τουσ Eβραίουσ τθσ Γερμανίασ, τθσ Eυρϊπθσ, όλου 

του κόςμου.  



H γενοκτονία «αλά τοφρκα» είναι βουβι, πονθρι, ανατολίτικθ, δεν ζχει κεωρθτικά background, 

αλλά μάλλον πρακτικά, πλιατςικολογικά. Oι καλοφμενεσ εκτοπίςεισ, εξορίεσ των κατοίκων 

ολόκλθρων χωριϊν οι εξοντωτικζσ εκείνεσ οδοιπορίεσ μζςα ςτο χιόνι των γυναικόπαιδων και των 

γερόντων - οι άνδρεσ βρίςκονται ιδθ ςτα τάγματα εργαςίασ ι ςτον ςτρατό - δεν οδθγοφν φυςικά ςε 

κανζνα Ausschwitz, με τουσ διαβολικά οργανωμζνουσ μθχανιςμοφσ τθσ φυςικισ εξόντωςθσ του 

ανκρϊπου - όχι! ιταν όμωσ ζνα Ausschwitz εν ροι, οι άνκρωποι πζκαναν κακ' οδόν, δεν 

περπατοφςαν για να φτάςουν κάπου, όχι, περπατοφςαν για να πεκάνουν από τισ κακουχίεσ, τθν 

παγωνιά, τθν πείνα, τον εξευτελιςμό του ανκρϊπινου.  

Aυτό ιταν το διαβολικό ςφςτθμα, πονθρά οργανωμζνο. Δεν υπιρχε ςτο τζρμα κανζνα Ausschwitz 

γιατί για τουσ περιςςοτζρουσ δεν υπιρχε τζρμα. Tο ταξίδι προσ τον κάνατο ιταν ο κάνατοσ, όχι το 

τζρμα του ταξιδιοφ» .  

Eκτόσ από τουσ διωγμοφσ, τισ εκτοπίςεισ, τισ αγχόνεσ και τθν ιςοπζδωςθ των ελλθνικϊν χωριϊν το 

διάςτθμα αυτό ζγιναν ςε όλθ τθν περιοχι του Υόντου ευρείασ ζκταςθσ προςπάκειεσ εξιςλαμιςμοφ. 

Eπαρκείσ πλθροφορίεσ ζχουμε για τισ περιοχζσ Χεβάςτειασ, Nικόπολθσ και Kολωνείασ από τον Υ. 

Kυνθγόπουλο, που ιταν διευκυντισ ςχολείου και μζλοσ μιασ ελλθνικισ επιτροπισ που είχε ωσ 

ςκοπό να ενθμερϊνει τθν κοινι γνϊμθ για τουσ διωγμοφσ των Eλλινων τθσ περιοχισ.  

Ιδθ το Δεκζμβριο του 1916 ςτα χωριά Υαλτηάνα και Tροφψθ είχαν γίνει εξιςλαμιςμοί Eλλθνίδων, οι 

οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κατζλθξαν ςε τουρκικά χαρζμια . Ζνασ Tοφρκοσ που ηοφςε ςτθ Nικόπολθ, ο 

Xαλιλ Tοπάνογλου, ζλεγε δθμόςια πωσ πριν από τον πόλεμο κινδφνευε να πεκάνει από τθν πείνα, 

τϊρα όμωσ ηοφςε πολφ ωραία, ςχεδόν όπωσ ςτον παράδειςο, με τα πολλά εξιςλαμιςμζνα κορίτςια 

του (Eλλθνοποφλεσ) . Χε μια επιςτολι τθσ παραπάνω επιτροπισ προσ το Υατριαρχείο τθσ 

Kωνςταντινοφπολθσ το 1917 αναφζρονται πολυάρικμεσ περιπτϊςεισ αναγκαςτικοφ εξιςλαμιςμοφ 

ςε δζκα ςυνολικά χωριά τθσ επαρχίασ Kολωνείασ. Aπό τισ 200 ελλθνικζσ οικογζνειεσ ςτο χωριό 

Kορατηά απζμειναν μόνο 26, οι άλλεσ αφανίςτθκαν. Mία από αυτζσ τισ 26 ιταν θ οικογζνεια του 

ιερζα του χωριοφ, θ οποία απζφυγε το κάνατο μόνο με τον εξιςλαμιςμό τθσ κόρθσ και τθσ νφφθσ . 

Χυνολικά, από τουσ 51.660 Ζλλθνεσ κατοίκουσ τθσ επαρχίασ Kολωνείασ ζμεινε μόνο το ζνα τρίτο. 

Υολλοί από αυτοφσ που επζηθςαν, κυρίωσ γυναίκεσ και παιδιά, εξιςλαμίςτθκαν με τθ βία .  

Tο χειρότερο απ' όλα όμωσ, αναφζρει ο Kυνθγόπουλοσ, ιταν το γεγονόσ ότι οι τουρκικζσ αρχζσ 

ζπαιρναν τα Eλλθνόπουλα από τισ οικογζνειζσ τουσ, δικεν για να τα προςτατζψουν, και τα 

ζςτελναν ςε τουρκικά ςχολεία ςτθ Χεβάςτεια, όπου βζβαια ζπαιρναν τθν ανάλογθ αγωγι. Aκόμα 

και πολφ μικρά παιδιά δεν εξαιροφνταν από τθν πρακτικι αυτι . Γι' αυτό και πολλά παιδιά 

εξιςλαμίςκθκαν .  

O ορατόσ κίνδυνοσ μιασ αρμενοποίθςθσ των Eλλινων του Υόντου, ανάγκαςε τον αυςτριακό πρόξενο 

τθσ Aμιςοφ Kwiatkowski με αλλεπάλλθλα τθλεγραφιματα προσ τον πρεςβευτι Pallavicini να 

διαχωρίςει τθ κζςθ του. Tισ ανθςυχίεσ του προξζνου μετζφερε ο Pallavicini ςτον υπουργό 

Eξωτερικϊν των Nεοτοφρκων Xαλιλ μπζθ, ο οποίοσ προςπάκθςε να δικαιολογιςει τισ ακρότθτεσ 

λζγοντασ ότι οι Ζλλθνεσ υποςτθρίηουν τουσ Pϊςουσ και δείχνουν ςυμπάκεια ςτουσ αντάρτεσ και 

τουσ λιποτάκτεσ.  

H τραγικι κζςθ των Eλλινων προςφερόταν για διπλωματικι εκμετάλλευςθ παρά τθν απουςία των 

Άγγλων, Γάλλων και Pϊςων διπλωματικϊν αντιπροςϊπων από τθ Mικρά Aςία, εξαιτίασ του 

πολζμου. H Aμερικι με τον πρόεδρό τθσ Thomas Woodrow Wilson εμφανίςτθκε δυναμικά, μζςω τθσ 

πολιτικισ των 14 ςθμείων, ςτθν επίλυςθ του Aνατολικοφ Zθτιματοσ. O ικανόσ πρεςβευτισ τθσ 



Kωνςταντινοφπολθσ H. Morgenthau παρακολουκοφςε από κοντά τθν πολιτικι των Nεοτοφρκων και 

διαφωνοφςε δθμόςια με τισ μεκόδουσ επίλυςθσ του ελλθνικοφ ηθτιματοσ τθσ Mικράσ Aςίασ . O 

διάδοχοσ του Elkus ζλεγε ςτον καιςαροβαςιλικό επιτετραμμζνο τθσ Aυςτρίασ Trauttmansdorff ότι 

ενδιαφερόταν πολφ, για λόγουσ ανκρωπιςτικοφσ, για τθν τφχθ των Eλλινων που εκτοπίηονταν ςτα 

βάκθ τθσ Aνατολισ. Oι δφο διπλωμάτεσ ςυμφωνοφςαν για τισ απάνκρωπεσ ακρότθτεσ τθσ 

εφαρμογισ των μζτρων . Eρμινευαν όμωσ διαφορετικά, ςφμφωνα με τα δικά τουσ γεωπολιτικά και 

οικονομικά ςυμφζροντα, τα αίτια τθσ αποςφνκεςθσ και του εμφυλίου τθσ Oκωμανικισ 

Aυτοκρατορίασ. O Trauttmansdorff γνϊριηε πολφ καλά ότι μελλοντικά κα χρεωνόταν μαηί με τθ 

Γερμανία τα εγκλιματα των Nεοτοφρκων, λόγω τθσ υλικισ και ςτρατιωτικισ υποςτιριξθσ που 

προςζφεραν. H αναφορά ςτθ Bιζννθ ιταν αποκαλυπτικι: «Oι Tοφρκοι διαπράττουν με τα νζα αυτά 

άκρωσ ςκλθρά μζτρα κατά του ελλθνικοφ ςτοιχείου ζνα μζγα λάκοσ και κανείσ δεν λυπάται γι' αυτό 

τόςο πολφ όπωσ εμείσ οι Aυςτριακοί και οι Γερμανοί, ςτο λογαριαςμό των οποίων κα περαςτεί και 

αυτι θ τελευταία βαρβαρότθτα των Tοφρκων» . εςκζπαηε όμωσ και το υποκριτικά ανκρωπιςτικό 

ενδιαφζρον των Aμερικανϊν για τουσ Ζλλθνεσ τθσ Mικράσ Aςίασ, τονίηοντασ ιδιαίτερα ότι αυτό δεν 

υπαγορευόταν μονάχα από ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ, αλλά και από τθν αφξθςθ τθσ αμερικανικισ 

επιρροισ ςτθ Mικρά Aςία.  

H παράδοςθ τθσ Tραπεηοφντασ ςτον οκωμανικό ςτρατό και θ μεγάλθ νίκθ τθσ ςυνκικθσ του 

Mπρεςτ - Οιτόφςκ αναπτζρωςαν το θκικό των Nεοτοφρκων και κυρίωσ των τοπαρχϊν του Υόντου, 

οι οποίοι χωρίσ πλζον το φόβο των αντιποίνων από τουσ Pϊςουσ επιδίδονταν ςτο ςτιγμιαία 

κερδοφόρο γι' αυτοφσ μα καταςτροφικό μελλοντικά για τθν αυτοκρατορία ζργο τουσ. Oι εμπειρίεσ 

των προθγοφμενων ετϊν αποδείχτθκαν πολφ πρακτικζσ και πολφ ωφζλιμεσ. Oι τεράςτιεσ περιουςίεσ 

των Eλλινων και Aρμενίων περνοφςαν ςτα χζρια των αδίςτακτων κακοποιϊν και δολοφόνων. H 

ανφπαρκτθ αςτικι μουςουλμανικι τάξθ ςτον Υόντο άρχιςε να γεννιζται μετά τθ γενοκτονία των 

Aρμενίων και Eλλινων από τουσ νεόπλουτουσ κακοποιοφσ που κθςαφριςαν λθςτεφοντασ τισ 

περιουςίεσ τουσ. Oι απόγονοι του μεγαλφτερου γενοκτόνου των Eλλινων, του Tοπάλ Oςμάν, είναι 

ςιμερα εκατομμυριοφχοι και εκφραςτζσ τθσ αςτικισ τουρκικισ ιδεολογίασ. Δεν είναι υπερβολι 

ιςτορικά αν δεχτοφμε ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ ςθμερινισ αςτικισ τάξθσ ςτθν Tουρκία, είναι 

δθμιοφργθμα των μικρϊν ανεξάρτθτων δολοφονικϊν ςυμμμοριϊν, των ςυνεργατϊν τθσ αςτυνομίασ 

και του ςτρατοφ που ζδραςαν και δρουν με τθν ανοχι ι τθν υποςτιριξθ των νεοτουρκικϊν, 

κεμαλικϊν και μετακεμαλικϊν κυβερνιςεων.  

O μθτροπολίτθσ Xρφςανκοσ ςτθν αναλυτικι ζκκεςθ τθσ 12 Oκτωβρίου 1918 προσ τον Oικουμενικό 

Υατριάρχθ επιςυνάπτει και πολυςζλιδο κατάλογο των κακουργθμάτων και λεθλαςιϊν που 

διαπράχκθκαν ςτθν εκκλθςιαςτικι του περιφζρεια ωσ τισ 7 Oκτωβρίου 1918 .  

Aνάλογα εγκλιματα ςυνζβαιναν και ς' άλλεσ περιοχζσ του Υόντου. Aναφζρω αποςπάςματα από τθν 

ζκκεςθ του μθτροπολίτθ Nεοκαιςαρείασ Υολυκάρπου, που υποβλικθκε ς' όλα τα πατριαρχεία και 

παράλλθλα δθμοςιεφτθκε και ςτθν εφθμερίδα Nζα Zωι Kωνςταντινοφπολθσ ςτισ 12 Nοεμβρίου 

1918, αρ. φφλλου 98: «...Tα πάνδεινα υποςτάντεσ οι κάτοικοι Kολωνίασ και λθςτεφςεισ και 

διωγμοφσ και εβιαςμοφσ και ςφαγζσ ετάφθςαν άκλαυτοι και ακιδευτοι εισ τασ αφιλοξζνουσ χϊρασ 

των Tοφρκων εν Tοκάτθ και αλλαχοφ» .  

Χτισ 20 Mαΐου 1919 ο αρχιμανδρίτθσ Υανάρετοσ και ο γιατρόσ K. A. Φωτιάδθσ, με εντολι τθσ 

Kεντρικισ Ζνωςθσ των Υοντίων Eλλινων του Aικατερινοδάρ, αλλά και ειδικι ςφςταςθ του 

Oικουμενικοφ Υατριαρχείου επιςκζφκθκαν τισ εκλθςιαςτικζσ περιφζρειεσ του Υόντου και 

κατζγραψαν με ακρίβεια τθν εικόνα τθσ αγρίασ και κολοςςιαίασ ςυμφοράσ του ελλθνιςμοφ. H 



ςτατιςτικι απογραφι με τα ποςοςτιαία αναλυτικά δεδομζνα ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία άφιξθσ 

του Mουςταφά Kεμάλ ςτθν Χαμψοφντα.  

«H επαρχία Αμαςείασ είχε προ του πολζμου 136.768 Eλλθνικόν πλθκυςμόν, 393 ςχολεία, 12.360 

μακθτάσ και μακθτρίασ, 493 διδαςκάλουσ και διδαςκαλίςςασ και 498 Eκκλθςίασ. Eκ του ολικοφ 

πλθκυςμοφ 72.375 μετετοπίςκθςαν ι εξωρίςκθςαν, εκ των οποίων τα 70% απζκανον εν εξορία, 

μόλισ δε οι 30% επανιλκον» .  

H κατάςταςθ ςτον Υόντο και ιδιαίτερα ςτθν φπαικρο ιταν τραγικι. Γνωςτά ανυπότακτα ςτοιχεία 

ςυνζχιηαν να οργιάηουν κάκε νφχτα ςτα ελλθνικά χωριά πυροβολϊντασ, λεθλατϊντασ και βιάηοντασ 

τουσ ανυπεράςπιςτουσ χωρικοφσ. H ηωι των Eλλινων κατάντθςε ζνα απζραντο μαρτυρολόγιο .  

Tο διάςτθμα που ο Tοπάλ Oςμάν μαηί με τουσ εκελοντζσ του προςπακοφςε να κακαρίςει τουσ 

Tςζτεσ των Pωμιϊν, ο Mουςταφά Kεμάλ, με εντολι του ςουλτάνου και με τθν ιδιότθτα του 

Eπικεωρθτι τθσ 9θσ Χτρατιάσ ξεκινοφςε ςτισ 16 Mαΐου 1919 για τθ Χαμψοφντα, για να προςτατζψει 

τουσ Pωμιοφσ και τουσ Aρμζνιουσ από τισ τουρκικζσ ςυμμορίεσ (Tςζτεσ). O Mουςταφά Kεμάλ και οι 

21 φίλοι του ζφταςαν ςτο λιμάνι τθσ Χαμψοφντασ ςτισ 19 Mαΐου 1919.  

Τταν πλθροφορικθκε ο Tοπάλ Oςμάν τθν επικυμία του Mουςταφά Kεμάλ να ςυναντθκεί μαηί του, 

πιρε τουσ ςτενοφσ του ςυνεργάτεσ, τον Tζμογλου Iςμαιλ αγά, τον Nταργκάρογλου Mπιλάλ και τον 

Kαρά Aχμζτ από τθν περιοχι Kαβράκ και πιγε ςτθ Xάβηα. H πρϊτθ ςυνάντθςθ γνωριμίασ του Tοπάλ 

Oςμάν με τον Mουςταφά Kεμάλ πραγματοποιικθκε ςτισ 29 Mαΐου 1919 ςτθ Xάβηα.  

O Oςμάν αγάσ παρουςίαςε μια λεπτομερι αναφορά για τισ δραςτθριότθτεσ των Pωμιϊν και των 

Aρμζνιων ςτθν Kεραςοφντα και τα περίχωρά τθσ. O Mουςταφά Kεμάλ του είπε εν περιλιψει: 

«Bλζπω ότι ιςουν φιλόπατρισ από τα νεανικά ςου χρόνια. Aκολουκείσ ακόμθ και τϊρα τα ιδανικά 

που ζκεςεσ από τότε. Υρζπει να παλζψουμε μζχρι να απελευκερωκεί θ χϊρα και να μθ μείνει οφτε 

ζνασ εςωτερικόσ ι εξωτερικόσ εχκρόσ. Κα υπεραςπιςτείσ τα χωριά και τισ πόλεισ τθσ Mαφρθσ 

Κάλαςςασ. H ςυμμορία ςου από μια ανοργάνωτθ και ανεκπαίδευτθ δφναμθ κα γίνει ζνα τάγμα. 

Διοικθτισ του τάγματοσ αυτοφ κα είςαι εςφ. Κα ςου δϊςουμε νζουσ και κραςείσ αξιωματικοφσ.  

...Aφοφ ζχεισ τθν υποςτιριξθ του τουρκικοφ λαοφ, φτιάξε αμζςωσ τθν οργάνωςι ςου, πάρε το 

αξίωμα του αρχθγοφ, ϊςτε θ πόλθ να βρίςκεται εμπράκτωσ υπό τθν κατοχι τθ δικι ςου και των 

ανκρϊπων ςου. Aντί να φφγεισ εςφ και να πάρεισ τα βουνά, ασ φφγουν οι Υόντιοι και οι Pωμιοί. Mε 

τθν πάροδο του χρόνου και μόλισ κα ζχουμε ενδείξεισ ότι παρανομοφν κα τουσ κακαρίςουμε 

όλουσ».  

O Tοπάλ Oςμάν μετά τθ μακρά αυτι ςυνάντθςθ είπε ςτον Mουςταφά Kεμάλ ςχετικά με αυτό το 

κζμα: «Mθν ανθςυχείτε κακόλου παςά μου! Κα προςφζρω τζτοιο «κυμίαμα» ςτουσ Pωμιοφσ του 

Υόντου, που κα πνιγοφν ςαν τισ ςφικεσ ςτισ ςπθλιζσ» .  

Ζκτακτεσ εφθμερίδεσ εκτυπϊνονταν με μαφρα πζκνιμα πλαίςια, κακθμερινζσ ςυγκεντρϊςεισ, 

πορείεσ διαμαρτυρίασ και κρθςκευτικζσ τελετζσ ςυμπλιρωναν το ςκθνικό τθσ αντίδραςθσ και τθσ 

άρνθςθσ τθσ ςυνκικθσ, για αρκετζσ θμζρεσ. O M. Kεμάλ κιρυξε το τουρκικό ζκνοσ ςε διωγμό και 

ξεςικωνε τον λαό ςτον αγϊνα για τθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ.  

O αρκρογράφοσ τθσ εφθμερίδασ Daily Telegraph, ςχολιάηοντασ τουσ κεμαλικοφσ διωγμοφσ του 

ελλθνικοφ πλθκυςμοφ τθσ Mικράσ Aςίασ ςτθν Tραπεηοφντα το 1919, γράφει: «Oι τωρινοί εκτοπιςμοί 



και οι ςφαγζσ ςτθ Mικρά Aςία είναι χωρίσ προθγοφμενο ςτθν τουρκικι ιςτορία. επερνοφν ςε 

ςθμαςία αυτζσ τθσ εποχισ του Gladston και ακόμθ και αυτζσ που πραγματοποιικθκαν το 1915».  

Oι εκκλιςεισ, οι εκκζςεισ και τα τθλεγραφικά μθνφματα απελπιςίασ των κατοίκων απευκφνονταν ςε 

μιαν Eλλάδα που είχε ςτραμμζνθ τθν προςοχι τθσ αλλοφ. Ζτςι θ χιλιόχρονθ ελλθνικι Tραπεηοφντα 

υποδεχόταν ςτθ κζςθ των Eλλινων ςτρατιωτϊν τισ ςοβιετικζσ αντιπροςωπείεσ που πιγαιναν ςτθν 

Άγκυρα, για να οργανϊςουν και να βοθκιςουν τθν κεμαλικι κυβζρνθςθ.  

Ωσ ςιμερα πιςτεφω ότι δεν αποδόκθκε από τουσ ιςτορικοφσ αντικειμενικά θ μεγάλθ ςυμβολι των 

Mπολςεβίκων ςτθν επικράτθςθ τθσ Mεγάλθσ Eκνοςυνζλευςθσ τθσ Tουρκίασ και ςτθ ςυντριβι του 

ελλθνιςμοφ τθσ Mικράσ Aςίασ. Δεν τονίςτθκε ιδιαίτερα ότι χάρθ ςτθν οικονομικι και ςτρατιωτικι 

τουσ βοικεια θ κεμαλικι κυβζρνθςθ κατόρκωςε ςτθν πιο κρίςιμθ ςτιγμι τθσ επιβίωςισ τθσ, όχι 

μόνο να ςτακεί ςτα πόδια τθσ αλλά και να πάρει δθμόςια τθν τελικι απόφαςθ εξόντωςθσ όλων των 

χριςτιανϊν, χωρίσ να φοβάται ππλζον τα αντίμετρα των ςυμμάχων.  

Χτισ περιοχζσ όπου οι αντάρτεσ δεν μποροφςαν να δράςουν, οι Kεμαλικοί ανενόχλθτοι ςυνζχιηαν το 

καταςτροφικό τουσ ζργο. Tα μθνφματα που ζφταναν κακθμερινά ιταν τραγικά. Oι φοβερζσ ειδιςεισ 

ξεςικωςαν όλουσ τουσ Υοντίουσ του εξωτερικοφ.  

Oι ςυμμορίεσ των Eκνικϊν Oργανϊςεων ςυςπειρϊνοντασ ςε κάκε χωριό τουσ φανατικοφσ 

μουςουλμάνουσ κατοίκουσ πολιορκοφςαν τα ειρθνικά ελλθνικά χωριά και μαηί με τον αφανιςμό των 

κατοίκων, εξαφάνιηαν από το πρόςωπο τθσ γθσ και τα κτίςματα του χωριοφ.  

H τρομοκρατία ξεπζραςε κάκε όριο. Oι ςυμμορίεσ λυμαίνονταν τισ περιοχζσ του Υόντου. 

Δθλθτθρίαηαν τουσ πάντεσ και τα πάντα και διατυμπάνιηαν ότι, αν οι όροι τθσ Eιρινθσ δεν ιταν 

ικανοποιθτικοί, τότε θ γενικι καταςτροφι κα ιταν πραγματικότθτα. Mαηί με τισ οργανωμζνεσ 

κεμαλικζσ ομάδεσ ςυνυπεφκυνοσ ςτον ξεςθκωμό του λαοφ ιταν και ο οκωμανικόσ Tφποσ, «ο αίτιοσ 

όλων των δεινϊν, παςϊν των ςυμφορϊν, ο ωκιςασ τθν ατυχι χϊραν εισ το χείλοσ του τάφου, ο 

βυκίςασ εισ τθν άβυςςον το κράτοσ» .  

Eννζα μεγάλεσ αποςτολζσ χρειάςτθκαν, για να εκτοπιςτοφν οι Ζλλθνεσ τθσ πόλθσ Aμιςοφ μζςα ςε 

διάςτθμα ολίγων θμερϊν. Tο ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ κα ζπρεπε να ολοκλθρωκεί γριγορα πριν 

προλάβουν να διαμαρτυρθκοφν τα μζλθ των διεκνϊν ανκρωπιςτικϊν οργανϊςεων αλλά και 

κάποιεσ από τισ ςυμμαχικζσ χϊρεσ.  

Kατά το Γ. Bαλαβάνθ: «Oι ςυνοδεφοντεσ τουσ Ζλλθνασ χωροφφλακεσ, τρόφιμοι κατζργων, 

λθςτοφυγόδικοι και επαγγελματίαι δολοφόνοι, ωσ είνε τα 90% τθσ τουρκικισ χωροφυλακισ, μόλισ 

εξϊκθςαν τθν κλιβεράν ςυνοδείαν μζχρι του προςδιωριςμζνου μζρουσ, όπου παρεφφλαττον και οι 

ζνοπλοι Tοφρκοι των παρακειμζνων χωρίων, κατθφλιςαν αυτιν εκεί μζχρι νυκτόσ, οπότε εκ των 

πζριξ ερρίφκθςαν, κατά παραγγελίαν, πυροβολιςμοί τινεσ, δίδοντεσ το ςφνκθμα τθσ επικζςεωσ 

κατά των ανυπόπτων Aμιςθνϊν» .  

Mετά τον εκτοπιςμό των Eλλινων τθσ Aμιςοφ ςειρά είχαν τα 394 ελλθνικά χωριά τθσ περιφζρειασ. H 

παρουςία του ςφαγζα Tοπάλ Oςμάν και των τςετϊν του ιταν κακοριςτικι. Δεν άφθςε τίποτε όρκιο. 

Ζςφαξε, ατίμαςε και ζρριξε πολλοφσ ηωντανοφσ μζςα ςτθ φωτιά των πυρπολθκζντων ςπιτιϊν. 

Kακθμερινά ζκανε ομαδικζσ ςυλλιψεισ, οι οποίεσ ςυνοδεφονταν από λθςτείεσ, βιαςμοφσ και 

δολοφονίεσ. Tουσ ςυλλθφκζντεσ τουσ ζκλεινε ςε ςχολεία και εκκλθςίεσ, ςτισ οποίεσ μετά ζβαηε 

φωτιά.  



O Mustafa Hakyemez ανζφερε ςτον Cemal Sener ότι ιταν παρϊν, όταν ο Tοπάλ Oςμάν κατζβαςε τθ 

ςθμαία του Υόντου ςτο Tαςκιςλά και ανζβαςε τθν τουρκικι. Για τον M. Hakyemez ο Tοπάλ Oςμάν 

ιταν ο ςωτιρασ τθσ Kεραςοφντασ: «Aυτόσ μασ γλίτωςε από τουσ Ζλλθνεσ αντάρτεσ. Ζβαλε τουσ 

πρωταίτιουσ των Pωμιϊν ςε τςουβάλια και αφοφ ζδεςε τα ςτόμιά τουσ με πζτρεσ, τουσ πζταξε ςτο 

βυκό τθσ κάλαςςασ» .  

O Mουςταφά Kεμάλ και οι μετακεμαλικοί κυβερνιτεσ, δεν μπορεί να είναι υπεριφανοι για το 

απελευκερωτικό τουσ κίνθμα, όταν ςτθρίηονταν ςε λθςτρικζσ και δολοφονικζσ ομάδεσ, όπωσ του 

Tοπάλ Oςμάν. Eξάλλου δεν μποροφν να δικαιολογθκοφν ότι δε γνϊριηαν το γενοκτονικό του ζργο, 

γιατί ο Murat Yuksel γράφει: «Kανζνασ δεν άκουγε τισ εκκλιςεισ και τα παράπονα των 

δυςτυχιςμζνων κατοίκων τθσ Kεραςοφντασ. Kανείσ δεν ζδινε ςθμαςία ςτισ καταγγελίεσ τουσ. Tο 

αρχείο των μθνφςεων ςτο δικαςτικό μζγαρο ιταν γεμάτο με μθνφςεισ εναντίον του Tοπάλ Oςμάν. 

Τμωσ μια μυςτικι δφναμθ όχι μόνο κάλυπτε τον Tοπάλ Oςμάν, αλλά ςε κάκε φόνο και ςε κάκε 

καταγγελία τον βοθκοφςε ν' ανζβει πιο ψθλά ςτθν ιεραρχία. Ιταν ο ανϊτεροσ αξιωματικόσ τθσ 

Kεραςοφντασ, ιταν το παν. Τλα τα νιματα κινοφνταν απ' αυτόν. Ζδινε εντολζσ, απαγόρευε, 

κρζμαγε, ζςφαηε. Kανείσ δεν ζλεγε οφτε μια κουβζντα».  

Oι κραυγζσ των ακϊων κυμάτων ζφταςαν ωσ τθ μακρινι Aμερικι. H Υανευξεινοποντιακι Eπιτροπι 

που ςυγκροτικθκε ςτθ Nζα Yόρκθ από τουσ ςυνδζςμουσ Nζασ Yόρκθσ, Bοςτϊνθσ, Mπζντεφορντ και 

Χάκο, Tηζρςεϊ Χίτυ, Tαρρυτάςιν, Kοννζκτακ, Oυάςιγκτων, Oχάιο και Iλλινόισ, όταν διάβαςε ςτθν 

εφθμερίδα Eκνικόσ Kφρθξ τισ δραματικζσ θμζρεσ που περνοφςαν οι ςυμπατριϊτεσ τουσ «απζςτειλον 

εισ Nζαν Yόρκθν αντιπροςϊπουσ, οίτινεσ τθν 2α Oκτωβρίου ε.ζ. ςυνελκόντεσ εν τοισ γραφείοισ και 

υπό τθν προεδρείαν του κ. Χάββα Kεχαγιά εξεδιλωςαν τθν ομόκυμον απόφαςιν απάντων των εν 

Aμερικι Υοντίων περί επιβαλλομζνων κυςιϊν εισ αίμα και εισ χριμα. Eνζκριναν τθν γενίκευςιν τθσ 

ςυγκροτιςεωσ «Iερϊν λόχων Υοντίων», εδθλϊκθ δε ότι οι ιδθ εν επιφυλακι διατελοφντεσ 

ενκουςιϊδεισ Iερολοχίται του Kάντου, Oχάιο και των πζριξ τθσ πόλεωσ Tηζρςεϊ Χίτυ και άλλων 

μερϊν, κα ςπεφςουν με τασ ςθμαίασ και τα λάβαρά των εκεί όπου θ εκ του τάφου φωνι τόςων 

κυμάτων του βαρβάρου βοά εκδίκθςιν!  

Ωςαφτωσ εν τθ εν λόγω διαςκζψει των πλθρεξουςίων απεφαςίςκθ όπωσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 

εκβάςεωσ του αγϊνοσ του Υόντου, οι εν Aμερικι Υόντιοι ζλκωςιν αρωγοί και επίκουροι εισ τασ 

χιρασ, τα ορφανά και τουσ εν γζνει δεινοπακοφντασ ςυμπατριϊτασ των διά χρθμάτων, τροφίμων, 

ενδυμάτων και παντόσ άλλου μζςου ςυντθριςεωσ αυτϊν και τοφτο, διότι, ωσ διεκιρυξαν, δεν 

κζλουν και δεν πρζπει θ Υατρίσ των, ο Υόντοσ των, να μείνθ ωσ απλι γεωγραφικι ζκφραςισ, ωσ μία 

τραγικι ανάμνθςισ!  

Υροσ καταρτιςμόν των Iερϊν λόχων και προσ διεξαγωγιν ενόσ μεγάλου Υαμποντιακοφ εράνου, θ εν 

λόγω διάςκεψισ εςχθμάτιςε μίαν «Kεντρικιν Υανευξεινοποντιακιν Eπιτροπιν» εν Nζα Yόρκθ. Tθσ 

Eπιτροπισ ταφτθσ τα μζλθ κα αποςτζλλωνται απ' ευκείασ υπό των διαφόρων εν Aμερικι 

Χυνδζςμων των Υοντίων.  

Υαρακζτομεν αποςπάςματα δφο εκκλιςεων, μιασ του κ. Χάββα Kεχαγιά προσ ςφγκλθςιν τθσ 

προμνθςκείςθσ διαςκζψεωσ και ετζρασ των εν Tηζρςεϊ Χίτυ Nικοπολιτϊν (Kαρά Xιςάρ) περί 

ςυγκροτιςεωσ Iερϊν Οόχων.  

H του Χάββα Kεχαγιά: «H φωνι των αδελφϊν θμϊν, οι οποίοι ςτενάηουν υπό το πζλμα του 

Tοφρκου, ςφαηόμενοι, ατιμαηόμενοι, λθςτευόμενοι, μασ καλεί όλουσ θμάσ τουσ Υοντίουσ, όπωσ εν 

μια ψυχι ςπεφςωμεν εισ ςωτθρίαν αυτϊν, ςυνάμα δε και εισ εκπλιρωςιν των προαιωνίων θμϊν 



πόκων, τθσ ελευκερίασ του Υόντου... Άπαντεσ, οι Υόντιοι, άνευ διςταγμοφ, οφείλουν να 

εκπλθρϊςουν το φψιςτον προσ τθν γενζτειράν των κακικον... Χπεφςατε, ςυμπατριϊται! O καιρόσ 

επείγει! ...»  

H δε των Nικοπολιτϊν ζχει ϊδε:  

«Aδελφοί Υόντιοι,  

H ϊρα ζφκαςεν, θ ςάλπιγξ θχεί. O επί 500 ζτθ τα πάνδεινα υποςτάσ υπό του βαρβάρου κατακτθτοφ 

Eλλθνικϊτατοσ Υόντοσ προςκαλεί τα γενναία τζκνα αυτοφ εισ τον ιερόν αγϊνα τθσ απελευκερϊςεωσ 

αυτοφ. Υροςκαλεί πάντα Χαμςοφντιον, Kεραςοφντιον, Kοτυωρίτθν, Tραπεηοφντιον, Nικοπολίτθν 

κ.τ.λ. όπωσ ςυμβάλθ εισ τον αγϊνα τοφτον θκικϊσ τε και υλικϊσ. H Mιτθρ Eλλάσ, δια του ςτόματοσ 

του πατρόσ μασ Bενιηζλου, μασ υπεςχζκθ τθν ανεξαρτθςίαν του Υόντου με πρωτεφουςαν τθν 

Tραπεηοφντα. Eισ θμάσ, λοιπόν, εναπόκειται να υποςτθρίξωμεν τον αγϊνα τοφτον με όλασ θμϊν τασ 

δυνάμεισ. Oι πατζρεσ και οι αδελφοί μασ, άνευ ουδεμιάσ αιτίασ, απαγχονίηονται, 

κατακρεουργοφνται, μόνον και μόνον ίνα ικανοποιιςωςι τα βάρβαρα ζνςτικτα των ορδϊν του M. 

Kεμάλ, αι αδελφαί μασ ατιμάηονται. Υοία λοιπόν ϊρα είνε θ καταλλθλοτζρα από τθν παροφςαν;  

Eμπρόσ, αδελφοί Υόντιοι, ασ ταχκϊμεν υπό τθν Kυανόλευκον, και ασ βαδίςωμεν εκδικθταί των 

ςτενόντων αδελφϊν και πατζρων μασ, ςωτιρεσ του Υόντου. Δεν υπάρχει ιερωτζρα ςτιγμι ταφτθσ, 

ιτισ παρουςιάηεται προ θμϊν. O κϊδων τθσ Eλευκερίασ καλεί πάντασ θμάσ και ουδόλωσ πρζπει να 

παρακοφςωμεν εισ τθν φωνιν αυτισ. Aδελφοί Υόντιοι, θμείσ οι εν Tηζρςεϊ Χίτυ Nικοπολίται 

εδϊςαμεν το ςφνκθμα. Eίμεκα ζτοιμοι! Χυνεςτιςαμεν δε και προςωρινιν επιτροπιν προσ 

εγγραφιν των εκελοντϊν εισ τον Iερόν Οόχον υπζρ τθσ Aνεξαρτθςίασ του Υόντου...» .  

Oι Tοφρκοι ωσ ςιμερα δεν αναγνωρίηουν τα γενοκτονικά εγκλιματα που διζπραξαν οι Nεότουρκοι 

και οι Kεμαλικοί. Yπάρχουν όμωσ οριςμζνα ζγγραφα που τουσ διαψεφδουν. Χτισ 9 Nοεμβρίου 1920 

ο διοικθτισ τθσ περιφζρειασ Δηανικ Eδχζμ απζςτειλε ςτθν Aμιςό κρυπτογραφικό τθλεγράφθμα του 

Yπουργείου Eςωτερικϊν ςε μζλθ του κεμαλικοφ κινιματοσ, το οποίο διζταςςε τθν απζλαςθ των 

ελλθνοχπθκόων ςυμπεριλαμβανομζνων και των γυναικοπαίδων εκτόσ των ςυνόρων του κράτουσ 

και τθν κατάςχεςθ ολόκλθρθσ τθσ περιουςίασ τουσ.  

Mετά τθν ολοκλιρωςθ του εκτοπιςμοφ ο υπουργόσ Eςωτερικϊν Aχμζτ Φετχί μπζθσ διλωςε μ' ζναν 

κυνιςμό γνιςια τουρκικό ενϊπιον τθσ Mεγάλθσ Eκνοςυνζλευςθσ ότι «θ θρεμία βαςιλεφει τϊρα ςτθν 

Aμάςεια και ςε όλθ τθ γφρω περιοχι» .  

Eίναι πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι τα εγκλιματα των Kεμαλικϊν του 1921 παραδζχτθκαν 

οριςμζνα μζλθ τθσ ανϊτατθσ οκωμανικισ κοινωνίασ, τα οποία είχαν άμεςθ ςχζςθ με το ηιτθμα 

αυτό. H ςθμαντικότερθ πολυςζλιδθ αναλυτικι ζκκεςθ καταγγελία είναι του Δηεμάλ Nουηχζτ, 

νομικοφ ςυμβοφλου του φρουραρχείου τθσ Kωνςταντινοφπολθσ και προζδρου τθσ Eξεταςτικισ 

Eπιτροπισ. Ιταν ο πιο κατάλλθλοσ και ειδικόσ ςτα κζματα των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων, αφοφ 

ιταν ο τελικόσ αποδζκτθσ όλων των εκκζςεων, των αναφορϊν, των επίςθμων και ιδιωτικϊν 

επιςτολϊν και καταγγελιϊν και από τισ δυο αντιμαχόμενεσ πλευρζσ. Υαράλλθλα ιταν και ο 

αποδζκτθσ όλων των μυςτικϊν πλθροφοριϊν τθσ κεμαλικισ κυβζρνθςθσ.  

Χτθν ζκκεςι του γράφει για τισ ςφαγζσ των Eλλινων του Υόντου ςτθν κεμαλοκρατοφμενθ περιοχι 

από τισ τοπικζσ αρχζσ και τισ λθςτοςυμμορίεσ: «Tο παρά τα παράλια του Eυξείνου Υόντου Eλλθνικόν 

ςτοιχείον, ωσ εργατικόν και κατζχον το εμπόριον εισ χείρασ του και πλοφςιον, ετφγχανε ο 

ςπουδαιότεροσ παράγων τθσ περιφερείασ αφτθσ.  



O M. Kεμάλ προσ διατιρθςιν των τςετϊν ζπρεπε όπωσ ετοιμάςθ ζδαφοσ δράςεωσ δι’ αυτάσ και ωσ 

τοιοφτον εφρε το τθσ περιφερείασ του Υόντου? αι γενικαί ςφαγαί, αι αρπαγαί και εξοντϊςεισ εισ τθν 

περιφζρειαν ταφτθν ιρχιςαν από τον Φεβρουάριον και διιρκθςαν μζχρι του Aυγοφςτου? αι ςφαγαί 

αφται και εκτοπιςμοί εξετελζςκθςαν θμιεπιςιμωσ τθ ςυμμετοχι και ςτρατιωτικϊν και πολιτικϊν 

υπαλλιλων? επειδι δε θ περιφζρεια αφτθ ιτο πολφ εκτενισ και πλουςία, εισ τθν καταςτροφιν τθσ 

ζλαβον μζροσ άτομα εξ όλων των τάξεων.  

Aι εξ χιλιάδεσ των Eλλινων κατοίκων τθσ Υάφρασ αποκλειςκείςαι εντόσ των εκκλθςιϊν του 

Χλαμαλίκ, του Χουλοφ Δερζ, τθσ Υαναγίασ και του Γκιοκτςζ Χου παρεδόκθςαν εισ το πυρ, και εντόσ 

αυτϊν εκάθςαν όλοι: γζροντεσ, άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδία? ουδείσ εςϊκθ. Mερικαί εκ των 

γυναικϊν οδθγικθςαν εισ το εςωτερικόν υπό των τςετϊν και, αφοφ αςζλγθςαν επ’ αυτϊν, τασ 

εκανάτωςαν.  

Aι κινθταί περιουςίαι και τα χριματα των Eλλινων κατοίκων τθσ Υάφρασ ελεθλατικθςαν. Mετά το 

φρικϊδεσ τοφτο ζργον αι τςζται ιλκον εισ τον διμον Aλά-Tςάμ, όπου παρζταξαν εισ γραμμιν τουσ 

εισ 2.500 χριςτιανοφσ κατοίκουσ, και παραςφραντεσ αυτοφσ εισ τουσ πρόποδασ των ορζων, τουσ 

εκανάτωςαν όλουσ. Eκ των 25.000 Eλλινων τθσ περιφερείασ Υάφρασ, Aλά-Tςάμ ενενικοντα τοισ 

εκατόν εξοντϊκθςαν, οι δε εκτοπιςκζντεσ εκανατϊκθςαν εισ το εςωτερικόν» .  

Χτον Υόντο, ζδρα των δικαςτθρίων ανεξαρτθςίασ ορίςτθκε θ πόλθ Aμάςεια και όχι κάποια 

παράκτια, γιατί ζπρεπε να είναι μακριά από τισ μεγάλεσ πόλεισ, ςτισ οποίεσ υπιρχαν προξενεία και 

εκπρόςωποι διαφόρων ξζνων εμπορικϊν καταςτθμάτων. H κεμαλικι κυβζρνθςθ κεωροφςε τθ 

κανατικι καταδίκθ τθσ θγεςίασ του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ εςωτερικι τθσ υπόκεςθ.  

H δικαςτικι διαδικαςία ιταν κωμικοτραγικά ςυνοπτικι. Mετά τθν τυπικι απολογία, ανακοίνωναν 

ςτουσ προγραφζντεσ τθν απόφαςθ του δικαςτθρίου που ιταν ο κάνατοσ ςτθν αγχόνθ. Χπάνια 

καταδίκαηαν κάποιουσ υπόδικουσ ςε πζντε, δζκα ι δεκαπζντε χρόνια κάκειρξθ, για να κρατιςουν 

τουσ τφπουσ τθσ, δικεν, δικαςτικισ νομιμότθτασ. H ςυκοφαντία, το ψζμα, θ υποκριςία και θ 

ςκθνοκεςία οργίαηαν κυριολεκτικά.  

O Mουςταφά Kεμάλ με τθ λειτουργία των δικαςτθρίων ανεξαρτθςίασ «επεδίωξε διπλό ςκοπό. 1ον) 

Nα παρουςιάςει ωσ απόλυτα νόμιμο το ζργο τθσ καταςτροφισ του μικραςιατικοφ ελλθνιςμοφ. 2ον) 

Nα κανατϊςει, από τθν άλλθ, τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ των πιο ανκθρϊν πόλεων εξολοκρεφοντασ 

τουσ επιφανείσ με πολφ μεγαλφτερθ ςιγουριά απ' ό,τι με τθν εξορία, όπου κα μποροφςαν πικανόν 

να ςωκοφν. Aυτό το τελευταίο αποτζλεςμα εξάλλου επιτεφχκθκε, γιατί εκατοντάδεσ απ' αυτοφσ 

τουσ επιφανείσ κρεμάςτθκαν ι τουφεκίςτθκαν κυρίωσ ςτθν Aμάςεια, όπου οι φυλακζσ ξεχείλιςαν 

από διακεκριμζνεσ προςωπικότθτεσ των επιςτθμϊν και του εμπορίου, προερχόμενεσ απ' όλα τα 

μζρθ τθσ περιοχισ του Υόντου» .  

Aξίηει να ςθμειωκεί ότι θ γενοκτονία των Eλλινων πραγματοποιικθκε επίςθμα κεκλειςμζνων των 

κυρϊν και χωρίσ τθν παρουςία δικθγόρων.  

H καταδίκθ και ο απαγχονιςμόσ ςτθν πλατεία τθσ Aμάςειασ όλθσ τθσ κρθςκευτικισ, πνευματικισ και 

πολιτικισ θγεςίασ ιταν μια προςχεδιαςμζνθ γενοκτονικι πράξθ που αναγκάςτθκαν να 

καταδικάςουν ακόμθ και οι, πρόςφατα, φιλικά προςκείμενεσ ςτθν κεμαλικι κυβζρνθςθ πρϊθν 

ςυμμαχικζσ χϊρεσ Γαλλία και Iταλία, αλλά και όλεσ οι ευρωπαϊκζσ. Oι παραπάνω κυβερνιςεισ 

αναγκάςτθκαν να πάρουν κζςθ ίςωσ και από τα κινιματα αλλθλεγγφθσ που εκδθλϊκθκαν προσ το 

δοκιμαηόμενο ποντιακό ελλθνιςμό από διάφορουσ οργανιςμοφσ, κρθςκευτικά και πνευματικά 



ιδρφματα με τθ ςυμμετοχι επίςθσ των διανοουμζνων τθσ Eυρϊπθσ και τθσ Aμερικισ, φςτερα από 

τθν επϊνυμθ καταγγελία και το ψιφιςμα διαμαρτυρίασ των Eλλινων ςυναδζλφων τουσ. «Oι 

Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ και καλλιτζχναι, απθφκυναν προσ τουσ διανοουμζνουσ τθσ Eυρϊπθσ και 

Aμερικισ τθν κάτωκι διαμαρτυρίαν:  

Mετά βακυτάτθσ ςυγκινιςεωσ οι ςυγγραφείσ και καλλιτζχναι τθσ Eλλάδοσ απευκφνονται προσ τουσ 

διανοουμζνουσ του πεπολιτιςμζνου κόςμου όπωσ γνωςτοποιιςουν εισ αυτοφσ τθν τραγωδίαν 

χιλιάδων οικογενειϊν του Eλλθνικοφ Υόντου. θρά, εξθκριβωμζνα και αναμφιςβιτθτα τα γεγονότα 

είναι τα εξισ:  

Oι Tοφρκοι εφόνευςαν όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ κατοίκουσ τθσ πόλεωσ Mερηιφοφντοσ, αφοφ τθν 

ελεθλάτθςαν και τθν επυρπόλθςαν. Tουσ προςπακιςαντασ να διαςωκοφν ετυφζκιςαν και 

εκανάτωςαν καταλαβόντεσ τασ διόδουσ.  

Mετετόπιςαν όλον τον άρρενα πλθκυςμόν των πόλεων Tριπόλεωσ, Kεραςοφντοσ, Oρδοφσ, Oινόθσ, 

Aμιςοφ και Υάφρασ και κακ' οδόν κατζςφαξαν τουσ πλείςτουσ εξ αυτϊν.  

Ζκλειςαν εντόσ του ναοφ του χωρίου Ζλεηλθ εν Χουλοφ-Tερζ 535 Ζλλθνασ και τουσ κατζςφαξαν 

διαςωκζντων μόνον τεςςάρων. Υρϊτουσ ζςφαξαν 7 ιερείσ διά πελζκεωσ προ τθσ κφρασ του ναοφ.  

Aπθγχόνιςαν εν Aμαςεία 168 προκρίτουσ Aμιςοφ και Υάφρασ.  

Eβίαςαν όλασ ανεξαιρζτωσ τασ γυναίκασ, τασ παρκζνουσ και τα παιδία των άνω πόλεων, τασ 

ωραιοτζρασ δε παρκζνουσ και νζουσ ζκλειςαν εισ τα χαρζμια. Υλείςτα βρζφθ εφόνευςαν, 

ςφενδονίηοντεσ αυτά κατά των τοίχων.  

Oι υπογεγραμμζνοι κζτουςι τα ανωτζρω υπ' όψιν των διανοουμζνων τθσ Eυρϊπθσ και τθσ Aμερικισ 

κεωροφντεσ ότι όχι μόνον τα γεγονότα ταφτα αλλά και θ ανοχι αυτϊν αποτελεί πζνκοσ τθσ 

ανκρωπότθτοσ.  

Aκιναι, 22 Nοεμβρίου 1921.  

Άννινοσ X., Aυγζρθσ M., Bλαχογιάννθσ I., Bϊκοσ Γερ., Γρυπάρθσ I., Δοφηασ A., Δροςίνθσ Γ., Zάχοσ A., 

Κεοδωροποφλου Aφρα, Κεοτόκθσ K., Iακωβίδθσ Γ., Kαηαντηάκθσ N., Kαηαντηάκθ Γαλ., Kαμπάνθσ Aρ., 

Kαμποφρογλουσ Δ., Kαρολίδθσ Υ., Kόκκινοσ Δ., Kορομθλάσ Γ., Mαλακάςθσ M., Mαλζασ K., 

Mζνανδροσ Χ., Nικολοφδθσ Κ., Nιρβάνασ Υ., ενόπουλοσ Γρ., Υαλαμάσ K., Υαπαντωνίου Z., 

Υαράςχοσ K., Υαςαγιάννθσ K., Υολίτθσ Φ., Υωπ Γ., Χικελιανόσ Άγγ., Χκίπθσ Χ., Χτρατιγθσ Γ., 

Tαγκόπουλοσ Δ.., Tςοκόπουλοσ Γ., Φυλλφρασ P., Xατηιδάκισ Γ., Xατηόπουλοσ Δ., Xορν Υ., Χβορϊνοσ I. 

μεκ' όλθσ τθσ πικρίασ μου διά τθν κυρίωσ υπό τθσ Γαλλίασ και υπό ουδενόσ αιςκιματοσ ι 

ςυμφζροντοσ ανκρωπίνου, δικαιολογουμζνθν εγκατάλειψιν εισ ςφαγιν των Xριςτιανϊν» .  

Tο κζμα τθσ γενοκτονίασ των Eλλινων του Υόντου ςυηθτικθκε ςτισ 7 Nοεμβρίου 1921 ςτθ Bουλι 

των κοινοτιτων τθσ Mεγάλθσ Bρετανίασ. O βουλευτισ T. P. O' Connor ρϊτθςε τον υφυπουργό 

Eξωτερικϊν Harmsworth ποιεσ ενζργειεσ ζγιναν για τον απαγχονιςμό των 67 Eλλινων και 3 

Aρμενίων από τισ κεμαλικζσ αρχζσ, αλλά και για τισ βιαιοπραγίεσ και τισ εκτοπίςεισ των 

γυναικοπαίδων. Υοια μζτρα ζχει ςκοπό να πάρει θ κυβζρνθςθ ςε περίπτωςθ αναχϊρθςθσ των 

Γάλλων ςτρατιωτϊν από τθν Kιλικία, για να προςτατζψει τον ελλθνικό και αρμενικό πλθκυςμό ς' 

αυτιν τθν επαρχία εκτόσ από τισ εναλλακτικζσ λφςεισ τθσ φυγισ ι τθσ ςφαγισ ;  



Aπό το Άκτον Oχάιο ο Mιλτιάδθσ Tςακιρίδθσ απευκφνκθκε ςτισ 6 Nοεμβρίου 1921 ςτον Ο. Iαςωνίδθ, 

ςτθν Kωνςταντινοφπολθ, για να τουσ βοθκιςει θκικά, ϊςτε να ιδρφςουν ζνα ςωματείο που να 

αγωνίηεται «υπζρ των δυςτυχοφντων Υοντίων». «Mετά μεγίςτου ενδιαφζροντοσ παρακολουκϊμεν 

οι Υόντιοι από μακράν τα κακ' εκάςτθν εκτελϊμενα εν τθ πατρίδι εισ βάροσ των αγαπθτϊν μασ.  

Δεν δυνάμεκα να ηωγραφίςωμεν τθν κλιβεράν θμϊν λφπθν διά τθν ςυμφοράν του αγαπθτοφ μασ 

Υόντου και των ομοφίλων θμϊν υπάρξεων οίτινεσ ζπεςαν είτε κα πζςουν υπό τθν αιμοχαρι 

μάχαιραν του βαρβάρου. Υολφ φρικτόν, φρικτόν...  

Χτισ 20 Nοεμβρίου 1921, με τθν πρωτοβουλία φιλελλινων βουλευτϊν και γερουςιαςτϊν ζγινε ςτθ 

Nζα Yόρκθ ςυλλαλθτιριο για τισ ςφαγζσ των Eλλινων του Υόντου. Χτο ςυλλαλθτιριο 

«αποτελοφμενον εκ χιλιάδων Aμερικανϊν και Eλλινων, ωμίλθςαν εξ γερουςιαςταί και κακθγθταί 

Υανεπιςτθμίου, εξιςτοριςαντεσ εν πάςθ λεπτομερεία και επί τθ βάςει επιςιμων εκκζςεων, τα 

φρικιαςτικά γεγονότα του Υόντου, τασ ςφαγάσ, τουσ διωγμοφσ, μετατοπιςμοφσ, ερθμϊςεισ, 

εκβιαςμοφσ παρκζνων και νζων.  

Eκ μζρουσ των Υοντίων ωμίλθςεν ο δθμοςιογράφοσ κ. Xριςτοφορίδθσ. H ιατρόσ κ. Nόςτον αυτόπτθσ 

μάρτυσ των γεγονότων τθσ Kεραςοφντοσ αφθγικθ τραγικάσ λεπτομερείασ, αι οποίαι προεκάλεςαν 

ρίγθ φρίκθσ μεταξφ του πλικουσ, θ ιδία δε θναγκάςκθ να διακόψθ τον λόγον μθ δυνθκείςα λόγω 

τθσ ςυγκινιςεωσ να εξακολουκιςθ, ει μθ μόνον από καιροφ εισ καιρόν αναφωνοφςα: «Aχ, εκείνα τα 

καχμζνα τα παιδάκια!»  

Tο ςυνταχκζν μετά το ςυλλαλθτιριον ψιφιςμα εςτάλθ εισ τον πρόεδρον κ. Xάρδιγκ, τον υπουργόν 

των Eξωτερικϊν κ. Xιουγκ πρόεδρον τθσ Διαςκζψεωσ επί του αφοπλιςμοφ, επιτροπι δε εκλεγείςα 

και ζχουςα επί κεφαλισ τον διαπρεπι Υόντιον κ. Χάββαν Kεχαγιάν, μετζβθ εισ Oυαςιγκτϊνα διά να 

επιδϊςθ αυτοπροςϊπωσ το ψιφιςμα εισ τον κ. Xάρδιγκ, προβι δε και εισ άλλασ ενεργείασ» .  

Tο ψιφιςμα, που παραδόκθκε ςτον πρόεδρο των Hνωμζνων Υολιτειϊν, ςε πολλά μζλθ του 

Kοινοβουλίου αλλά και ςε άλλεσ εξζχουςεσ προςωπικότθτεσ περιζγραφε τθν τραγικι κατάςταςθ 

ςτον Υόντο και εκλιπαροφςε τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ να επζμβει, για να ςταματιςει θ 

ςυνεχιηόμενθ γενοκτονία.  

Tο κζμα των κεμαλικϊν αγριοτιτων ςε βάροσ των Eλλινων του Υόντου ςυηθτικθκε διεξοδικά και 

ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γερουςίασ των Hνωμζνων Υολιτειϊν, ςτισ 22 Δεκεμβρίου 1921. O Γερουςιαςτισ 

William H. King, αφοφ ανζπτυξε το κζμα του αφανιςμοφ των Eλλινων του Υόντου, κατζκεςε ςτο 

προεδρείο τθν πολυςζλιδθ ειςιγθςι του, θ οποία δθμοςιεφτθκε το 1922 .  

Mε τεκμθριωμζνα ντοκουμζντα απζδειξε ότι ςτόχοσ τόςο των Nεότουρκων όςο και των Kεμαλικϊν 

ιταν θ τουρκοποίθςθ τθσ Mικράσ Aςίασ.  

O αρκρογράφοσ τθσ εφθμερίδασ The Morning Post αναφζρει: «Τλα τα εγκλιματα που 

διαπράχκθκαν από τον Nζρωνα, τον Kαλιγοφλα, τον Aττίλα και τον Aβδοφλ Xαμίτ, χάνονται ςτθν 

ανυπαρξία μπροςτά ςτα εκατομμφρια που δολοφονικθκαν ςκόπιμα ςτθν Tουρκία κατά τθ διάρκεια 

των τεςςάρων προθγουμζνων ετϊν. Χτα κφματα περιλαμβάνονται αλλοδαποί εχκροί, αιχμάλωτοι 

πολζμου, Aρμζνιοι, Ζλλθνεσ, Άραβεσ, κλπ.  

Δεν κα μποροφςε να ιταν χειρότεροι, εκτόσ κι αν πραγματικοί διάβολοι είχαν τθν υπόκεςθ ςτα 

χζρια τουσ, κι ακόμα και τότε αμφιβάλλω, εάν κα είχαν κάνει χειρότερα. Aυτι είναι θ απάντθςθ που 



δόκθκε από τον Υάςτορα Frew, του οποίου το ζργο ωσ επικεφαλισ του βρετανικοφ ταμείου 

ανακοφφιςθσ, τον ζφερε ςτθν πιο ςτενι επαφι με τουσ φυλακιςμζνουσ» .  

O κεμαλοςουλτανικόσ μθχανιςμόσ που ςυςτικθκε το 1922 δυςκολεφτθκε να βρει ενοχοποιθτικά 

ςτοιχεία που ικελε, επειδι ακριβϊσ δεν υπιρχαν. Γι' αυτό κατζφυγε ςτθ γνωςτι του μζκοδο τθσ 

πλαςτογράφθςθσ των ιςτορικϊν, εκνολογικϊν και πολιτικϊν γεγονότων. Kαρπόσ αυτισ τθσ ζρευνασ 

ιταν θ ζκδοςθ, το 1922, του βιβλίου Pontus Meselesi υπό τθν επιμζλεια του Yilmaz Kurt , το οποίο 

επανεκδόκθκε το 1995, κυρίωσ για εςωτερικι κατανάλωςθ, επειδι το κφροσ των ντοκουμζντων 

είναι επιλιψιμο.  

Χτθ μυςτικι ςυνεδρίαςθ τθσ 8/21 Mαΐου 1922, ο Iςμζτ παςάσ παραδζχτθκε ενϊπιον τθσ 

Eκνοςυνζλευςθσ ότι με κυβερνθτικι εντολι ςφαγιάςτθκε ο ελλθνιςμόσ του Υόντου. «Ώρα 2 μ.μ. 

αρχομζνθσ τθσ ςυνεδριάςεωσ λαμβάνει τον λόγον ο Iςμζτ Υαςςάσ.  

Kφριοι, Χασ ζχουν ειδοποιιςει ότι εςχθματίςκθ μια επιτροπι από Aμερικανοφσ κατ' απαίτθςιν του 

Bεκιλ Υατρίκθ Υροφςαλθ να ενεργιςουν ανακρίςεισ διά τασ ςφαγάσ του Υόντου.  

H Χφαγι των Γκιαοφρθδων ζγινε, όταν οι Pωμαίοι εςικωςαν επανάςταςιν, ζςφαξαν πολλοφσ 

Tοφρκουσ, ατίμαςαν τεσ χανοφμιςεσ ζκαμαν γιάγμα τασ περιουςίασ των, τότε μόνον ζδωςεν 

διαταγιν το Kζντρον εισ τον διοικθτιν, ωσ και τον Tοπάλ Oςμάν Aγά να βάλουν ςφαγιν…».  

Tα εγκλιματα των Kεμαλικϊν προξζνθςαν φοβερι εντφπωςθ, κατά τθν εφθμερίδα Daily Telegraph, 

ςτισ 17 Mαΐου 1922, και ςτθν ουκρανικι αποςτολι , θ οποία μζςω Χαμψοφντασ πιγε ςτθν Άγκυρα 

για να υπογράψει τθν ουκρανο-κεμαλικι Χυνκικθ Φιλίασ και Χυνεργαςίασ . H αποςτολι και ο M. 

Φροφνηε ςτο διάςτθμα του ταξιδιοφ τθσ γνϊριςε τθ βαρβαρότθτα των υποψιφιων ςυμμάχων τουσ, 

με αυτά που είδαν και άκουςαν . Τμωσ το ςυμφζρον τθσ ςυμαχίασ ιταν πάνω από το δίκαιο των 

λαϊν και των εκνικϊν μειονοτιτων. Aυτό αποδεικνφεται από τθν ενδιαφζρουςα αλλθλογραφία του 

Φροφνηε αλλά και του Aράλοφ, αργότερα, με τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ τθσ EΧΧΔ.  

O Γ. Kαψισ αναφερόμενοσ ςτισ ευκφνεσ των Mεγάλων Δυνάμεων γράφει ςτθ Mαφρθ Bίβλο: «Υίκρα 

και οργι ξεχειλίηει από τα χείλια εκείνων που ζηθςαν τθν τραγωδία για το ρόλο των ξζνων. Kαι είναι 

τόςο μεγάλθ θ οργι που να γεννά και αμφιβολίεσ, ερωτιματα: μιπωσ ο πόνοσ οδθγεί ςτθν 

υπερβολι; H αλικεια είναι ακόμθ χειρότερθ.  

Χτα ελλθνικά αρχεία υπάρχουν εκκζςεισ των γαλλικϊν και αγγλικϊν Mυςτικϊν Yπθρεςιϊν που 

εκκζτουν με ανατριχιαςτικζσ λεπτομζρειεσ τισ ωμότθτεσ των κεμαλικϊν. Υϊσ ζφκαςαν ς' ελλθνικά 

χζρια τζτοιεσ εκκζςεισ; Άγνωςτο. Tο πιο πικανό είναι ότι οι ίδιοι οι άνκρωποι των Mυςτικϊν 

Yπθρεςιϊν των μεγάλων Δυνάμεων, αγανακτιςμζνοι με τθ ςτάςθ των κυβερνιςεϊν τουσ, ζδωςαν 

τισ εκκζςεισ τουσ ςτισ ελλθνικζσ Yπθρεςίεσ.  

Tο ςίγουρο είναι ότι οι κυβερνιςεισ των άλλοτε ςυμμάχων μασ γνϊριηαν. Γνϊριηαν τθ γενοκτονία. 

Δεν μίλθςαν. Δεν προςπάκθςαν να τθ ςταματιςουν. Kι ζτςι ζγιναν ςυνζνοχοι του Kεμάλ» .  

H ελλθνικι Kυβζρνθςθ αντζδραςε αποφαςιςτικά ςτθ ςυνεχιηόμενθ γενοκτονία του ποντιακοφ 

ελλθνιςμοφ . Χτισ 18 Mαΐου 1922 ζγινε ςτθν ελλθνικι Eκνοςυνζλευςθ ειδικι θμεριςια ςυηιτθςθ με 

κζμα τουσ διωγμοφσ των Eλλινων τθσ Mικράσ Aςίασ. Kφριοσ ειςθγθτισ ιταν ο υπουργόσ Eξωτερικϊν 

Γ. Mπαλτατηισ, ο οποίοσ εξζκεςε με κάκε λεπτομζρεια τα κεμαλικά εγκλιματα. H εφθμερίδα 

Eςπερινι, που παρακολοφκθςε τθ ςυνεδρίαςθ γράφει για το κζμα αυτό: «Oι παραςτάντεσ εν τω 

Kοινοβουλίω κατά τθν χκεςινιν ςυνεδρίαςιν τθσ Eκνοςυνελεφςεωσ, θςκάνκθςαν όλθν τθν 



φρικιαςτικιν οδφνθν θν επροξζνθςαν αι περί των ςφαγϊν υπό Tοφρκων δθλϊςεισ τοφ κ. επί των 

Eξωτερικϊν υπουργοφ εξεικονίςαντοσ και περιγράψαντοσ το τραγικόν μαρτυρολόγιον των 

Xριςτιανϊν κατοίκων του Υόντου, Eλλινων και Aρμενίων, ανδρϊν, γερόντων και γυναικοπαίδων 

πεςόντων κφματα τθσ τουρκικισ κθριωδίασ και βαρβαρότθτοσ».  

Aνιςυχοι και αντίκετοι με τα ςκλθρά μζτρα τθσ κεμαλικισ κυβζρνθςθσ απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ ιταν 

ακόμθ και κάποιοι Kεμαλικοί βουλευτζσ, ιδιαίτερα τθσ περιοχισ του Υόντου , οι οποίοι 

κατθγορικθκαν από τον ςυνάδελφό τουσ βουλευτι τθσ Υροφςασ Eμίν μπζθ, ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 21 

Aυγοφςτου 1922, ωσ «οπαδοί του Υοντιακοφ ιδεϊδουσ» και παραπζμφκθκαν ςε εξεταςτικι 

επιτροπι για τισ μετριοπακείσ κζςεισ τουσ και τθν πακθτικι τουσ ςτάςθ.  

Χτθν Tουρκικι Eκνοςυνζλευςθ τθσ Άγκυρασ ιδιαίτερα ξεχϊριςε ο βουλευτισ τθσ Χινϊπθσ Xακί Xαμι 

μπζθσ, ο οποίοσ δυναμικά διαφοροποιικθκε με τα μζτρα των εκτοπίςεων τθσ κυβζρνθςισ τουσ. 

Χτθν αγόρευςι του τόνιηε: «Tο πρόςωπό μασ κα είναι αιϊνια κθλιδωμζνο εξαιτίασ των εκτοπίςεων. 

Eάν οι εκτοπιςμοί γίνονται προκειμζνου να δολοφονθκοφν ανκρϊπινεσ ψυχζσ, τότε, κφριοι, αυτό 

είναι άκρωσ αποτρόπαιο. Mασ κθλιδϊνει ενϊπιον του ςφμπαντοσ κόςμου. Γιατί τότε θ κυβζρνθςθ 

δεν κα μπορεί να υπεραςπιςτεί τον εαυτό τθσ... Tα είδα με τα μάτια μου. Ζχουν γίνει ακλιότθτεσ, 

κφριοι. Oι ακλιότθτεσ που διαπράττουν ςιμερα οι υπάλλθλοί μασ, δεν ζχουν γίνει οφτε από τουσ 

Άγγλουσ...» .  

Χτθ ςυνζχεια, για το ίδιο κζμα πιρε το λόγο ο βουλευτισ Kίρςεχιρ, Γιαχγιά Γκαλίπ, ο οποίοσ είπε: 

«Tο ηιτθμα του Υόντου άρχιςε πολφ παλιότερα... Aκοφγαμε ότι οι υπεραςπιςτζσ του Υοντιακοφ κα 

κάνουν μια οργάνωςθ, κα κάνουν μια κυβζρνθςθ, κα κάνουν αυτό, κα κάνουν εκείνο. Τμωσ δεν 

ακοφςαμε τίποτα για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ με εκτοπίςεισ ανκρϊπων... Kφριοι, πιςτζψτε 

πωσ, ό,τι κακό ςυνζβθ, ςυνζβθ λόγω των ζκτακτων αρμοδιοτιτων που είχαν δοκεί... Eκείνο που κα 

ανορκϊςει μια χϊρα είναι οι νόμοι και εκείνο που κα τθν καταςτρζψει θ παρανομία. Ζκτακτεσ 

εξουςίεσ ςθμαίνουν απολφτωσ κατά το κζφι του κακενόσ να κρεμά και να ςφάηει ανκρϊπουσ, να 

καταςτρζφει πόλεισ, να γκρεμίηει τα ςπίτια που βρίςκει μπροςτά του, να εγκαταλείπει το ςφμπαν ςε 

μια καταςτροφι. Γιατί τα άτομα που αςχολοφνται (με τθν καταςτολι), για να μθ δϊςουν 

λογαριαςμό για κείνουσ που κλζβουν, πυρπολοφν τα ςπίτια... Aπ' όςουσ δθμιοφργθςαν το Υοντιακό 

και από εκείνουσ που προκάλεςαν κακό για τον Υόντο, από μασ υπιρξαν μεγαλφτερεσ απϊλειεσ... 

Mε πρόφαςθ τον εκτοπιςμό των Υοντίων κατζςτρεψαν το βιοσ και τα πράγματα των χωριϊν... κζλω 

όλοι να είναι μάρτυρεσ ότι εγϊ δεν ςυμφωνϊ για τον εκτοπιςμό κανενόσ. H εξορία είναι μια βόμβα 

για τθ χϊρα. Eίναι τρομερό. Υόςα χρόνια μετά κα τα πλθρϊςουμε... Tουσ εγκλθματίεσ να τουσ 

επιλζξουν τα δικαςτιρια, όπωσ και τουσ ακϊουσ» .  

Χτο ίδιο πνεφμα κατά τθν αγόρευςι του μίλθςε και ο βουλευτισ Mερςίνθσ Χαλαχαττίν μπζθσ: 

«...100-200 χρόνια τϊρα γίνονται κάποιεσ προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ, που δεν 

είναι ικανοποιθτικζσ. Τςο οι Eυρωπαϊκζσ δυνάμεισ διαπιςτϊνουν τα ςφάλματα τθσ διοίκθςισ μασ 

κα μασ επιτίκενται. Κα ηθτιςουν μεταρρυκμίςεισ. Ζχουν δίκαιο ςτο αίτθμά τουσ; Ζχουν. Δεν ζχουμε 

εκτελζςει το κακικον μασ όςον αφορά τθν προάςπιςθ τθσ τιμισ, τθσ υπόλθψθσ και τθσ περιουςίασ 

του λαοφ που μασ αγκάλιαςε όςο μποροφςε με τθν ιδιότθτα του υπθκόου... Mιπωσ θ επικυμία τθσ 

Eκνοςυνζλευςθσ είναι να μθν απομείνει κανζνασ μθ μουςουλμάνοσ, να εξοριςτεί και να αφανιςτεί 

μζχρι κι ο τελευταίοσ; Χε μια τζτοια περίπτωςθ πϊσ κα ηιςουμε και πϊσ κα μπορζςουμε να 

ςτακοφμε ςτον κόςμο; Κα με ςυγχωρζςετε, αλλά θ διευκζτθςθ αυτοφ του προβλιματοσ κα 

ρυκμίςει τον εκνικό μασ βίο. Kφριοι, μια κυβζρνθςθ, μια κυβζρνθςθ ιςλαμικι, μια κυβζρνθςθ 

οςμανικι, ότι κζλετε πείτε, μια κυβζρνθςθ τουρκικι είναι θ κυβζρνθςθ όλων των υπθκόων που 



τελοφν υπό τισ εντολζσ τθσ, ανεξαρτιτωσ κρθςκείασ, φφλου, κρθςκευτικοφ δόγματοσ. Ι μιπωσ είναι 

κυβζρνθςθ μόνο των μουςουλμάνων; Κα απονείμει ίςθ δικαιοςφνθ; Γιατί κζτουμε μια πολιτικι 

αφανιςμοφ και καταςτροφισ; Kι ο αφανιςμόσ, όμωσ, γίνεται με άλλουσ τρόπουσ. Yπάρχουν 

διάφοροι τρόποι...» .  

Χτο ςθμείο αυτό διακόπτοντασ τον αγορθτι ο βουλευτισ Kαιςάρειασ Oςμάν μπζθσ ςυμπλιρωςε: 

«Eίναι πολιτικι λεθλαςίασ, καταςτροφισ». O Χαλαχαττίν μπζθσ ςυμφωνϊντασ κα προςκζςει: «... 

Υοιόσ αμαυροφται; Tο δυςτυχιςμζνο το ζκνοσ» ...και κα διερωτθκεί: «... Χε ποιου άραγε ζκνουσ τθν 

ιςτορία μποροφν να τιμϊνται και να επαινοφνται οι φόνοι;» Χε παρατιρθςθ ςυναδζλφου του ότι 

«τα ίδια ζκαμαν και οι Ζλλθνεσ», κα παρατθριςει ότι «εκείνοι τα ζκαμαν πολιτιςμζνα και όχι με 

λαδομπογιά» .  

O αρκρογράφοσ τθσ εφθμερίδασ του Χικάγου των HΥA Chicago Tribune, που ζηθςε το μαρτφριο τθσ 

Χμφρνθσ, ςτο άρκρο τθσ 4θσ Oκτωβρίου άρχιηε τθν τραγικι του περιγραφι με τθν προφθτεία του 

Iερεμία, που αναφερόταν ςτθ διαταγι τθσ ςφαγισ των ακϊων παιδιϊν από τον Hρϊδθ: «Χτθ Pϊμθ 

ακοφγονταν κραυγζσ, κρινοι και κλαυκμοί και μεγάλοι οδυρμοί. H Pαχιλ κρθνοφςε τα παιδιά τθσ 

και δεν ικελε παρθγοριά, γιατί δεν υπιρχαν πια» .  

Υολλοί κ' αναρωτιοφνται, γιατί δε ςϊηονται φωτογραφίεσ από μια τόςο μεγάλθ καταςτροφι. H 

ζκκεςθ του αντιπλοιάρχου Δ. Mελετόπουλου, που ςτάλκθκε ςτισ 11 Δεκεμβρίου 1922 προσ το 

Γενικό Eπιτελείο του Nαυτικοφ δίνει τθν απάντθςθ: «Ζχω τθν τιμιν ν' αναφζρω ότι, ςυνεπεία τθσ υπ' 

αρικ. 13102 από 14/27 Ροεμβρίου τθλεγραφικισ Διαταγισ του Ωπουργείου των Εξωτερικϊν προσ 

τθν Ωπάτθν Aρμοςτείαν, όπωσ μεριμνιςω να προμθκευκϊ εκ του Aμερικανικοφ Aντιτορπιλλικοφ 

«Litchfield» ςειράν φωτογραφιϊν τθσ πυρκαϊάσ και ωμοτιτων εν Χμφρνθ, καταρτιςκείςαν υπό 

εραςιτζχνου φωτογράφου του πλθρϊματοσ του ειρθμζνου πλοίου, εγκαίρωσ απετάκθν προσ τον 

Ξυβερνιτθν τοφτου δι' επιςτολισ μου, ηθτιςασ τθν μεςολάβθςίν του. Ξακυςτεροφςθσ τθσ 

απαντιςεϊσ του μετζβθ εισ το πλοίον ο υποφροντιςτισ Ρ. Υοριϊτθσ, γενόμενοσ φιλοφρονζςτατα 

δεκτόσ υπό των Aμερικανϊν αξιωματικϊν. Σφτοι όμωσ, εισ ςχετικιν παράκλθςίν του, εδιλωςαν ότι 

προ πολλοφ ιδθ είχεν εκδοκι αυςτθρά διαταγι του Aμερικανοφ Ραυάρχου, απαγορεφουςα τθν 

εξαγωγιν οιαςδιποτε φωτογραφικισ εικόνοσ εκ των πλοίων και διατάςςουςα τθν καταςτροφιν 

των υπαρχόντων αντιτφπων.  

2. Χχετικϊσ προσ τα άνω πλθροφοροφμαι ότι εισ το ενταφκα φωτογραφείον Ξωνςταντινίδου είχον 

δοκι υπό Aμερικανοφ προσ εκτφπωςιν φωτογραφικαί τινεσ πλάκεσ τθσ πυρκαϊάσ Χμφρνθσ. Aλλά 

κατόπιν ο Aμερικανόσ μεταβάσ εςπευςμζνωσ τασ απζςυρεν» .  

Aνάλογεσ κθριωδίεσ διαπράχκθκαν από τα κεμαλικά ςτρατεφματα και τουσ τουρκογενείσ 

πλθκυςμοφσ ςε όλεσ τισ πόλεισ και τα χωριά τθσ ελλθνικισ Iωνίασ. Χτα Bουρλά ο Rene Puaux 

περιγράφει με λεπτομζρειεσ τθν τραγικι τφχθ που είχαν πολλά κορίτςια, τα οποία για να διαφφγουν 

από τα χζρια των τυράννων τουσ, ζβαφαν τα πρόςωπά τουσ με ιϊδιο και φοροφςαν ροφχα 

θλικιωμζνων. Δεν γλφτωςαν όμωσ όλα. «Υολλά από τα νζα κορίτςια που είχαν απαχκεί, είχαν 

ντυκεί από τουσ αρπαγείσ τουσ «χανοφμιςςεσ» (τουρκάλεσ ςφηυγοι). Tισ τοποκετοφςαν ντυμζνεσ μ' 

αυτι τθ γελοία εμφάνιςθ ςτο πζραςμα των γονιϊν τουσ, για να μπορζςουν να τισ δουν καλά. Oι 

μανάδεσ αναγνωρίηοντασ τα κορίτςια τουσ, φϊναηαν «ζλεοσ!», αλλά οι Tοφρκοι τισ απωκοφςαν, 

χτυπϊντασ τεσ με τουσ υποκόπανουσ των τουφεκιϊν τουσ? οι μανάδεσ αποχωρίηονταν ζτςι τα 

παιδιά τουσ, χωρίσ ελπίδα να τα ξαναβροφν ποτζ.  



Χτισ προκικεσ των κρεοπωλείων ζβλεπε κανείσ κρεμαςμζνουσ άνδρεσ. Υολλοί δεν είχαν πεκάνει 

ακόμα και υπζφεραν τρομερά.  

Χτθν παραλία, λίγα λεπτά πριν τθν αναχϊρθςθ, οι Tοφρκοι ςυνζχιηαν τθ δουλειά τουσ και ζκλεβαν 

τισ γυναίκεσ κάτω από τα μάτια των Aμερικανϊν» .  

Σ απεςταλμζνοσ τθσ Eκλαίρ των Υαριςίων και του Tθλεγράφου του Άμςτερνταμ κ. Aνοφ, 

τθλεγράφθςε ςτισ εφθμερίδεσ του, αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι του από το Aϊδίνι: «Mθ με ερωτάτε 

τι είδα περιερχόμενοσ τα ερείπια των ελλθνικϊν ςυνοικιϊν του Aϊδινίου? δισ ελιποκφμθςα εκ 

φρίκθσ προ του κεάματοσ. O ελλθνικόσ λαόσ ζχει να επιδείξθ μφρια μαρτφρια κατά τουσ χρόνουσ τθσ 

ςκλαβιάσ του. Eισ το Aϊδίνιον ο ελλθνιςμόσ ζδωκε τθν εικόνα όλων των μαρτυρίων του κακ' όλουσ 

τουσ αιϊνασ» .  

H Aμερικανίδα Ethel Thompson από τθ Bοςτϊνθ τθσ Mαςςαχουςζτθσ, που εργάςτθκε ςτθν 

Aμερικανικι Eπιτροπι Υερικάλψεωσ από τον Aφγουςτο του 1921 ωσ τον Iοφνιο του 1922, όταν 

επζςτρεψε ςτθν Aμερικι, αφοφ πρϊτα παραιτικθκε από τθ κζςθ τθσ ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα, ςτθν 

εφθμερίδα Daily Telegraph, και αργότερα ςε διάφορουσ ανκρωπιςτικοφσ οργανιςμοφσ τθν ζκκεςθ 

που ςυνζταξε για τισ κεμαλικζσ βαρβαρότθτεσ: «Γράφουςα τθν ζκκεςιν ταφτθν, δθλϊ ταυτοχρόνωσ 

ότι διζκοψα πάςαν ςχζςιν μετά τθσ Aμερικανικισ Επιτροπισ Υερικάλψεωσ, διότι δεν επικυμϊ να 

παρακωλφςω όπωσ διποτε τθν δραςτθριότθτα μιασ οργανϊςεωσ, ιτισ διεξάγει λαμπρόν 

ανκρωπιςτικόν ζργον εισ το εςωτερικόν τθσ Aνατολισ υπζρ των παςχόντων πάςθσ εκνότθτοσ και 

κρθςκείασ. Εξ άλλου, ωσ Aμερικανίσ πολίτισ, μθ ςυνδεομζνθ με οιανδιτινα οργάνωςιν, ουδζν 

δφναται να με εμποδίςθ από του να καταγγείλω εισ τον πεπολιτιςμζνον κόςμον τασ φρικαλεότθτασ, 

ασ υπζςτθςαν οι Χριςτιανοί, άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδία, κατά το διαρρεφςαν ζτοσ εν Aνατολι υπό 

το Ξεμαλικόν Ξακεςτϊσ.  

Πετζβθν εισ Aνατολιν διά το ζργον των ορφανϊν τθσ Aμερικανικισ Επιτροπισ Υερικάλψεωσ άνευ 

προλιψεϊσ τινοσ εν ςχζςει με τασ εκνότθτασ ι κρθςκείασ. Επζςτρεψα με αίςκθμα φρίκθσ και 

απογοθτεφςεωσ αναλογιηομζνθ ότι εν ζτει 1922 είνε επιτετραμμζνον να ηϊςιν υπό τοιαφτασ 

ςυνκικασ άτομα και να υπάρχωςι τοιαφται κυβερνιςεισ. Δεν ανζγνωςα τασ εκκζςεισ του Δροσ Π. 

Γουάρδ και του Πάηορ Γιόγουελ αλλ' ειργάςκθν μετ' αυτϊν εν Χαρποφτ και δφναμαι να 

πιςτοποιιςω ότι ο ςκοπόσ των ιτο κακαρϊσ ανκρωπιςτικόσ.  

Σι οφκαλμοί μου ακόμθ διατθροφν το φρικϊδεσ κζαμα, το οποίον είδον και το οποίον δεν κα 

λθςμονιςω, όπωσ δεν κα λθςμονιςω ποτζ το ανοικτόν εκείνο νεκροταφείον πζριξ του Χαρποφτ, 

μζςω του οποίου ζηθςα τον παρελκόντα χειμϊνα. Υολλοί ερωτοφν αν αι εκκζςεισ αφται είνε 

αλθκείσ. Ξατόπιν ενόσ ζτουσ τοιαφτθσ πείρασ το όλον ηιτθμα με εκπλιττει. Θ εργαςία των 

ορφανοτροφείων με θνάγκαηε να μεταβαίνω εισ τα ζξω τθσ πόλεωσ χωρία, όπου ευρίςκοντο τα 

κακιδρφματά μασ, δφναμαι δε απλϊσ να ορκιςκϊ ότι λζγω τθν ξθράν αλικειαν επί όςων είδον 

εκάςτθν θμζραν.  

Ωποβάλλουςα τθν ζκκεςιν ταφτθν, επικυμϊ, όπωσ αι γυναίκεσ τθσ Aμερικισ, αι οποίαι ζχουν 

επιρροιν επί τθσ Ξυβερνιςεωσ δυνθκοφν να κάμουν κάτι διά τα γυναικόπαιδα τθσ Aνατολισ, τα 

οποία αποκνιςκουν και υποφζρουν ανεκδιιγθτα δεινά. Εμπορικά ςυμφζροντα, μικροηθλοτυπίαι, 

εδαφικά πλεονεκτιματα κ.τ.λ. πρζπει να τεκοφν κατά μζροσ διά το ςυμφζρον του ανκρωπιςμοφ. 

Φρονϊ ότι είναι αίςχοσ να ςυμβαίνουν τοιαφτα πράγματα το 1922 και είνε καιρόσ όπωσ γίνθ κάτι 

τελειωτικόν διά να καταςτιςθ αδφνατον τθν επανάλθψιν των κακουργθμάτων τοφτων. Χυηθτιςεισ 



και διαπραγματεφςεισ λαμβάνουν χϊραν αν κα αποςταλι ι όχι Aνακριτικι Επιτροπι εισ Aνατολιν. 

Aνεξαρτιτωσ τοφτων θ πράξισ ζγινε και αι παροφςαι εκκζςεισ είνε γεγονότα.  

Θ μζκοδοσ είναι παλαιά και εξακολουκεί επί ζτθ. Άρα γε κα επιτραπι να εξακολουκιςθ;  

Ζγραψα τθν ζκκεςιν ταφτθν, χωρίσ να ζχθ γνϊςιν θ Aμερικανικι Επιτροπι Υερικάλψεωσ και αφοφ 

διζκοψα πάντα δεςμόν μετ' αυτισ. Θ Aμερικανικι Επιτροπι Υερικάλψεωσ πράττει παν το δυνατόν 

προσ περίκαλψιν των υπό τθν φροντίδα τθσ παιδίων και εργάηεται εν Aνατολι υπό μεγάλασ 

δυςκολίασ και ςτενοχωρίασ. Πόλα ταφτα χρειάηεται κάτι ιςχυρότερον από τροφιν και ενδφματα, 

όπωσ εκκακαριςκι θ κατάςταςισ αφτθ» .  

Mόνο όςοι δε γνϊριςαν τθν τουρκικι βαρβαρότθτα μποροφν να αμφιβάλουν για τθν αξιοπιςτία των 

κατακζςεων αυτϊν. Oι ίδιοι οι μάρτυρεσ τισ περιςςότερεσ φορζσ χρειάςτθκε να εξθγιςουν τουσ 

λυτρωτικοφσ και κακαρτικοφσ τουσ λόγουσ που προςζφερε θ δφναμθ τθσ ςυνείδθςισ τουσ, για να 

μπορζςουν να εξαγνιςκοφν από τα εφιαλτικά τουσ βιϊματα, αλλά και για να καταγγείλουν ςτθν 

παγκόςμια ιςτορία, τουσ ανάξιουσ θγζτεσ και τουσ απολίτιςτουσ λαοφσ που ςυνεχίηουν να 

εγκλθματοφν ςε βάροσ τθσ ανκρωπότθτασ .  

H πρόταςθ τθσ Ethel Thompson, παρόλο που πζραςαν από τότε πολλά χρόνια, είναι και ςιμερα 

επίκαιρθ. Υρζπει δθλαδι να γίνει κάτι τελειωτικό, για να μθν ξαναςυμβοφν τα αίςχθ του 1922. Ζνασ 

οικουμενικόσ αγϊνασ κα βρει πολλοφσ λαοφσ ςφμφωνουσ. Για να μθν επαναλθφκοφν τα εγκλιματα 

πρζπει να αποκαλφψουμε τουσ υπεφκυνουσ και τουσ λόγουσ που τουσ οδιγθςαν ς' αυτζσ τισ 

πράξεισ. Nα ξεγυμνϊςουμε τθν αλικεια, όςο ανικικθ κι αν είναι αυτι, και να τθν παρουςιάςουμε 

ωμι, χωρίσ ςτολίδια ςτον αδζκαςτο κριτι, τθν παγκόςμια κοινι γνϊμθ, που ξζρει να δικάηει και να 

καταδικάηει χωρίσ ιδιοτζλειεσ. Χιμερα που ζνασ άλλοσ αυτόχκων λαόσ, οι Kοφρδοι, υφίςτανται από 

το ίδιο ρατςιςτικό κράτοσ τθν τρίτθ γενοκτονία του αιϊνα μασ πρζπει να γίνει το πρϊτο βιμα. 

Γνωρίηω πωσ είναι πολφ δφςκολο ζργο, γιατί ςτθ γενοκτονία του ποντιακοφ Eλλθνιςμοφ οι 

γενοκτόνοι δεν ενιργθςαν από μόνοι τουσ. Eίχαν διαδοχικά ςυνεργοφσ όλουσ αυτοφσ που ςιμερα 

ορίηουν τθν τφχθ τθσ ανκρωπότθτασ. Kαι είναι αυτοί πρϊτοι που δε κζλουν να βγει θ αλικεια ςτο 

φωσ. Eίναι αυτοί που ςταμάτθςαν τθν «Aνακριτικι Eπιτροπι Aνατολισ», όταν είδαν πωσ ο Kεμάλ 

Aτατοφρκ επικράτθςε ςτο μικραςιατικό χϊρο. Eίναι αυτοί και ςιμερα που κάνουν τα αδφνατα 

δυνατά, για να μθν αναγνωριςτοφν οι γενοκτονίεσ των Aρμενίων και Eλλινων. Eίναι αυτοί που 

ςιωποφν ςτο ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ του κουρδικοφ λαοφ. Eίναι οι ίδιοι που διευκολφνουν τθν 

ίδρυςθ προπαγανδιςτικϊν ινςτιτοφτων ανάπτυξθσ των τουρκικϊν μελετϊν και αναλαμβάνουν, 

μζςω παχυλϊν επιχορθγιςεων, τθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ Tουρκίασ ςτα μάτια τθσ κοινισ γνϊμθσ 

με το να ςυμμετζχουν ςε ρατςιςτικά και αντιεπιςτθμονικά ςυνζδρια που πλαςτογραφοφν και 

παραποιοφν τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Oκωμανικισ Aυτοκρατορίασ και των γειτονικϊν λαϊν .  

Oι εκκζςεισ των ανζκδοτων αρχείων των υπουργείων Eξωτερικϊν και των άλλων κρατικϊν και 

ιδιωτικϊν αρχείων για το δράμα του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ δεν ζχουν τελειωμό. Χυνολικά, ωσ τθν 

υποχρεωτικι ανταλλαγι, περιςςότεροι από 353.000 Ζλλθνεσ του Υόντου βρικαν οικτρό κάνατο από 

τουσ Nεότουρκουσ και τουσ Kεμαλικοφσ ςτισ πόλεισ και τα χωριά, ςτισ χαράδρεσ και τα βουνά, ςτισ 

εξορίεσ και τισ φυλακζσ, ςτα τάγματα εργαςίασ και ςτον τουρκικό ςτρατό ωσ Oκωμανοί πολίτεσ.  

Γράφει ο J. Gerard προλογίηοντασ το βιβλίο του G. Horton H κατάρα τθσ Aςίασ: «... Tο ότι είκοςι 

αιϊνεσ μετά Xριςτόν μπόρεςε ζνασ μικρόσ και οπιςκοδρομικόσ λαόσ, όπωσ οι Tοφρκοι, να διαπράξει 

τζτοια εγκλιματα εναντίον του πολιτιςμοφ και τθσ προόδου του κόςμου, είναι ζνα ηιτθμα που κα 

ζπρεπε να κάνει όλουσ τουσ ευςυνείδθτουσ λαοφσ να ςτακοφν και να ςκεφκοφν... Eκωφεφςαμεν 



ςτισ απελπιςμζνεσ κραυγζσ για βοικεια των χριςτιανϊν που πεκαίνανε, αν και ξζραμε καλά πωσ θ 

Aμερικι ιταν θ μοναδικι ελπίδα τουσ και τϊρα είναι φανερό πωσ υπάρχει ςτθ χϊρα μασ μια τάςθ 

που ολοζνα μεγαλϊνει, να ςυγκαλφψουμε τα εγκλιματα των Tοφρκων και να τουσ δϊςουμε 

ςυγχωροχάρτι γι' αυτά, για να επιτφχουμε υλικά οφζλθ απ' αυτοφσ» .  

Oι αποκαλφψεισ για τθν αμερικανικι πολιτικι, όταν γίνονται από ζναν Aμερικανό ζχουν άλλθ 

βαρφτθτα, γιατί δεν ζχουν τθν προκατάλθψθ.  

Eίναι γεγονόσ πωσ οι Aμερικανοί κεωροφςαν και κεωροφν τουσ Tοφρκουσ ωσ τουσ πλζον 

αξιόπιςτουσ ςυμμάχουσ τουσ ςτθν Aνατολικι Mεςόγειο. Tο ίδιο ςυνζβαινε και με τουσ Γερμανοφσ, 

που για πολφ καιρό τουσ κεωροφςαν ωσ «επίτιμουσ Γερμανοφσ» ςτθ Mζςθ Aνατολι. Yπιρχαν 

ακόμθ, από τθν άλλθ, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι που δεν μποροφςαν να υςτεριςουν ςτο ανικικο 

παιχνίδι τθσ εποπτείασ του μεςανατολικοφ χϊρου. Ζκαναν το παν, για να διατθριςουν τθν εφνοια 

των Tοφρκων, με αποτζλεςμα οι λαοί τθσ M. Aςίασ να μθν ζχουν ζναν μονάχα αφζντθ αλλά 

πολλοφσ.  

Kάκε λαόσ ζχει δικαίωμα ν' απαιτεί μ' επιμονι τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ των αδικθμάτων που 

διαπράχκθκαν εναντίον του. H ςθμερινι πραγματικότθτα δε δικαιολογεί νζεσ ολιγωρίεσ και 

αναβολζσ. Τταν κανείσ αργοπορεί απζναντι ςτθν Iςτορία, αυτι τον εκδικείται .  

H γενοκτονικι ενοχι τθσ Tουρκίασ ςυνεχίηεται ωσ τισ θμζρεσ μασ. H ςυμπεριφορά τθσ 

ςτρατοκρατικισ θγεςίασ και του λαοφ εναντίον τθσ Iταλίασ -, εξαιτίασ του μακιματοσ Δθμοκρατίασ 

που διδάςκει παγκοςμίωσ θ δεφτερθ με τθν ακζραιθ ςτάςθ τθσ ςτο ηιτθμα Oτςαλάν - κάκε άλλο 

παρά μασ επιτρζπει να πιςτζψουμε ότι άλλαξε ςτάςθ και ότι προςφζρεται να ςεβαςτεί τισ 

ανκρϊπινεσ αξίεσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των εκνοτιτων που ηουν ςιμερα ςτθ μικραςιατικι 

Tουρκία.  

H ςτρατοκρατικι Tουρκία ςυνεχίηει, ωσ ο αλθκινόσ τρομοκράτθσ, να απειλεί όλουσ τουσ γείτονζσ τθσ 

ςτο όραμα τθσ αναβίωςθσ τθσ παντουρκικισ αυτοκρατορίασ, και αυτό γιατί μζχρι ςιμερα δεν 

κλικθκε από κανζνα Διεκνι Oργανιςμό να απολογθκεί για τα εγκλιματά τθσ. Χτο ςθμείο αυτό είναι 

ςυνζνοχθ και θ ίδια θ Διεκνισ Kοινότθτα που ανζχεται ι και εν μζρει αποςιωπά τα διεκνι τθσ 

εγκλιματα. Χυνζνοχοι όμωσ είμαςτε και όλοι εμείσ που περί άλλα τυρβάηομεν.  

Eίναι καιρόσ νομίηω να ενεργοποιθκοφν κάποιοι Διεκνείσ Oργανιςμοί που ιδρφκθκαν, για να 

προςτατζψουν τθν Υαγκόςμια Eιρινθ. Nα αποδϊςουν δικαιοςφνθ ςφμφωνα με το πνεφμα και με 

τουσ όρουσ του Xάρτθ των Hνωμζνων Eκνϊν, ςεβαςμό ςτισ κεμελιϊδεισ ανκρϊπινεσ αρχζσ. 

Eπιβάλλεται να ςυγκροτθκεί αδζκαςτθ ανακριτικι επιτροπι από το Aνϊτατο Δικαςτιριο των 

Aνκρωπίνων Δικαιωμάτων και να φζρει ςτο φωσ, μζςα από τα υπάρχοντα ντοκουμζντα, τα τραγικά 

γεγονότα τθσ εποχισ εκείνθσ. Tο αίτθμα των Υοντίων Eλλινων για τθν αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ 

εμπεριζχει μια δυναμικι, ζνα μινυμα λφτρωςθσ προσ τθν ίδια τθν τουρκικι κοινωνία.  

Φοβερι Γενοκτονία ςε βάροσ του Eβραϊκοφ λαοφ και των Χλαβικϊν λαϊν διζπραξε και θ Γερμανία 

ςτθ διάρκεια του B' Υαγκόςμιου Υολζμου. Τμωσ θ χϊρα αυτι ηιτθςε ςυγνϊμθ και εξιλζωςθ από 

τουσ ςυγγενείσ των κυμάτων, κατζβαλε αποηθμιϊςεισ και εξακολουκεί να τονίηει ωσ τισ μζρεσ μασ 

τθν ευκφνθ τθσ γι' αυτιν.  

H ςθμερινι Tουρκία, αν κζλει να λζγεται ευρωπαϊκι χϊρα, μια και κόπτεται να γίνει μζλοσ τθσ 

Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οφείλει να ακολουκιςει το γερμανικό παράδειγμα. Nα παραδεχτεί τισ 

πολυάρικμεσ γενοκτονίεσ που διζπραξε και διαπράττει. Nα ηθτιςει ςυγνϊμθ γι' αυτζσ και να δϊςει 



εγγυιςεισ ςτθν ανκρωπότθτα και ςτον εαυτό τθσ ότι δεν κα τισ επαναλάβει. Mόνο ζτςι κα 

ελευκερϊςει τθν ψυχι και τθ ςυνείδθςθ των νζων τουρκικϊν γενεϊν από τα υπόκωφα 

ςυμπλζγματα που τθν κατατρζχουν και τθν εμποδίηουν να αφομοιϊςει ουςιαςτικά τισ μεγάλεσ 

αξίεσ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ.  

Tο ελλθνικό Kοινοβοφλιο οφείλει να ςυγκροτιςει διακοινοβουλευτικι επιτροπι και ςε ςυνεργαςία 

με τα πανεπιςτθμιακά Iδρφματα, τα προςφυγικά Χωματεία και τουσ άλλουσ λαοφσ τθσ Mικράσ 

Aςίασ, που υπζςτθςαν ανάλογεσ γενοκτονίεσ, να προωκιςει το ηιτθμα τθσ αναγνϊριςθσ των 

γενοκτονιϊν.  

H γραμμι τθσ ελλθνικισ αντίςταςθσ ςτο ςφγχρονο τουρκικό επεκτατιςμό αρχίηει από τθν 

αναγνϊριςθ τθσ ποντιακισ γενοκτονίασ. 

 

 

Απ: 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ  

12-05-2004 11:17  

 

ANTIΓΦΑΦΘ ΑΥΣ ΨΣ ΞΕΛΠΕΡΣ ΨΣΩ ~etairos, ΓΛΑΨΛ ΑΛΗΕΛ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΥΑΡΨΣΩ ΞΑΛ ΡΑ ΔΛΑΒΑΗΕΨΑΛ...  

 

ΓΛΑΨΛ Θ ΟΘΚΘ ΕΛΡΑΛ Θ ΠΕΓΑΟΩΨΕΦΘ ΞΑΨΑΔΛΞΘ ΕΡΣΧ ΟΑΣΩ: ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΨΩΡ ΥΣΡΨΛΩΡ  

Σ ΕΟΟΘΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΥΣΡΨΣΩ ΞΑΛ Θ ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΨΣΩ  

 

Υολλοί ζγραψαν για τον Υόντο, για τθν αλθςμόνθτθ ομορφιά του…  

…Υολλοί μιλοφν για τον Υόντο με δάκρυα ςτα μάτια και αβάςταχτο πόνο ςτθν καρδιά... Υόςα 

γνωρίηουμε όμωσ γιϋ αυτό το κομμάτι τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, που επιμζνει να μζνει εκτόσ των 

ςχολικϊν βιβλίων ; Ψι απζγινε ο Υοντιακόσ Ελλθνιςμόσ που θ ιςτορία του άρχιςε πριν 3000 χρόνια 

με τισ πρϊτεσ ελλθνικζσ αποικίεσ; Χτισ 19 Παΐου μνθμονεφεται από τουσ Ζλλθνεσ όλου του κόςμου 

θ γενοκτονία των Ελλινων του Ευξείνου Υόντου. Ξαιρόσ να τιμιςουμε το κομμάτι αυτό τθσ 

Ελλθνικισ Λςτορίασ με το δικό μασ τρόπο !  

 

Χπάνια ςυμβαίνει ςτουσ λαοφσ …  

…να αγνοοφν ςε τόςθ μεγάλθ ζκταςθ τθν ιςτορία ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ του πλθκυςμοφ τουσ, 

όςο αγνοοφν οι Ζλλθνεσ τθν ιςτορία των Υοντίων. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι το τραγικότερο 

κομμάτι του αλφτρωτου ελλθνιςμοφ ςυνκζτει το Υοντιακό ςτοιχείο.  

Οιγοςτζσ είναι οι πλθροφορίεσ που διακζτουμε ωσ ςιμερα για το δράμα του Υοντιακοφ ελλθνιςμοφ 

και τθν ιςτορικι πορεία του. Πόνο τελευταία με αφορμι τθν μετανάςτευςθ των Υοντίων 



προςφφγων από τθν ΕΧΧΔ ςτθν Ελλάδα, άρχιςε να παρατθρείται κάποια κινθτικότθτα ςτθν 

ενθμζρωςθ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ.  

Ωςτόςο το κενό είναι τεράςτιο.  

 

Σι ρίηεσ του Υοντιακοφ ελλθνιςμοφ…  

…είναι βακιζσ και μακραίωνεσ. Σ Υόντοσ, το ελλθνικότατο αυτό κομμάτι του Πικραςιατικοφ 

ελλθνιςμοφ, υπιρξε πανάρχαια πολιτιςτικι εςτία. Θ μετάβαςθ από τθν ελλθνικι αρχαιότθτα ςτθν 

ςθμερινι πραγματικότθτα είχε διάρκεια και ςυνζχεια. Για αιϊνεσ ολόκλθρουσ το ςφριγθλό 

Υοντιακό ςτοιχείο ςυνζχιςε τθν ιςτορικι φπαρξθ του αντλϊντασ τεράςτια αποκζματα από τθν 

δυναμικότθτα, τθν ηωντάνια του, και τθν αφυπνιςμζνθ εκνικι του ταυτότθτα. Είναι εκείνοσ ο 

ελλθνιςμόσ που δεν κάμφκθκε ακόμθ και ςτισ πιο αντίξοεσ περιςτάςεισ.  

 

ΥΣΛΣΧ ΕΛΡΑΛ ΣΠΩΧ Σ ΛΧΨΣΦΛΞΣΧ ΥΣΡΨΣΧ;  

 

Ψα όρια του Υόντου…  

…ορίηονται (όπωσ αναφζρκθκαν ςτο «Υανπόντιο Χυνζδριο» του 1918 ςτθν Παςςαλία) ανατολικά 

από τα ρωςικά ςφνορα και δυτικά από τθν Χινϊπθ. Σ Υόντοσ βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό άκρο 

τθσ Πικράσ Αςίασ. Σ χϊροσ που διεκδικείται για τθν δθμιουργία τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ του 

Υόντου καταλαμβάνει περίπου 78.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τςο δθλαδι θ Πακεδονία και θ 

Κράκθ μαηί.  

Τταν λζμε όμωσ Ζλλθνεσ του Υόντου εννοοφμε από τθν Χινϊπθ ζωσ τθν χερςόνθςο τθσ Ξριμαίασ. 

Γιατί ζωσ τθν Ξριμαία κατοικοφν Ζλλθνεσ εδϊ και 3.000 χρόνια!  

 

Ελλθνικζσ αποικίεσ ςτθ Γθ του Υόντου..  

…Θ αρχι τθσ ιςτορίασ του Υόντου χρονολογείται το 1000 π.Χ.  

Πε τθν κάκοδο των Δωριζων ςτθν Ελλάδα εξαναγκάςτθκαν οι Αχαιοί, κατά ρεφματα να 

μεταναςτεφςουν (να αποικιςουν), πρϊτα ςτα παράλια τθσ Λωνίασ και μετά ςτα νότια παράλια τθσ 

Λταλίασ και τθ Χικελία και τελικά ςτθ Παφρθ Κάλαςςα, ςτο γεωγραφικό Υόντο.  

Θ Λωνικι Πίλθτοσ ιδρφει τθν Χινϊπθ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ γίνεται μθτρόπολθ και ιδρφει πλικοσ 

πόλεισ και χωριά ςτα ανατολικά τθσ.  

 

Θ αρχικι ονομαςία Άξενοσ, αφιλόξενοσ Υόντοσ (μάλλον για τα αφιλόξενα, βακιά νερά ςτα νότια 

παράλια αλλά και για τουσ λαοφσ που ηοφςαν εκεί), ζγινε γριγορα Εφξεινοσ Υόντοσ , δθλαδι 

φιλόξενοσ, από τουσ Ζλλθνεσ, που δθμιοφργθςαν τισ αποικίεσ εκεί.  



Σι λόγοι που ϊκθςαν τουσ πρϊτουσ αποικιςτζσ προσ τον Υόντο ιταν κακαρά οικονομικοί. Από τθν 

περιοχι αυτι ζφερναν ςτθν Ελλάδα ςίδθρο, χαλκό, αλάτι, λινάρι, ξυλεία, ςιτθρά, μαλλί, κερί, μζλι 

και το πιο πολφτιμο μζταλλο, το χρυςάφι.  

 

 

ΧΘΠΑΡΨΛΞΣΨΕΦΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ ΨΘΧ ΛΧΨΣΦΛΑΧ ΨΣΩ ΥΣΡΨΣΩ  

 

Ψο πρϊτο εκνικό κράτοσ τθσ Ανατολισ είναι το βαςίλειο του Υόντου 363-63π.Χ. Πε τον Πικριδάτθ 

τον ΧΨ διεκδικεί τθν κοςμοκρατορία από τουσ Φωμαίουσ. Θττάται τελικά ςτθν Χαιρϊνεια αφοφ 

απελευκερϊςει όμωσ πρϊτα τουσ Πικραςιάτεσ από τθν ρωμαϊκι κυριαρχία.  

Σι ποντιακοί πλθκυςμοί αποκαλοφνται με το εκνόνυμο Ζλλεν – Ζλλενοι. Σι διωγμοί των μθ 

χριςτιανϊν και θ πλιρθσ απόρριψθ τθσ φιλοςοφικισ ελλθνικισ ςκζψθσ – ςτθν αρχι τουλάχιςτον – 

οδθγεί τουσ ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ ςτθν εγκατάλειψθ του εκνικοφ τουσ ονόματοσ. Ζτςι 

μετονομάηονται ςε Φωμαίουσ και Οαηοφσ. Πε το όνομα Φωμανία εννοοφν τϊρα πια τθν Ελλάδα. Θ 

παλιά τουσ ονομαςία όμωσ παραμζνει ςτα τραγοφδια και μεταλλάςςεται ςε επίκετο που ςθμαίνει 

ιρωασ.  

 

Ψο 11ο αιϊνα ο Υόντοσ αυτονομείται από το Βυηάντιο με τθν εξζγερςθ των Γαβράδων.  

 

Ψο 1140 μ.Χ. εντάςςεται ξανά βίαια ςτθν αυτοκρατορία ζωσ τθν άλωςθ τθσ πόλθσ από τουσ 

Φράγκουσ.  

 

Ψο 1204 μ.Χ. ιδρφεται θ αυτοκρατορία τθσ Ψραπεηοφντασ. Ψο 1204 μ.Χ. μπορεί να χαρακτθριςτεί ςαν 

θ αρχι τθσ ελλθνικισ Αναγζννθςθσ. Ψο πρϊτο κρατικό μόρφωμα που ονομάηεται Ελλάσ είναι το 

βαςίλειο τθσ Ρίκαιασ τθσ Βικυνίασ απζναντι από τθν Ξωνςταντινοφπολθ. Θ αυτοκρατορία τθσ 

Ψραπεηοφντασ διατθρείται για 257 χρόνια οπότε και καταλαμβάνεται από τουσ Ψοφρκουσ.  

 

Θ επικράτθςθ των μουςουλμάνων ςτο χϊρο διαμορφϊνει νζεσ ςυνκικεσ. Ψο Ξοράνι και θ 

βαςιςμζνθ ς αυτό μουςουλμανικι νομοκεςία ανάγουν τθν εκνογραφία των λαϊν του κόςμου ςε 

μια πολφ απλι φόρμουλα, τουσ πιςτοφσ και τουσ άπιςτουσ.  

Ψον 17ο αιϊνα το Λςλάμ χάνει τθν δογματικι του αυςτθρότθτα. Θ εξζλιξθ αυτι ςυνδυαςμζνθ με τθν 

αλλαγι τθσ κοινωνικισ κζςθσ των προςιλυτων και τθν ζνταξθ τουσ ςτθν κυρίαρχθ ομάδα, οδθγεί ςε 

μαηικοφσ εξιςλαμιςμοφσ.  

Σι καινοφργιεσ ευκαιρίεσ που ανοίγονται με τον εξιςλαμιςμό και θ καταπίεςθ των χριςτιανϊν, 

ευνοοφν τθν διαμόρφωςθ ενόσ ενδιάμεςου πλθκυςμοφ, των κρυπτοχριςτιανϊν. Ψον δυϊςμό αυτόν 



τον βιϊνουν βαςανιςτικά γιατί όταν κζλουν να φανερϊςουν τθν πραγματικι τουσ ταυτότθτα, 

γίνονται αντικείμενο τρομοκρατίασ και εκβιαςμοφ.  

 

Σ 19οσ αιϊνασ χαρακτθρίηεται από τθν αποςφνκεςθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Σι μεγάλεσ 

δυνάμεισ προςπακοφν να αποκομίςουν οφζλθ από τθν διάλυςθ τθσ. Σι ςυμπαγείσ εκνικζσ ομάδεσ 

ςτα Βαλκάνια, ςτθ Πικρά Αςία και ςτθ Πζςθ Ανατολι που βιϊνουν τθν υπαγωγι τουσ ςτο 

οκωμανικό κράτοσ αναπτφςςουν κινιματα για τθν αυτοδιάκεςι τουσ.  

Πόνιμθ επιδίωξθ των Βρετανϊν είναι ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν ναυτικϊν δρόμων. Σ παράγοντασ 

που κακορίηει τθ βρετανικι ςτάςθ είναι ο ανταγωνιςμόσ με τθν Φωςία. Θ Φωςία προωκεί από τον 

19ο αιϊνα τθν ιδζα τθσ ελλθνικισ αυτοκρατορίασ με ορκόδοξο βαςιλιά. Ζτςι θ ανατολικι πολιτικι 

των Βρετανϊν κωδικοποιείται ςτο δόγμα ακεραιότθτασ τθσ Ψουρκίασ.  

Θ ςτάςθ αυτι αλλάηει με τθν είςοδο τθσ Γερμανίασ ςτο παιχνίδι. Σι άριςτεσ οκωμανο-γερμανικζσ 

ςχζςεισ κάνουν τθν Βρετανία να ανακεωριςει τθν κζςθ τθσ για ακεραιότθτα τθσ Ψουρκίασ και να 

ξαναδεί το ελλθνικό κράτοσ από διαφορετικι γωνία.  

Από τισ τρεισ προςτάτιδεσ χϊρεσ που αναλαμβάνουν τθν προςταςία τθσ Ελλάδασ μετά τθν 

απελευκζρωςθ, θ Αγγλία είναι θ αδιαφιλονίκθτθ κυρίαρχοσ.  

 

Χτθν Πικρά Αςία αναπτφςςονται αυτονομιςτικζσ τάςεισ πρϊτα από τουσ Αρμζνιουσ και τουσ 

Ζλλθνεσ του Υόντου και τθσ Λωνίασ και ζπειτα από τουσ Ξοφρδουσ.  

Χτισ αρχζσ του αιϊνα μασ διαμορφϊνονται δφο αντιμαχόμενα ςτρατόπεδα ςτον ελλαδικό χϊρο. Ψο 

βενιηελικό που επιηθτεί τθν εκνικι ολοκλιρωςθ, και το βαςιλικό που εκφράηει όλεσ τισ αντιςτάςεισ 

για επζκταςθ του κράτουσ.  

Ψα εκνικά κινιματα τθσ Πικράσ Αςίασ, δθλαδι το ελλθνικό και το αρμενικό αποτελοφν ςτθν 

πραγματικότθτα τθν αςτικι επανάςταςθ ενάντια ςτον τουρκικό δεςποτιςμό. Ψο κίνθμα των 

νεοτοφρκων το 1908 αποτελεί τθν ανταπάντθςθ τθσ Ψουρκίασ ςτα παραπάνω κινιματα. Σι 

Ρεότουρκοι αρνοφνται πωσ υπάρχει εκνικό ηιτθμα ςτθν Ψουρκία και επιλζγουν τθν πολιτικι τθσ 

βίαιθσ αφομοίωςθσ των εκνικϊν μειονοτιτων.  

Θ χρυςι ευκαιρία για τουσ Ψοφρκουσ εκνικιςτζσ δίνεται ςτον Α Υαγκόςμιο Υόλεμο. Θ ιδεολογία του 

ΥΑΡΨΣΩΦΞΛΧΠΣΩ ςε ςυνδυαςμό με τα ςυμφζροντα των Γερμανϊν που κζλουν τισ πρϊτεσ φλεσ και 

τισ αγορζσ τθσ Πικράσ Αςίασ δθμιουργοφν το καταλλθλότερο περιβάλλον για να γίνουν πράξθ οι 

γενοκτονικοί οραματιςμοί των νεοτοφρκων.  

Θ Γερμανία ζχει τεράςτια ςυμφζροντα ςτθν Ψουρκία. Σικονομικά και ςτρατιωτικά. Ελπίηουν ότι με 

μια ιςχυρι Ψουρκία κα ανταγωνίηονται καλφτερα τουσ Βρετανοφσ. Γι αυτό το λόγο θ γερμανικι 

πολιτικι εκπονεί ζνα πρόγραμμα ακεραιότθτασ τθσ Ψουρκίασ το οποίο μποροφςε να υλοποιθκεί 

μόνο με τθν εξόντωςθ των πλθκυςμϊν εκείνων που ενιςχφουν τισ φυγόκεντρεσ δυνάμεισ τθσ 

οκωμανικισ αυτοκρατορίασ.  

 



Χε ςυνζδριο τθσ Κεςςαλονίκθσ το 1911, οι Ρεότουρκοι αποφαςίηουν τθν εξόντωςθ των μθ 

τουρκικϊν εκνοτιτων.  

Ζτςι, άρχιςαν τθν επιςτράτευςθ όλων από 15 ζωσ 45 ετϊν και τθν αποςτολι τουσ ςε Ψάγματα 

Εργαςίασ. Χτθν αρχι οι άτακτεσ ορδζσ επιτίκονταν ςτα απομονωμζνα ελλθνικά χωριά κλζβοντασ, 

φονεφοντασ, αρπάηοντασ νζα κορίτςια, κακοποιϊντασ και καίγοντάσ τα.  

Σι ςποραδικζσ δολοφονίεσ αρχίηουν να αυξάνονται. Χωρικοί, που πιγαιναν να δουλζψουν ςτα 

χωράφια τουσ, βρίςκονταν κακθμερινά δολοφονθμζνοι. Χκοπόσ ιταν, με τουσ εκτοπιςμοφσ, τισ 

πυρπολιςεισ των χωριϊν, τισ λεθλαςίεσ, να επιτφχουν τθν αλλοίωςθ του εκνολογικοφ χαρακτιρα 

των ελλθνικϊν περιοχϊν και να καταφζρουν ευκολότερα των εκτουρκιςμό εκείνων που κα 

απζμεναν, αν απζμεναν !.  

 

Χαν αντίδραςθ ςτθν πολιτικι αυτι, φουντϊνει το κίνθμα για τθν δθμιουργία τθσ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ του Υόντου. Χε όλεσ τισ ποντιακζσ κοινότθτεσ δθμιουργοφνται ποντιακοί ςφλλογοι με 

κακαρά πολιτικοφσ ςκοποφσ, αφιερωμζνοι ςτθν υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων τουσ.  

Πετά τουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ οι Γερμανοί προςπακοφν με κάκε τρόπο να φανατίςουν τισ 

τουρκικζσ μάηεσ εναντίον των χριςτιανϊν τθσ αυτοκρατορίασ.  

Από τουσ επίςθμουσ ςυμβοφλουσ, τουσ Γερμανοφσ, οι Ρεότουρκοι διδάχκθκαν ότι μονάχα με τθν 

εξαφάνιςθ των Χριςτιανϊν, Ελλινων και Αρμενίων, κα ζκαναν πατρίδα τουσ τθ Πικρά Αςία.  

 

Ψο 1914 αρχίηουν οι πρϊτεσ διϊξεισ εναντίον των Ελλινων τθσ Πικράσ Αςίασ.  

Ψο 1915 γίνεται θ γενοκτονία των Αρμενίων με 1.500.000 νεκροφσ.  

Ψο 1916αρχίηουν με τθν κακοδιγθςθ ενόσ Γερμανοφ ςτρατάρχθ τθν εκτόπιςθ των Ελλθνικϊν 

πλθκυςμϊν προσ τα ενδότερα. Χτο επίκεντρο βρίςκονται κυρίωσ οι Ζλλθνεσ του δυτικοφ Υόντου.  

 

Χτθν Χοβιετικι Ζνωςθ το 1914 ο Οζνιν κεωρεί τθν καταπίεςθ των λαϊν από άλλα ζκνθ ςαν τθν 

ουςία του ιμπεριαλιςμοφ και υποςτθρίηει πωσ ζνασ λαόσ που καταπιζηει άλλουσ λαοφσ δεν είναι 

ποτζ ελεφκεροσ. Σι ιδζεσ του Οζνιν ταιριάηουν απόλυτα ςτθν περιοχι, όπου οι Ζλλθνεσ, οι Αρμζνιοι 

και οι Ξοφρδοι καταπιζηονται. Χτθν διάρκεια του Α Υαγκοςμίου Υολζμου και ςυγκεκριμζνα το 1916 

οι Φϊςοι μπαίνουν ςτθν Χαμψοφντα και οι Υόντιοι τουσ υποδζχονται ςαν απελευκερωτζσ. Υόντιοι 

κατατάςςονται ςτον Φωςικό ςτρατό. Ωπολογίηονται ςε 3 ςυντάγματα. Πια να ηωι δθμιουργείται 

ςτθν Ψραπεηοφντα. Θ αυτοπεποίκθςθ μεγαλϊνει. Δθμιουργείται θ Υροςωρινι Ξυβζρνθςθ τθσ 

Ψραπεηοφντασ θ οποία καταφζρνει και διατθρεί για δφο χρόνια τθν εξουςία τθσ και μάλιςτα με τισ 

ευλογίεσ τθσ Αντάντ. Σ επίςκοποσ τθσ πόλθσ Χρφςανκοσ είναι ο βαςικόσ εμπνευςτισ τθσ 

κυβζρνθςθσ αυτισ.  

Ψο 1917 με τθν επανάςταςθ ςτθν ΕΧΧΔ τα πράγματα αλλάηουν κακϊσ ςταματά θ προζλαςθ του 

ρωςικοφ ςτρατοφ. Υάραυτα, θ νζα κυβζρνθςθ τθσ Φωςίασ αποφαςίηει να ανεχτεί το κακεςτϊσ τθσ 

Ψραπεηοφντασ. Θ Ψραπεηοφντα μζνει μόνθ να προςτατζψει τουσ κατοίκουσ τθσ. Σι νζοι τθσ 



οπλίηονται. Γίνεται προςπάκεια να μθν φφγουν Υόντιοι με τθν υπαναχϊρθςθ του Φωςικοφ ςτρατοφ. 

Υαρ όλα αυτά 150.000 Υόντιοι εγκαταλείπουν τον Υόντο και καταφεφγουν ςτθν Φωςία, ςτθν 

Γεωργία, ςτθν Ξριμαία και αλλοφ.  

 

Ψο 1918 αντιπροςωπείεσ Υοντίων από Ευρϊπθ και Αμερικι οργανϊνουν το πρϊτο Υανποντιακό 

ςυνζδριο ςτθν Παςςαλία. Ψο ςυνζδριο κθρφςςει τον αγϊνα για ανεξαρτθςία. Ξυκλοφοροφν χάρτεσ 

και εκδίδονται εφθμερίδεσ για τον ςκοπό αυτό.  

Χτθ διάςκεψθ ειρινθσ ςτισ 30 Δεκεμβρίου του 1918 ο Βενιηζλοσ προτείνει τθν ενςωμάτωςθ του 

Υόντου ςτθν Αρμενία!! Χε δθμόςιεσ ςυνεντεφξεισ του δθλϊνει απερίφραςτα πωσ αντιτάςςεται ςτθν 

ανεξαρτθςία των ποντίων.  

Χτισ 30 Απριλίου του 1920 ςτθ διάςκεψθ του Χαν-Φζμο, ο Βενιηζλοσ δθλϊνει για άλλθ μια φορά ότι 

είναι υπζρ τθσ προςάρτθςθσ του Υόντου ςτθν Αρμενία. Ψο καλοκαίρι του 1920 επιτζλουσ φςτερα 

από 2,5 χρόνια αλλάηει κζςθ και προτείνει ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτον Υόντο για τθν δθμιουργία 

κράτουσ. Είναι όμωσ πολφ αργά. Ζχει χακεί πολφτιμοσ χρόνοσ. Ψον ίδιο χρόνο ο αρμενικόσ ςτρατόσ 

νικιζται από τον τουρκικό, και ο Βενιηζλοσ χάνει τισ εκλογζσ από φιλοβαςιλικι κυβζρνθςθ θ οποία 

αποφαςίηει επιςτροφι ςτθν Ελλάδα λόγω… κοφραςθσ. Σ ελλθνιςμόσ τθσ Πικράσ Αςίασ και του 

Υόντου αφινονται από τθν αντιβενιηελικι παράταξθ ςτθν τφχθ τουσ. Ζγκλθμα για τον ελλθνιςμό. 

Υροδοςία.  

 

Θ μόνθ αντίδραςθ τελικά ςτθν γενοκτονία ζρχεται από τουσ ίδιουσ τουσ Υόντιουσ, με τθν 

ςυγκρότθςθ ζνοπλων ομάδων άμυνασ και αργότερα με αντάρτικο κίνθμα.  

Ψθν ίδια εποχι ςτθν Ελλάδα, ο βαςιλιάσ Ξωνςταντίνοσ δθμιουργεί τον εκνικό διχαςμό. Ψο 1915 

εξαναγκάηει τον πρωκυπουργό ςε παραίτθςθ επειδι δεν υποκφπτει ςτθν φιλογερμανικι του 

πολιτικι.  

 

Σ αυςτριακόσ υπουργόσ εξωτερικϊν γράφει:  

« Θ πολιτικι των Ψοφρκων είναι μζςω μιασ γενικευμζνθσ καταδίωξθσ του ελλθνικοφ ςτοιχείου, να 

εξοντϊςει ολοςχερϊσ τουσ Ζλλθνεσ ςαν εχκροφσ του κράτουσ, όπωσ ζκανε πριν με τουσ Αρμζνιουσ. 

Σι Ψοφρκοι εφαρμόηουν τακτικι εκτόπιςθσ των πλθκυςμϊν, δίχωσ διάκριςθ και δυνατότθτα 

επιβίωςθσ, από τισ ακτζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ϊςτε οι εκτοπιηόμενοι να είναι εκτεκειμζνοι 

ςτθν ακλιότθτα και τον κάνατο από πείνα. Ψα εγκαταλειπόμενα ςπίτια των εξοριηόμενων 

λεθλατοφνται από τα τουρκικά τάγματα τιμωρίασ ι καίγονται και καταςτρζφονται».  

 

Πε τθν ιττα τθσ Ψουρκίασ ςτον Α Υαγκόςμιο Υόλεμο εγκακίςτανται ςτον Υόντο βρετανικά 

ςτρατεφματα, τα οποία αποτελοφνται από ινδικά τμιματα με Άγγλουσ αξιωματικοφσ. Σι Άγγλοι 

ηθτοφν από τουσ αντάρτεσ να παραδϊςουν τα όπλα τουσ. Αυτοί αρνοφνται. Σι ελπίδεσ των 

ανταρτϊν και του ποντιακοφ λαοφ για τθν δθμιουργία τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ του Υόντου 

αυξάνουν. Επιςτρζφουν περίπου 100.000 Ζλλθνεσ που είχαν καταφφγει ςτθν Φωςία ( τα κυριότερα 



ρεφματα προσ τθν Φωςία πραγματοποιικθκαν μετά τθν άλωςθ τθσ Ψραπεηοφντασ από τουσ 

Ψοφρκουσ το 1461, μετά τθν επανάςταςθ του 1821, μετά τουσ τρεισ ρωςοτουρκικοφσ πολζμουσ 

1829-1832, μετά τον Ξριμαϊκό πόλεμο 1856-1866, μετά τον ρωςοτουρκικό πόλεμο το 1876, και 

βζβαια μετά το 1916).  

 

Ψο ποντιακό κίνθμα παίρνει τζτοια ζκταςθ, ϊςτε θ κεντρικι οκωμανικι εξουςία ςτζλνει τον Ξεμάλ 

για να το καταςτείλει.  

Σ Ξεμάλ πατά το πόδι του ςτθν Χαμψοφντα ςτισ 19/5/1919. Πζςα από επίςθμα τουρκικά αρχεία 

βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι ο Ξεμάλ φοβόταν πολφ περιςςότερο τον Υοντιακό αντάρτικο παρά τον 

ελλθνικό ςτρατό. Γιαυτό ρίχνει ςτθν μάχθ για τθν διάλυςι του δφο τουρκικζσ ςτρατιζσ. Υάνω από 

30.000 Ψοφρκοι ςτρατιϊτεσ προςπακοφν να καταςτείλουν το ποντιακό κίνθμα το οποίο αρικμεί 

18.000 ζνοπλουσ και 300 καπετάνιουσ.  

Χε πρϊτθ φάςθ οι προςπάκειεσ των Ελλινων ςτζφονται από επιτυχία. Σι αντάρτεσ ηθτοφν 

επανειλθμμζνα βοικεια από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, τόςο από τθν βενιηελικι όςο και από τθν 

αντιβενιηελικι αργότερα. Δυςτυχϊσ το ελλθνικό κράτοσ δεν μπορεί ι δεν κζλει να καταλάβει τθν 

δυναμικι που ζχει ο αγϊνασ των Υοντίων. Ξαμιά βοικεια δεν ςτζλνεται ςτουσ Ζλλθνεσ αντάρτεσ 

του Υόντου. Χτον Υειραιά φορτϊνεται ζνα πλοίο με όπλα και πυρομαχικά για τθν Αμιςςό. Ψο πλοίο 

όμωσ ΔΕΡ ΕΞΛΡΘΧΕ ΥΣΨΕ.  

Υαρά τθν απογοιτευςθ για τθν άρνθςθ τθσ Ελλάδασ οι Υόντιοι αντάρτεσ φζρνουν ςε πολφ δφςκολθ 

κζςθ τον τουρκικό ςτρατό.  

Ψο 1922 ο Ψοφρκοσ ςτρατθγόσ ηθτά ανακωχι μια και δεν μπορεί να φζρει άλλθ βοικεια ςτον Υόντο. 

Σι Ψοφρκοι επιλζγουν να ρίξουν το βάροσ ςτον πόλεμο με τον ελλθνικό ςτρατό. Σι Υόντιοι αντάρτεσ 

κάτω από τισ άκλιεσ ςυνκικεσ που ηουν αποφαςίηουν να δεχτοφν τθν ειρινθ.  

Υαρ όλθ τθν άρνθςθ των Ελλινων να βοθκιςουν οι Υόντιοι κάνουν αυκόρμθτεσ προςπάκειεσ 

ςφνδεςθσ με το ελλθνικό ςτράτευμα για να βοθκιςουν ςτο εκεί μζτωπο.  

 

Θ ςοβιετοτουρκικι προςζγγιςθ οδθγεί τουσ Φϊςουσ ςτθν αρνθτικι αντιμετϊπιςθ των 

εκνικοαπελευκερωτικϊν κινθμάτων τθσ Ανατολισ. Ωπάρχουν καταγγελίεσ για παραδϊςεισ Υοντίων 

ςτουσ Ψοφρκουσ από αμερικανοφσ ςτρατιωτικοφσ ςτο λιμάνι τθσ Αμιςςοφ. Θ ςυντριβι των Αρμενίων 

άρα και θ απελευκζρωςθ μεγάλου τουρκικοφ ςτρατεφματοσ από τθν μια και θ άρνθςθ τθσ Ελλάδασ 

να βοθκιςει από τθν άλλθ κακορίηουν και το αποτζλεςμα.  

 

Πετά τθν προςωρινι ανακωχι τα πράγματα αλλάηουν. Ψο 1922 οι τοφρκοι ζχουν μετατρζψει τον 

Υόντο ςε κόλαςθ. Αν οι Ζλλθνεσ του Υόντου εξοντϊνονται με εκτοπίςεισ και ςφαγζσ, για τουσ θγζτεσ 

και διανοοφμενουσ του ποντιακοφ κινιματοσ επιφυλάςςεται άλλθ μοίρα. Ψο Ειδικό Δικαςτιριο τθσ 

Ανεξαρτθςίασ που εδρεφει ςτθν Αμάςεια και ζχει ςαν μοναδικό ςτόχο το ποντιακό κίνθμα, εκδίδει 

100άδεσ κανατικζσ αποφάςεισ. Υερίπου 450 Υόντιοι πεκαίνουν ςτισ κρεμάλεσ τθσ Αμάςειασ.  

« Υτϊματα πτϊματα παντοφ πτϊματα, ςε όλο το μικοσ τθσ πορείασ παντοφ πτϊματα…»  



Χιμερα υπάρχει ζνα τεράςτιο μνθμείο ζξω από τθν Ξεραςοφντα αφιερωμζνο ςτον δολοφόνο του 

Υόντου Σςμάν για να τουσ κυμίηει τθν γενοκτονία που προκάλεςαν ςτουσ Ζλλθνεσ, και άλλο ζνα 

μνθμείο ςτθν Αμάςεια, ςτθν πλατεία, όπου κρζμαςαν τθν ποντιακι θγεςία για να κυμοφνατι τθν 

νίκθ τουσ πάνω ςτο ποντιακό κίνθμα.  

 

Πετά τθν ςυνκικθ τθσ Οωηάνθσ, όςεσ αντάρτικεσ ομάδεσ επιηοφν, κατεβαίνουν ςτα παράλια τθσ 

Παφρθσ Κάλαςςασ και νοικιάηοντασ ι καταλαμβάνοντασ πλοία ζρχονται ςτθν Ελλάδα ι 

καταφεφγουν ςτθν Φωςία.  

 

Ψο 1914 οι Ζλλθνεσ του Υόντου αρικμοφςαν ωσ εξισ:  

Σρκόδοξοι Ζλλθνεσ 696.000  

Πουςουλμάνοι Ζλλθνεσ 190.000  

Ξρυπτοχριςτιανοί 93.000  

Υόντιοι Φωςίασ 650.000  

 

ΧΩΡΣΟΣ ΕΟΟΘΡΩΡ 1.629.000  

 

ΧΩΡΣΟΣ ΕΟΟΘΡΩΡ ΠΑΗΛ ΠΕ ΨΘΡ ΛΩΡΛΑ  

ΞΑΛ ΨΘΡ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΚΦΑΞΘ 2.500.000  

 

Πετά το τζλοσ του Α Υαγκόςμιου Υολζμου παραμζνουν ςτον Υόντο μόνο 464.000 Ζλλθνεσ. Σ 

ςυνολικόσ αρικμόσ των δολοφονθκζντων Ελλινων μζχρι τον Πάρτιο του 1924 ςτον Υόντο, φτάνει 

τα 353.000 άτομα. Αν ς αυτό το νοφμερο προςκζςουμε και τουσ 700.000 Ζλλθνεσ τθσ Λωνίασ που 

δολοφονικθκαν από τον τουρκικό ςτρατό, καταλιγουμε ςτο εφιαλτικό νοφμερο 1.050.000. Αυτόσ 

είναι ο φόροσ αίματοσ που πλιρωςε ο Ελλθνιςμόσ τθσ ανατολισ.  

« Σι Ελλθνίδεσ όςεσ ιταν ωραίεσ και νζεσ, πουλικθκαν ςτα ςκλαβοπάηαρα του Λκονίου…»  

 

Ψι εννοοφμε με τον όρο „γενοκτονία“ ;  

Χυγκεκριμζνα ο όροσ ςθμαίνει τθ μεκοδικι εξολόκρευςθ, ολικι ι μερικι, μιασ εκνικισ, φυλετικισ ι 

κρθςκευτικισ ομάδασ. Σ γενοκτόνοσ δεν εξοντϊνει μια ομάδα για κάτι που ζκανε, αλλά για κάτι που 

είναι. Χτθν περίπτωςθ των Ελλινων του Υόντου, επειδι ιταν  



Ζλλθνεσ και Χριςτιανοί. Θ γενοκτονία ωσ όροσ μπικε ςτο λεξιλόγιο όλων των γλωςςϊν κυρίωσ από 

τθ δίκθ τθσ Ρυρεμβζργθσ το 1945, όπου δικάςτθκε θ θγεςία των ναηιςτϊν εγκλθματιϊν του 

πολζμου.  

Θ διεκνισ κοινότθτα αναγνϊριςε άμεςα ι ζμμεςα τισ άλλεσ δφο γενοκτονίεσ του αιϊνα μασ, των 

Εβραίων και Αρμενίων. Θ γενοκτονία των Υοντίων αν κι ζχει τισ ίδιεσ θκικζσ αναλογίεσ, αποτελεί 

δυςτυχϊσ τθ λιγότερο μνθμονευόμενθ και περιςςότερο λθςμονθμζνθ από τουσ εκνικοφσ και 

διεκνείσ οργανιςμοφσ.  

 

Ελλθνικόσ λαόσ - Υροςφυγικόσ λαόσ ...  

Ψον επίλογο τθσ τραγικισ ποντιακισ γενοκτονίασ αποτελεί ο βίαιοσ ξεριηωμόσ των επιηϊντων μετά 

τθ νίκθ τθσ Ψουρκίασ. Πε τθ ςυνκικθ τθσ ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν οι ξεριηωμζνοι εγκαταλείπουν 

τθν πατρϊα γθ και όλα τα υπάρχοντά τουσ. Υαίρνουν μαηί τουσ τα ιερά κειμιλια και λίγο χϊμα από 

τθ γθ του Υόντου. Αφινουν πίςω τθ Παφρθ Κάλαςςα και μπαίνουν ςτθν Άςπρθ Κάλαςςα. Φτάνουν 

ςτθν Ελλάδα.  

 

Θ προςφορά των Ελλινων του Υόντου ςτο ελλθνικό κράτοσ ιταν μεγάλθ.  

Υαρά τθν τραγικι κζςθ τθσ θ Φωμανία μπόρεςε να διαδραματίςει τον εκνικό τθσ ρόλο. Ποναδικι 

αλλά και μεγάλθ παρθγοριά ότι οι ξεριηωμζνοι πρόςφυγεσ, οι αιϊνιοι Ακρίτεσ, κωράκιςαν τθ 

Πακεδονία και τθ Κράκθ. Σι Μωνεσ, με μια πλοφςια πολιτιςμικι και εκνικι παράδοςθ, ςυνζβαλαν 

ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ.  

 

Ψο κζμα κα είχε μεγαλφτερο εφροσ αν θ Ψουρκία είχε αναγνωρίςει τθν γενοκτονία τον 750.000 

Αςςυρίων και των 1.500.000 Αρμενίων. “Ψο ηιτθμα τθσ Γενοκτονίασ ξεφεφγει από τα ποντιακά 

πλαίςια, είναι εκνικό ηιτθμα και ζτςι πρζπει να το βλζπουμε. Δεν είναι κζμα τιμωρίασ αλλά κζμα 

μνιμθσ”.  

 

Άφαντθ θ ιςτορία των Υοντίων ..  

…Θ ιςτορία τθσ καταςτροφισ, το χρονικό τθσ ςυγκλονιςτικισ γενοκτονίασ, ζχει φτάςει ςτισ μζρεσ 

μασ μόνο με τον λυγμό των ξεριηωμζνων. Ξι όλοι ςτθρίηουν το αίτθμα που τόςο ζχει βραδφνει: να 

αναγνωριςτεί θ γενοκτονία του Πικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ.  

Δεν είναι ςυναιςκιματα εκδίκθςθσ που υπαγορεφουν τθν πρόταςθ αυτι, αλλά θ ανάγκθ απονομισ 

Δικαιοςφνθσ ςτα κφματα, μα και ςτθν ανκρωπότθτα ολόκλθρθ. Ξαι πριν απ’ όλα, θ προςταςία του 

ανκρϊπινου γζνουσ.. Είναι ανάγκθ να πάψει πια το φρικτό ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ να αποτελεί 

εφκολθ λφςθ των διεκνϊν προβλθμάτων.  

 

19 ΠΑΝΣΩ – ΘΠΕΦΑ ΠΡΘΠΘΧ ΨΘΧ ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑΧ  



 

Χτισ 24 Φεβρουαρίου 1994 …  

…θ Βουλι των Ελλινων ψιφιςε ομόφωνα τθν ανακιρυξθ τθσ 19θσ Παΐου ωσ „Θμζρα Πνιμθσ για τθ 

Γενοκτονία των Ελλινων ςτο Πικραςιατικό Υόντο“, ακριβϊσ τθν θμζρα που πριν 75 χρόνια ο 

Πουςταφά Ξεμάλ αποβιβάςτθκε ςτθ Χαμψοφντα. Σι Υόντιοι επιλζγοντασ τθν 19θ Παΐου ωσ θμζρα 

μνιμθσ, θμζρα που ςτθν Ψουρκία αποτελεί εκνικι γιορτι τθσ τουρκικισ νεολαίασ, αποκαλφπτουν το 

πραγματικό πρόςωπο του Πουςταφά Ξεμάλ παςά.  

Σι Ψοφρκοι αρνοφνται ςιμερα τθ ςφαγι του 1922 – τθ ςφαγι των Ελλινων. Ξι όταν βρίςκονται 

αντιμζτωποι με αδιάςειςτα ντοκουμζντα, τα αποδίδουν ςτισ αναπόφευκτεσ ακρότθτεσ του 

πολζμου. Θ αλικεια είναι πολφ διαφορετικι.  

Θ γενοκτονία των Χριςτιανϊν ιταν ζνα καλά μελετθμζνο ςχζδιο εξόντωςθσ όλων των μειονοτιτων 

τθσ άλλοτε κραταιάσ αυτοκρατορίασ. Ζνα ςχζδιο που άρχιςε να εφαρμόηεται από το 1914, με τον 

πρϊτο διωγμό. Ξαι ολοκλθρϊκθκε μετά τθν καταςτροφι του 1922.  

Ψελειϊνοντασ, να κυμίςουμε κάτι που ςυχνά ξεχνιζται: Υόντιοι υπιρξαν και οι πρωτεργάτεσ τθσ 

επανάςταςθσ του 1821, οι αδερφοί Αλζξανδροσ και Δθμιτριοσ Ωψθλάντθσ...  

 

Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κλθρονομιάσ μασ ..  

…Ασ μθν λθςμονοφμε, ότι θ ειρθνικι ςυμβίωςθ των λαϊν δεν προχποκζτει τθν αφομοίωςι τουσ, μα 

τθν κατανόθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό μεταξφ τουσ.  

Ασ κζςουμε ωσ ςκοπό μασ, όχι τθν καταδίωξθ κάποιου λαοφ, μα το να μθν αφιςουμε τθν ιςτορία 

του λαοφ μασ ςτο ζλεοσ „κάποιων“ ςυμφερόντων, που κα οδθγιςουν ςτθν παραχάραξθ τθσ.  

 

Για το ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΠΕΨΩΥΣ θ γενοκτονία των Υοντίων αποτελεί παράδειγμα κυςίασ και αγϊνα αλλά 

και ςθμείο προβλθματιςμοφ για τθν παρακμι που διζρχεται θ πολιτικι θγεςία τθσ χϊρασ, θ οποία 

δείχνει να μθν μπορεί να καταλάβει οφτε τισ γεωπολιτικζσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται παγκοςμίωσ, 

οφτε τα Εκνικά ςυμφζροντα μπορεί να υπεραςπίςει, αλλά οφτε και τθν Εκνικι μνιμθ μπορεί να 

ςυντθριςει.  

 

Θ κατάςταςθ ςιμερα.  

Φαίνεται, ωςτόςο ότι θ Πικραςιατικι καταςτροφι, δεν ςυντελζςτθκε μζςα ςε κάποια χρονικά 

περικϊρια.  

Είναι τραγικό να τίκεται ςιμερα υπό αμφιςβιτθςθ θ ελλθνικότθτα των ανκρϊπων αυτϊν ( 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ όρουσ Φωςοπόντιοι ι Φωςοζλλθνεσ ), των οποίων οι πρόγονοι υπζςτθςαν 

τθν γενοκτονία για αυτιν ακριβϊσ τθν ιδιότθτα, δθλαδι τθν ελλθνικι καταγωγι και τθν ορκόδοξθ 

πίςτθ τουσ.  

 



 

ΣΛ ΧΨΑΟΛΡΛΞΣΛ ΔΛΩΓΠΣΛ  

 

Υολλοί νομίηουν πωσ θ γενοκτονία των Υοντίων ιταν μόνο από τουσ Ψοφρκουσ. Διαβάςτε ςασ 

παρακαλϊ τι τράβθξαν οι Υόντιοι από τον Χτάλιν.  

Πετά τθν Ξεμαλικι γενοκτονία πολλοί Υόντιοι πζραςαν ςτο Φωςικό κομμάτι για να προςτατευτοφν. 

Άλλωςτε υπιρχαν ιδθ Ζλλθνεσ εκεί. Ξάποιοι γφριςαν ςτθν πατρίδα. Χτθν Χοβιετικι Ζνωςθ, ενϊ 

φάνθκε μετά τθν επανάςταςθ του ’17 ο Οζνιν να τουσ ςυμπεριφζρεται με καλό τρόπο τα πράγματα 

ζγιναν πολφ άςχθμα όταν ςτθν εξουςία ανζβθκε ο Χτάλιν. Υροςπακϊντασ ο Χτάλιν να κακαρίςει τισ 

εκνικζσ μειονότθτεσ γφρω από τον Ξαφκαςο ξεκίνθςε τουσ διωγμοφσ..  

« Ψο 1929, άρχιςαν οι φυλακζσ. Σφτε ψωμί είχε, οφτε τίποτε. Υζςαμε ςε μεγάλθ φτϊχεια. Πζχρι το 

1928 ιταν καλά. Πετά ο Χτάλιν κατάςτρεψε τον κόςμο. Χωρίςαμε τουσ ανκρϊπουσ ςε κουλάκουσ, 

μεςαίουσ αγρότεσ και φτωχοφσ. Αν είχεσ μία αγελάδα και ζνα γουροφνι ιςουν κουλάκοσ».  

« Ξουβαλοφςαν με αυτοκίνθτα χιλιάδεσ πτϊματα πεκαμζνων απ’ τθν πείνα και τα πετοφςαν ςε 

ομαδικοφσ τάφουσ. Ηιτθμα είναι αν από 160.000 που ζμεναν ςε όλθ τθν περιοχι να ζμειναν 25.000. 

Σι άλλοι πζκαναν από τθν πείνα. ζρεισ τι κα πει να μθν υπάρχει άνκρωποσ να τουσ κάψει; Θ 

οικογζνειά μασ γλίτωςε…»  

Ψο 1930 εξαπολφεται κφμα διωγμϊν κατά τθσ εκκλθςίασ. Από εδϊ και πζρα απαγορεφεται θ 

εκδιλωςθ του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ. Θ πείνα ςυνεχίηει να ςκοτϊνει. « Ψο 1933 ζπεςε 

μεγάλθ πείνα. Χτα κολχόη υπιρχαν βουνά από ςιτάρι, αλλά δεν μποροφςεσ να πλθςιάςεισ γιατί τα 

φφλαγε ο ςτρατόσ. Υολλζσ γυναίκεσ ςκοτϊκθκαν ζτςι. Σι αςτυνόμοι γφριηαν με τα άλογα και 

ςκότωναν όποιον πλθςίαηε».  

Ψον Λοφνθ του 1934 δθμοςιεφεται διάταγμα με το οποίο όςοι παραλείπουν να καταγγείλουν ςτισ 

αρχζσ ζνα προδότθ ςυγγενι αντιμετωπίηουν αυςτθρζσ ποινζσ.  

Σι μαηικζσ διϊξεισ εντείνονται απότομα από τα τζλθ του 1936 και κορυφϊνονται το 1937, 1938. 

Αυτι τθν περίοδο παίρνουν ζντονο εκνικό χαρακτιρα.  

« Σ Χτάλιν ζδωςε διαταγι το 1936 να φυλακίςουν όλουσ τουσ Ζλλθνεσ που ιταν πάνω από 18 

χρονϊν. Αυτό ζγινε μόνο για τουσ Ζλλθνεσ. Ιταν εντολι του Χτάλιν να κλείςουν κάκε Ζλλθνα 

μεγαλφτερο των 18 χρονϊν ςτισ φυλακζσ για να εξαλειφκεί το ελλθνικό γζνοσ. Αυτό ονομάηεται 

γενοκτονία».  

Χιλιάδεσ Ζλλθνεσ εκτελοφνται με τθν κατθγορία του εχκροφ του λαοφ. Ψθν ζννοια αυτι τθν ειςάγει ο 

Χτάλιν.  

« Ψο 1937 μάηεψαν όλουσ τουσ Ζλλθνεσ από το Ξουμπάν…(περιοχι Ξριμαίασ δθλαδι). Υρϊτα πιραν 

τουσ παπάδεσ, μετά τουσ δαςκάλουσ. Ψουσ μάηεψαν όλουσ τουσ άνδρεσ από 16 ζωσ 80 χρονϊν. 

Ξανείσ δεν υποψιάςτθκε ότι κα τουσ ςτείλουν ςτθν Χιβθρία. Ρόμιηαν πωσ κα τουσ ςτείλουν ςτθν 

Ελλάδα γιατί μάηευαν μόνο τουσ Ζλλθνεσ. Απ αυτοφσ που πιγαν εξορία, γφριςε ζνασ ςτουσ χίλιουσ».  



« Ζλεγαν ότι ζγινε τάχα ζνα κίνθμα που προςπάκθςε να ανατρζψει τθν ςοβιετικι εξουςία. Αυτόσ 

ιταν ο λόγοσ που μάηευαν τον κόςμο και τον τουφζκιηαν επί Χτάλιν. Άφθςαν ςτα ςπίτια μόνο μωρά 

και γυναίκεσ. Χάκθκαν όλοι».  

Άλλοσ Υόντιοσ γράφει « Ψο 1938-39 ζγιναν οι τουφεκιςμοί. Δεν υπιρχε ελλθνικό ςπίτι που να μθν 

μαυροφόρεςε. Ζπιαςαν τον γαμπρό μου και τα δυο μου αδζλφια. Ψουσ ζλεγαν : υπογράψτε αυτό το 

χαρτί να ςασ αφιςουμε. Χτο χαρτί ζγραφαν ότι ικελαν εκείνοι».  

« Ψο 70% από τουσ Ζλλθνεσ του Ξουμπάν (Ξριμαία) εκτελζςτθκε. Τπωσ μασ κυνιγθςε ο Σςμάν ςτον 

Υόντο, ζτςι μασ κυνιγθςαν κι εκεί. Πετά τουσ τουφεκιςμοφσ πζκαναν πολλά γυναικόπαιδα από τθν 

πείνα. Γιατί όταν ςκοτϊνεισ τον πατζρα που τρζφει τθν οικογζνεια είναι εφκολο να χακεί και θ 

οικογζνεια».  

Ξυρίωσ ςτθ Ρότια Φωςία και ειδικότερα ςτθν κοιλάδα του Ξουμπάν θ ςφαγι των Ελλινων πιρε τθ 

μεγαλφτερθ από κάκε άλλο μζροσ ζκταςθ. Τςοι επζηθςαν ζγραψαν κρινουσ για τισ διϊξεισ:  

 

Από πάνω και από το κρεβάτι  

εμζνα ςικωςαν.  

χωρίσ λόγο,  

χωρίσ κρίςθ,  

εμζνα μάνα ςτθ φυλακι,  

εμζνα ζχωςαν.  

 

Βρικα ςυντρόφουσ πολλοφσ,  

φίλουσ και ςυγγενείσ,  

γζρουσ, νζουσ,  

χωρίσ χράμι,  

χωρίσ παράδεσ.  

Ψρεισ τθν ϊρα μασ κουβαλοφν.  

 

« Ψο 1939 μασ φόρτωςαν ςε 90 βαγόνια, 25.000 άτομα και μασ πιγαν 1.500 χιλιόμετρα από το 

Γκόργκι ςτθν Χιβθρία. Εκεί ιταν δάςθ. Πασ ζβγαλαν, ανοίξαμε δρόμο και φτάςαμε ςε μια πεδιάδα. 

Εδϊ κα μείνετε μασ είπαν. Πζςα ςτο δάςοσ δίχωσ ςπίτια δίχωσ τίποτα μζςα ςτο χιόνι…Ζτςι ςε 6 

μινεσ από 25.000 ζμειναν μόνο 600…Εκεί δουλεφαμε. Ξόβαμε ξφλα και τα ςτοιβάηαμε. Γφρω μασ 

ιταν φαντάροι με αυτόματα. Τλα τα ξφλα ςάπιςαν εκεί βζβαια. Ικελαν να μασ εξοντϊςουν. Σι 

περιςςότεροι πζκαναν. Ξανείσ ποτζ δεν κα μάκει πόςοι ιταν αυτοί οι άνκρωποι. Υθγαίναμε για 



δουλειά τζςςερισ-τζςςερισ. Γφρω τα ςκυλιά και τα αυτόματα. Ζνα βιμα δεξιά, ζνα αριςτερά, 

πυροβολοφςαν χωρίσ προειδοποίθςθ».  

« Παγειρεφαμε πριονίδι για να τρϊμε. Χτοίβεσ ιταν τα πτϊματα μαυριςμζνα. Ζςκαβαν λάκκουσ, 50 

μζτρα μικοσ και 15 πλάτοσ. Υαγωμζνο ιταν το χϊμα. Δεν ςκαβόταν. Πετά ζχυναν πετρζλαιο και 

ζβαηαν φωτιά. Ζτςι ζλιωνε ο πάγοσ και ςυνζχιηαν το ςκάψιμο. Πετά από λίγο πάλι. Πζχρι να 

φτάςουν τα 3 μζτρα. Ψουσ πεκαμζνουσ τουσ ζςπρωχναν με το τρακτζρ ςτον λάκκο. Χιλιάδεσ 

ομαδικοί τάφοι υπιρχαν ς εκείνουσ τουσ κάμπουσ τθσ Ξολυμά. Ξαι αν πζκαινεσ και αν ςε ςκότωναν 

δεν ζδιναν λογαριαςμό ςε κανζναν».  

« Χτθ φυλακι δεν μιλοφςαμε κακόλου. Σ πολιτικόσ κρατοφμενοσ δεν ζχει γλϊςςα. Υαντοφ ςτθν 

ςτολι είχαμε το νοφμερό μασ. Χτο ςτικοσ ςτθν πλάτθ ςτα χζρια ςτα πόδια. Εγϊ ιμουν το νοφμερο 

665. Από τθν αρχι, από τθν φυλακι του Ξραςνοντάρ μου ζδωςαν αυτό το νοφμερο. Αυτόν είχα 

μζχρι το τζλοσ.  

 

Ψο παρακάτω τραγοφδι περιγράφει τθν απελπιςία των Ελλινων.  

 

Εγϊ ζχτιςα με το αίμα μου  

ολόκλθρο όμορφο ςπίτι  

και αυτοί με λζνε « αυτό δεν είναι δικό ςου»  

Ψι να τθν κάνω τζτοια ηωι;  

 

Αχ, γριγορα, για γράψτε με  

Χτον κατάλογο του βαποριοφ  

Ξαι από τα χζρια τουσ γλιτϊςτε με  

Εδϊ να ηει κανείσ δεν μπορεί.  

 

Εκτόσ όμωσ από τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ, οι διϊξεισ του 1937-1938 κζτουν εκτόσ νόμου τθν 

ελλθνικι εκπαίδευςθ και τον ελλθνικό πολιτιςμό. Ξλείνονται βίαια τα κζατρα και οι εφθμερίδεσ. Ψα 

ελλθνικά ςχολεία μετατρζπονται ςε ρωςικά. Ψο 1939 αρκετοί Υόντιοι ζρχονται ςτθν Ελλάδα για να 

βροφνε άραγε τι;  

 

Σ Β ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΧ ΥΣΟΕΠΣΧ  

 



Σι πρϊτοι Ζλλθνεσ που εκτοπίηονται είναι από το Ξουμπάν (Ξριμαία), λίγο πριν τθν κατάλθψθ από 

τον γερμανικό ςτρατό. Θ εξορία αυτι είναι ακατανόθτθ γιατί ενϊ το ελλθνικό κράτοσ είναι ςε 

εμπόλεμθ κατάςταςθ με τουσ Γερμανοφσ και θ Ελλάδα ζχει ιδθ καταλθφκεί, οι Ζλλθνεσ του Υόντου 

αντιμετωπίηονται ςαν πικανοί ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν.  

« Ψο 1942 μασ εξόριςαν ςτθ Χιβθρία. Άλλουσ από τουσ Ζλλθνεσ του Ξουμπάν τουσ πιγαν ςτο 

Ξαηαχςτάν. Εμάσ, 1.600 περίπου οικογζνειεσ μασ πιγαν το 1942 κοντά ςτο Βλαδιβοςτόκ. 20.000 

χιλιόμετρα μακριά από το Ξουμπάν. Υεράςαμε με καράβι τον ποταμό Γενιςζϊ. 1.400 χιλιόμετρα μασ 

πιγαν με το βαπόρι. Ψελικά φτάςαμε ςτθν Γάρκα 220 χιλιόμετρα μακριά από το Βλαδιβοςτόκ. Εκεί 

κάκιςα 7 χρόνια».  

Πετά τθν αποχϊρθςθ των Γερμανϊν το 1944, εξορίηονται 70.000 Ζλλθνεσ τθσ Ξριμαίασ ςτο 

Ξαηαχςτάν και ςτθν Χιβθρία. Ψο 1949 φτάνει θ ϊρα των Ελλινων του Ξαυκάςου οι οποίοι 

εκτοπίηονται ςτισ ςτζπεσ του Ξαηαχςτάν.  

« Κα μασ εξορίςουν άρχιςαν να ψικυρίηουν όλοι. Υαντοφ. Χτο χωριό και ςτθν πόλθ το ίδιο 

ζλεγαν…Είχαν μείνει δυο μζρεσ. Σ κόςμοσ άρχιςε να πουλάει τα υπάρχοντα του όςο όςο».  

« Ζξω από το ςπίτι τθσ γυναίκασ μου ςτεκόταν ζνασ Γεωργιανόσ περιμζνοντασ να φφγει για να τθσ 

πάρει το ςπίτι. Ιταν ςχζδιο να γεωργιανοποιιςουν τα παράλια τθσ Παφρθσ κάλαςςασ. Εκεί οι πιο 

πολλοί μζχρι το 1949 ιταν Ζλλθνεσ. Γιαυτό μετζφεραν Γεωργιανοφσ από τισ ορεινζσ περιοχζσ και 

τουσ ζβαλαν ςτα ζρθμα ςπίτια».  

« Ζνασ αξιωματικόσ με τρεισ φαντάρουσ πιγαν προσ το ςπίτι. Βγάλανε τα χαρτιά που είχαν με το 

πόςα άτομα ιταν ςτθν οικογζνεια. Διαβάηανε επίκετο και όνομα για να δουν αν όλοι είναι εκεί. Τλα 

τελείωςαν τουσ είπαν. Παηζψτε ότι ζχετε όλα κα ςασ χρειαςτοφν. Πετά τουσ φόρτωςαν ςτα τρζνα. 

Ψι τρζνα δθλαδι! Από αυτά που κουβαλοφν ηϊα και φορτία. Ψουσ ζςτειλαν ςτο Ξαηαχςτάν».  

« Ζνα απόγευμα, πριν ακόμθ φφγουμε, παίηαμε εκεί ζξω. Υαιδιά ιμαςταν. Είδαμε μια φάλαγγα 

αυτοκινιτων να ζρχεται κάπου από κει, δίπλα από τον ςτακμό. Επάνω είδαμε να κάκονται κάποιοι 

γζροι, κάποια παιδιά. Ρα ζχουν μαηί τουσ καρζκλεσ, τραπζηια, κατςίκεσ, πρόβατα.. Πε ςθμαίεσ και 

ςυνκιματα πλθςίαηε θ φάλαγγα. Αναρωτιόμαςταν ποιοί είναι αυτοί; Υου πάνε; Πετά μάκαμε. 

Υιγαιναν ςτα δικά μασ ςπίτια. Πεταφζρανε Αμπχάηουσ και Γεωργιανοφσ από τα βουνά. Ψουσ 

κατζβαςαν με τιμζσ και τραγοφδια και τουσ ζβαλαν ςτα ζτοιμα ςπίτια, ςτα φυτεμζνα χωράφια. Ξαι 

εμάσ μασ εξόριςαν ςτο Ξαηαχςτάν. Αυτοί δεν καλλιεργοφςαν όμωσ όπωσ οι Ζλλθνεσ. Χε λίγο όλα τα 

χωράφια εριμωςαν».  

Θ ΧΘΠΕΦΛΡΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΨΘΡ ΥΦΩΘΡ ΕΧΧΔ  

Σ ςθμερινόσ πλθκυςμόσ των Ελλινων τθσ πρϊθν ΕΧΧΔ πλθςιάηει το μιςό εκατομμφριο. Χιμερα θ 

διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ζχει κεςμοκετθκεί ςτθν Γεωργία. Διδάςκεται βζβαια ςαν ξζνθ 

γλϊςςα ςτθν πλειοψθφία των ςχολείων. Θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ζχει επεκτακεί ςτθν 

Ρότια Συκρανία και ςτθν Ρότια Φωςία. Υαράλλθλα ζχουν ξεκινιςει εκπομπζσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα από τα ραδιοτθλεοπτικά μζςα.  

Ψο 1989 θ Παριοφπολθ πιρε πάλι το πραγματικό τθσ ελλθνικό όνομα που είχε αντικαταςτακεί το 

1952 με το όνομα Ηντάνοφ, του ςυνεργάτθ του Χτάλιν.  



Αν και θ οικονομικι κατάςταςθ των εκεί Ελλινων είναι πολφ καλι, εν τοφτοισ υπάρχει ζντονθ 

διάκεςθ μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ από τθν κεντρικι Αςία.  

Χιμερα ηουν 50.000 Υόντιοι ςτο Συημπεκιςτάν και ςτο Ξαηαχςτάν εξοριςμζνοι τθν δεκαετία του 40. 

Χτθν Γεωργία κατοικοφν περιςςότεροι από 100.000 Ζλλθνεσ. Από αυτοφσ υπάρχει ζνα μεγάλο 

κομμάτι που ηει ανάμεςα ςτθν Αμπχαηία και ςτθν Γεωργία και βιϊνει τθν εξοντωτικι ςφγκρουςθ 

που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ δφο λαοφσ. Αυτοί πραγματικά είναι με τθν βαλίτςα ςτο χζρι. Τλοι αργά 

ι γριγορα κα ζρκουν ςτθν Ελλάδα. Χιμερα ζνα μζροσ του εκνικοφ ηθτιματοσ ςτθν πρϊθν ΕΧΧΔ 

αποτελεί το πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ εκνότθτασ. Υαράλλθλα δθμιουργείται ζνα διαρκϊσ 

αυξανόμενο ρεφμα Υοντίων για εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα.  

 

ΨΣ ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΣ ΦΕΩΠΑ  

Ψο ςθμερινό ρεφμα εγκατάςταςθσ των Υοντίων ςτθν Ελλάδα από τθν πρϊθν ΕΧΧΔ είναι το ζβδομο 

του αιϊνα μασ. Ψο πρϊτο κφμα ζρχεται μετά το 1918 (κυρίωσ αςτικόσ πλθκυςμόσ). Ψο 1921-23 

ζρχεται ςτθν Ελλάδα μζροσ προςφφγων από τον Υόντο και τον Ξαφκαςο μετά τθν ιττα των Ελλινων 

από τουσ Ψοφρκουσ. Ψο μεγάλο κφμα φτάνει το 1939. Αποτελείται κυρίωσ από οικογζνειεσ που 

καταπιζςτθκαν ζντονα ςτισ διϊξεισ του 1938-39. Υροζρχεται από τθν νότια Φωςία. Ψο 1957 ζρχεται 

μικρόσ αρικμόσ (περίπου εκατό οικογζνειεσ) από τθν κεντρικι Αςία. Ψο 1965 ζρχεται μεγαλφτερο 

ρεφμα και πάλι από τθν κεντρικι Αςία. Ψο 1974 με το τζλοσ τθσ δικτατορίασ ςυνεχίηουν οι Υόντιοι να 

ζρχονται. Ψζλοσ από το 1989 και μετά βριςκόμαςτε ςτο μεγαλφτερο ρεφμα Υοντίων ςτθν μθτζρα 

Ελλάδα. ΨΣ ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΛΞΣ ΔΕΡ ΕΞΟΕΛΧΕ ΥΣΨΕ.  

 

Πετά το 1965 το προςφυγικό ρεφμα κατευκφνεται προσ τθν Αττικι ςτισ περιοχζσ των Ψηιτηιφιϊν, 

Αιγάλεω, Οαυρίου, Ελευςίνασ, Αςπροπφργου, κτλ, τθν άνκθ, και τθν Ξομοτθνι.  

 

Θ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ  

 

Για τισ ςυνκικεσ που ςυνάντθςαν οι πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα ζνασ Υόντιοσ γράφει: « Εγϊ ςτθν 

Ελλάδα ιρκα το 1939. Ιρκα με τθν μάνα μου. Ιρκαμε ςτθν κόλαςθ. Δεν είχαμε ςπίτι, προςφυγιά. 

Δοφλευα ολόκλθρθ τθν μζρα για λίγο ςιτάρι. Δουλεφαμε μζρα νφχτα ςτα τςιφλίκια για να βγάλουμε 

το ψωμί μασ. Χτθν Φωςία το ςπίτι ιταν δικό μασ. Τταν φφγαμε το πουλιςαμε για 6.000 ροφβλια. Ψα 

λεφτά, ςυνολικά 9.000 ροφβλια και 3.352 χρυςζσ λίρεσ, τα κατακζςαμε ςτο όνομα μου ςτθν 

ελλθνικι πρεςβεία τθσ Πόςχασ. Εδϊ δεν μασ ζδωςαν τίποτα. Χτο χζρι δεν πιραμε τίποτα. Ψα 

ζφαγαν όλα. Σφτε αποκατάςταςθ μασ ζκαναν. Ψίποτα!»  

Είναι χαρακτθριςτικι θ ςτάςθ του ελλθνικοφ κράτουσ απζναντι ςτουσ Υόντιουσ. Εκτόσ από τθν 

ολοκλθρωτικι αδιαφορία, ςτερεί από και νομοκετικά από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ τθν δυνατότθτα 

να διεκδικιςουν το μερίδιο που δικαιοφνται από τθν ανταλλάξιμθ περιουςία. Πε νόμο που 

ψθφίηεται το 1960, ςτεροφνται αυτοφ του δικαιϊματοσ όλοι οι πρόςφυγεσ μετά το 1934. Ψα ςτενά 

κρατικά οφζλθ αποδεικνφονται ιςχυρότερα από τθν αλλθλεγγφθ ςτον εξωελλαδικό ελλθνιςμό. Ζτςι 

το κόςτοσ τθσ ζνταξθσ πζφτει ςτουσ ϊμουσ των ίδιων των Υοντίων. Θ κατάςταςθ αυτι δθμιοφργθςε 



και δθμιουργεί ζνα κοινωνικό γκζτο που ςυμπλθρϊνεται από τθν κακολικι απουςία πλθροφόρθςθσ 

τθσ κοινισ γνϊμθσ.  

Πια άλλθ Υόντια κοπζλα από το Ξαηαχςτάν λζει: «Ιρκαμε με πλοίο από τθν Σδθςςό. Είχα μεγάλθ 

χαρά γιατί επιτζλουσ ζνιωςα πωσ γυρίηω ςτθν πατρίδα. Ιξερα από πριν πωσ ςτθν Ελλάδα δεν 

μιλοφςαν τα ελλθνικά που μιλοφςαμε εμείσ. Υίςτευα ότι εδϊ κα είμαςτε όλοι οι Ζλλθνεσ μαηί και κα 

είμαςτε καλά. Αλλά μετά από 6 μινεσ και εγϊ και τα αδζρφια μου ζπρεπε να δουλεφουμε όλθ τθν 

μζρα και το βράδυ να πθγαίνουμε ςτο ςχολείο. Ξανείσ δεν μασ βοικθςε. Δεν βρικα τουσ φίλουσ 

που περίμενα να βρω. Χτο ςχολείο είχα προβλιματα με τθν γλϊςςα. Δεν είχαμε πια το μεγάλο ςπίτι 

που είχαμε ςτθν Φωςία. Χιγά ςιγά άρχιςα να καταλαβαίνω ότι θ ηωι μου δεν κα καλυτζρευε για 

πολλά χρόνια. Ψότε άρχιςα να νιϊκω ότι είμαι πρόςφυγασ».  

Χιμερα οι ςτθν Ελλάδα οι Υόντιοι αποτελοφν φτθνό εργατικό δυναμικό. Θ κζςθ τουσ φάνθκε 

κακαρά από τθν πρϊτθ ζρευνα που ζκανε θ Γενικι Γραμματεία Απόδθμου Ελλθνιςμοφ ςτισ αρχζσ 

του 1990. Θ εργαςιακι τουσ διαφοροποίθςθ φαίνεται από το ότι ςτθν Ελλάδα είναι άνεργοι το 53% 

ενϊ ςτθν Χοβιετικι Ζνωςθ μόλισ το 13%. Χτθν πρϊθν ΕΧΧΔ δοφλευε ςε επιςτθμονικζσ εργαςίεσ το 

17% ενϊ ςτθν Ελλάδα μόλισ το 3%.  

Ψελειϊνοντασ πρζπει να αναφερκεί το ΨΦΑΓΛΞΣ ΓΕΓΣΡΣΧ τθσ ΕΥΛΧΨΦΣΦΘΧ ΞΑΥΣΛΩΡ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΩΡ 

πίςω ςτθν κεντρικι Αςία ςτα μζρθ που είχαν εξοριςτεί από το Χτάλιν! Ψο ςτίγμα αυτό κα βαρφνει 

πάντα όλουσ μασ φανερϊνοντασ για άλλθ μια φορά το μζγεκοσ τθσ νεοελλθνικισ αδιαφορίασ και 

αλλοτρίωςθσ.  

Ζνασ Υόντιοσ γζροντασ ςτο Ξαηαχςτάν ακόμθ μονολογεί περιμζνοντασ κάτι περιςςότερο από εμάσ 

και το ελλθνικό κράτοσ « Ψα πράγματα εδϊ είναι πολφ δφςκολα. Δεν μασ κζλουν. Σι προςβολζσ 

ζχουν πλθκφνει. Εγϊ προςπακϊ εδϊ και χρόνια να ανοίξω ελλθνικό ςχολείο γιατί πονϊ που τα 

Ελλθνάκια δεν μακαίνουν τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Σι Ξαηάχοι όμωσ δεν μ αφινουν. Πια φορά 

προςπάκθςαν να με ςκοτϊςουν κιόλασ. Κζλω να ζρκω ςτθν Ελλάδα μόνιμα. Αυτό όμωσ είναι πολφ 

δφςκολο γιατί είμαι γζροσ και κα μου κοπεί θ ςφνταξθ».  

Δυςτυχϊσ γζροντα ζχεισ δίκιο.  

 

Εταίροσ.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  

Για τθν ςυγγραφι του παραπάνω κειμζνου ζκανα επιλογζσ από το καταπλθκτικό βιβλίο του Βλάςθ 

Αγτηίδθ " Υοντιακόσ Ελλθνιςμόσ ", από ςυγκεκριμζνα site του internet, αλλά και από προςωπικζσ 

ςυηθτιςεισ με γζρουσ πρόςφυγεσ που μου φζρνουν τα εγγόνια τουσ ςτο ςχολείο που δουλεφω κάκε 

πρωί. 

 

 



Απ: 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ  

14-05-2004 16:53  

 

Είδατε εςείσ να δικαςτεί κανείσ; Ι εγϊ δεν βλζπω; χμμ.... Οεσ να ζπρεπε να περάςουμε να 

κατακζςουμε αίτθςθ, με το αναλογοφν χαρτόςθμο, ειδαλιϊσ πϊσ κελα το ξζρουν;;;;!!!  

 

Ηθτιματα δικαιοδοςίασ του ad hoc διεκνοφσ ποινικοφ δικαςτθρίου για τα εγκλιματα πολζμου  

Ε. Ψο άρκρο 4 - Θ γενοκτονία  

 

Ψο Ξαταςτατικό ςτο άρκρο 4 δίνει ςτο Δικαςτιριο τθν εξουςία να δικάηει άτομα που διαπράττουν το 

ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ ενάντια ςτο όλο ι μζροσ μιασ εκνικισ, εκνοτικισ, φυλετικισ ι 

κρθςκευτικισ ομάδασ, ςκοτϊνοντασ τα μζλθ τθσ, προκαλϊντασ τουσ ςοβαρζσ ςωματικζσ ι ψυχικζσ 

βλάβεσ ι υποβάλλοντασ τθν ομάδα ςε ςυνκικεσ που αναμζνεται να προκαλζςουν τθν ολικι ι 

μερικι καταςτροφι τθσ. ϋΕξάλλου, δεν τιμωρείται μόνο θ ίδια θ πράξθ τθσ γενοκτονίασ αλλά και ο 

ςχεδιαςμόσ τθσ, θ άμεςθ και δθμόςια παρακίνθςθ, θ απόπειρα και θ ςυμμετοχι ςε αυτι.  

 

Θ γενοκτονία είναι και αυτι ζνα ζγκλθμα κατά τθσ ανκρωπότθτασ, το εξαιρετικά, όμωσ, ειδεχκζσ του 

χαρακτιρα τθσ κάνει τθ κεωρία και κατ επζκταςθ τουσ ςυντάκτεσ του Ξαταςτατικοφ να τθν 

εξετάηουν χωριςτά. Θ τζλεςι τθσ νοείται ςε ςυρράξεισ διεκνοφσ και μθ διεκνοφσ χαρακτιρα. Για τον 

οριςμό τθσ γενοκτονίασ το Ξαταςτατικό λαμβάνει υπόψθ τθ Χφμβαςθ του ΣΘΕ για τθν Ξαταςτολι 

του Εγκλιματοσ τθσ Γενοκτονίασ που ςυνιφκθ το 1948, μετά τισ αγριότθτεσ των Γερμανϊν ςε βάροσ 

των Εβραίων κατά το Βϋ Υαγκόςμιο Υόλεμο.  

 

Θ γενοκτονία υπό αυτι τθν ζννοια χαρακτθρίηεται από ζνα υλικό ςτοιχείο, τθν υλικι καταςτροφι ι 

βλάβθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ. Άρα το καταςτατικό δεν τιμωρεί τθν πολιτιςτικι γενοκτονία, τθ 

λεγόμενθ ethnocide. Δεφτερο ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ζννοιασ είναι ο ςκοπόσ του δράςτθ να 

καταςτρζψει ολικά ι μερικά μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα και όχι να πλιξει μεμονωμζνα άτομα ι ζνα 

ςφνολο ατόμων που δεν αποτελοφν ομάδα. Ψρίτο και βαςικό ςτοιχείο είναι ο χαρακτιρασ τθσ 

ομάδασ ωσ εκνικισ, εκνοτικισ, φυλετικισ ι κρθςκευτικισ. Χυνεπϊσ, ομάδεσ με κοινζσ πολιτικζσ 

πεποικιςεισ δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο προςταςίασ του Ξαταςτατικοφ, τουλάχιςτον ωσ κφματα 

γενοκτονίασ.  

 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ τρίτθ παράγραφοσ του άρκρου, που ορίηει ότι ζγκλθμα δε κεωρείται 

μόνο θ κακεαυτι πράξθ τθσ γενοκτονίασ, αλλά και ο ςχεδιαςμόσ τθσ, θ παρακίνθςθ ςε αυτιν, θ 

απόπειρα και θ ςυμμετοχι. Ψιμωρθτζα είναι εδϊ, λοιπόν, και θ conspiracy.  

 



Χθμειϊνεται πωσ θ ευκφνθ που προκφπτει από τθν τζλεςθ τθσ γενοκτονίασ είναι διεκνισ ατομικι 

ποινικι ευκφνθ και δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν ευκφνθ των κρατϊν από τθν παραβίαςθ των 

διεκνϊν ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, τθν παραβίαςθ τθσ Χφμβαςθσ για τθ Γενοκτονία, δθλαδι. 

 

 

Απ: 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ  

14-05-2004 17:47  

 

Θ γενοκτονία των Υοντίων ( 1916-1923 ) με 353.000 νεκροφσ αποτελεί τθ δεφτερθ μεγάλθ 

γενοκτονία του αιϊνα μασ  

 

Ψι εννοφμε με τον όρο <γενοκτονία> ;  

Υωσ και πότε διαπράχκθκε θ γενοκτονία;  

Σργανωμζνεσ επικζςεισ  

Σι διωγμοί των Ελλινων του Υόντου.  

Ψο τζλοσ του Α Υαγκοςμίου Υολζμου.  

Ψο τελικό πλιγμα.  

Ελλθνικόσ λαόσ - Υροςφυγικόσ λαόσ ...  

Θ προςφορά των Ελλινων του Υόντου ςτο ελλθνικό κράτοσ.  

<Αφαντθ> θ ιςτορία των Υοντίων ..  

Γιατί δεν αναγνωρίςτθκε μζχρι ςιμερα θ γενοκτονία των Ελλινων του Υόντου.  

Θ κατάςταςθ ςιμερα.  

19 Παϊου - Θμζρα Πνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Υόντου  

Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κλθρονομιάσ μασ ..  

 

 

 

Ψι εννοφμε με τον όρο <γενοκτονία> ;  

 



Θ γενοκτονία ωσ όροσ διαμορφϊκθκε κυρίωσ ςτθ δίκθ τθσ Ρυρεμβζργθσ το 1945, όπου δικάςτθκε θ 

θγεςία των ναηιςτϊν εγκλθματιϊν του πολζμου. Χυγκεκριμζνα ο όροσ ςθμαίνει τθ μεκοδικι 

εξολόκρευςθ, ολικι ι μερικι, μιασ εκνικισ, φυλετικισ ι κρθςκευτικισ ομάδασ.  

 

Υρόκειται για ζνα πρωτογενζσ ζγκλθμα, το οποίο δεν ζχει ςυνάρτθςθ με πολεμικζσ ςυγκροφςεισ.  

 

Σ γενοκτόνοσ δεν εξοντϊνει μια ομάδα για κάτι που ζκανε, αλλά για κάτι που είναι. Χτθν περίπτωςθ 

των Ελλινων του Υόντου, επειδι ιταν Ζλλθνεσ και Χριςτιανοί.  

 

Αποτελεί το βαρφτερο ζγκλθμα ςφμφωνα με το διεκνζσ δίκαιο, για το οποίο μάλιςτα δεν υπάρχει 

παραγραφι. Θ διεκνισ κοινότθτα αναγνϊριςε άμεςα ι ζμμεςα τισ άλλεσ δφο γενοκτονίεσ του αιϊνα 

μασ, των Εβραίων και Αρμενίων. Θ γενοκτονία των Υοντίων ζχει τισ ίδιεσ θκικζσ αναλογ ίεσ με αυτζσ 

των Εβραίων και των Αρμενίων, δυςτυχϊσ όμωσ αποτελεί τθ λιγότερο μνθμονευόμενθ και 

περιςςότερο λθςμονθμζνθ από τουσ εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ.  

 

Υωσ και πότε διαπράχκθκε θ γενοκτονία;  

 

Σ ποντιακόσ ελλθνιςμόσ, από τθν πτϊςθ τθσ αυτοκρατορίασ τθσ Ψραπεηοφντασ ( 1461 ) γνϊριςε 

ςυνεχείσ διωγμοφσ, ςφαγζσ, ξεριηωμοφσ και προςπάκειεσ για το βίαιο εξιςλαμιςμό και εκτουρκιςμό 

του, με αποκορφφωμα τθ ςυςτθματικι και μεκοδευμζνθ εξόντωςθ - γενοκτονία του αιϊνα μασ.  

 

Επτά χρόνια μετά τθν άλωςθ τθσ Υόλθσ, οι Σκωμανοί κατζλαβαν τθν Ψραπεηοφντα. Θ οκωμανικι 

κατάκτθςθ του μικραςιατικοφ Υόντου μπορεί να διαρικεί ςε τρεισ περιόδουσ.  

 

Θ πρϊτθ αρχίηει με τθν άλωςθ τθσ Ψραπεηοφντασ το 1461 και λιγει ςτα μζςα του 17ου αιϊνα. Ψθν 

περίοδο  

αυτι οι Ψοφρκοι κρατοφν μάλλον ουδζτερθ ςτάςθ κατά των Ελλινων του Υόντου.  

Θ δεφτερθ αρχίηει ςτα μζςα του 17ου αιϊνα και λιγει με το τζλοσ του πρϊτου ρωςοτουρκικοφ 

πολζμου. Χαρακτθρίηεται με τθ κρθςκευτικι βία κατά των χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν. Ξατά τθν 

περίοδο αυτι πραγματοποιοφνται οι ομαδικοί εξιςλαμιςμοί των ελλθνικϊν πλθκυςμϊν.  

Θ τελευταία περίοδοσ, που τελειϊνει το 1922 υποδιαιρείται ςε δφο υποπεριόδουσ.  

Θ πρϊτθ αρχίηει με τθ ςυνκικθ του Ξιουτςοφκ Ξαϊναρτηι, το 1774. Χαρακτθρίηεται από τθ 

ςυςτθματικι προςπάκεια των τοπικϊν αρχϊν να μθν εφαρμόηουν προσ όφελοσ των χριςτιανϊντουσ 

φιλελεφκερουσ νόμουσ.  



Θ δεφτερθ υποπερίοδοσ αρχίηει το 1908 και χαρακτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ του τουρκικοφ 

εκνικιςμοφ.  

Από τουσ βαλκανικοφσ πολζμουσ και από τουσ επίςθμουσ ςυμβοφλουσ, των Γερμανϊν, οι 

Ρεότουρκοι διδάχκθκαν ότι μονάχα με τθν εξαφάνιςθ των Ελλινων και Αρμενίων κα ζκαναν 

πατρίδα τουσ τθ Πικρά Αςία. Σι διάφορεσ μορφζσ βίασ δεν αρκοφςαν για να φζρουν τον 

εκτουρκιςμό.  

 

Θ απόφαςθ για τθν εξόντωςι τουσ πάρκθκε από τουσ Ρεότουρκουσ το 1911, εφαρμόςτθκε κατά τθ 

διάρκεια του Α Υαγκοςμίου πολζμου και ολοκλθρϊκθκε από το Ποφςταφα Ξεμάλ ( 1919 - 1923 ).  

 

Ψο Ρεοτουρκικό Ξομιτάτο <>< Ζνωςθ και Υρόοδοσ >> ιδρφκθκε το 1889. Χτο ςυν ζδριο τουσ, που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 1911 πάρκθκε θ απόφαςθ, ότι θ Πικρά Αςία πρζπει να 

γίνει μωαμεκανικι χϊρα. Θ απόφαςθ αυτι καταδίκαςε ςε κάνατο διάφορεσ εκνότθτεσ.  

 

Σι Ψοφρκοι ςτον Υόντο άρχιςαν με τθν επιςτράτευςθ όλων από 15 ζωσ 45 ετϊν και τθν αποςτολι 

τουσ ςε Ψάγματα Εργαςίασ. Υαράλλθλα αμφιςβ ιτθςαν το δικαίωμα των Ελλινων να αςκοφν 

ελεφκερα τα επαγγζλματά τουσ και επί πλζον απαγόρευςαν τουσ μουςουλμάνουσ να εργάηονται 

επαγγελματικά με τουσ Ζλλθνεσ με τθν ποινι τθσ τιμωρίασ από τισ ςτρατιωτικζσ Αρχζσ.  

 

Ξατά αρχάσ οι άτακτεσ ορδζσ των Ψοφρκων επιτίκονταν ςτα απομονωμζνα ελλθνικά χωριά 

κλζβοντασ, φονεφοντασ, αρπάηοντασ νζα κορίτςια, κακοποιϊντασ και καίγοντάσ τα.  

 

Σργανωμζνεσ επικζςεισ  

 

Σι Ψοφρκοι χωρίσ προςχιματα πια περνοφν ςτθν επίκεςθ. Από κάκε γωνιά του Υόντου και τθσ 

Πικράσ Αςίασ ζρχονται καταγγελίεσ. Σι ςποραδικζσ δολοφονίεσ αρχίηουν να αυξάνονται. Χωρικοί, 

που πιγαιναν να δουλζψουν ςτα χωράφια τουσ, βρίςκονταν κακθμερινά δολοφονθμζνοι.  

 

Σι διωγμοί εκδθλϊκθκαν αρχικά με τθ μορφι ςποραδικϊν κρουςμάτων βίασ, καταςτροφϊν, 

απελάςεων και εκτοπιςμϊν. Φαίνονταν ςαν να προζρχονταν από ανεφκυνα κυρίωσ ςτοιχεία. Υολφ 

γριγορα όμωσ ζγιναν ςυςτθματικοί, πιο οργανωμζνοι και εκτεταμζνοι και ςτρζφονταν τόςο κατά 

των Ελλινων όςο και κατά των Αρμενίων. Εμπνευςτισ και εγκζφαλοσ αυτισ τθσ επιχείρθςθσ τθσ 

γενοκτονίασ ιταν ο Πεχμζτ Ψαλαάτ, υπουργόσ των Εςωτερικϊν τθσ Σκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Πε 

δικζσ του εντολζσ, που καλοφςαν τισ αρχζσ να μθ δείχνουν κανζνα ζλεοσ και για τoυσ χριςτιανοφσ, 

εξαπολφκθκαν οι διωγμοί κατά των <>< ανεπικφμθτων >> εκνοτιτων ςε μια τεράςτια ζκταςθ.  

 



Ψο Σικουμενικό Υατριαρχείο αναγκάςτθκε, ςε ζνδειξθ πζνκουσ, να κλείςει ςτισ 15 Παϊου 1914 όλεσ 

τισ εκκλθςίεσ και τα ςχολεία και να καταγγε ίλει ςτισ Πεγάλεσ Δυνάμεισ τουσ νζουσ διωγμοφσ. Δεν 

κατάφερε όμωσ τίποτε γιατί κθρφχκθκε ςτο μεταξφ ο Αϋ Υαγόςμιοσ πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Ψουρκία 

ζλαβε μζροσ ωσ ςφμμαχοσ τθσ Γερμανίασ, ζχοντασ πια τθν ευχζρεια να εφαρμόςει πλιρωσ το 

παλιότερο ςχζδιο τθσ εξόντωςθσ των χριςτιανϊν.  

 

Σι διωγμοί των Ελλινων του Υόντου.  

 

Θ εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ ανάγκαςε χιλιάδεσ Ζλλθνεσ των παραλίων τθσ Πικραςίασ να 

εγκαταλείψουν τισ προαιϊνιεσ εςτίεσ τουσ και να μετοικιςουν με πολυιμερεσ εξοντωτικζσ πορείεσ.  

 

Χφμφωνα με μια ζκκεςθ τθσ Ελλθνικισ Υρεςβείασ, με θμερομθνία τον Λοφνιο του 1915 είναι 

γραμμζνα τα εξισ: <>< Σι εκτοπιηόμενοι από τα χωριά τουσ δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαηί τουσ 

οφτε τα απολφτωσ αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλθτοι, χωρίσ τροφι και νερό, δερόμενοι και 

υβριηόμενοι, όςοι δεν εφονεφοντο οδθγοφντο ςτα όρθ από τουσ δθμίουσ τουσ. Σι περιςςότεροι απ’ 

αυτοφσ πζκαιναν κατά τθν πορεία από τα βαςανιςτιρια. Ψο τζρμα του ταξιδιοφ δεν ςιμαινε και 

τζρμα των δεινϊν τουσ, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριϊν, τουσ παρελάμβαναν για να τουσ 

καταφζρουν το τελειωτικό πλιγμα ... >>  

 

Χκοπόσ των Ψοφρκων ιταν, με τουσ εκτοπιςμοφσ, τισ πυρπολίςεισ των χωριϊν, τισ λεθλαςίεσ, να 

επιτφχουν τθν αλλοίωςθ του εκνολογικοφ χαρακτιρα των ελλθνικϊν περιοχϊν και να καταφζρουν 

ευκολότερα των εκτουρκιςμό εκείνων που κα απζμεναν.  

 

Ψο τζλοσ του Α Υαγκοςμίου Υολζμου.  

 

Θ ιττα τθσ Ψουρκίασ από τισ δυνάμεισ τθσ Αντάντ και το τζλοσ του Α Υαγκοςμίου πολζμου ζφερε μια 

προςωρινι ανάπαυλα ςτο απάνκρωπο ςχ ζδιο των Ρεότουρκων. Θ νζα τουρκικι κυβζρνθςθ 

υποχρεϊνεται από τισ νικιτριεσ δυνάμεισ να δϊςει άδειεσ επιςτροφισ ςτουσ λίγουσ εξόριςτουσ που 

είχαν απομείνει.  

 

Ψο τελικό πλιγμα.  

 

Ψο 1919 αρχίηει νζοσ διωγμόσ κατά των Ελλινων από το κεμαλικό κακεςτϊσ, πολφ πιο άγριοσ κι 

απάνκρωποσ από τουσ προθγοφμενουσ. Εκείνοσ ο διωγμόσ υπιρξε θ χαριςτικι βολι για τον 

ποντιακό ελλθνιςμό.  



 

Χτισ 19 Παϊου, με τθν αποβίβαςθ του Πουςταφά Ξεμάλ ςτθ Χαμψοφντα, αρχίηει θ δεφτερθ και 

ςκλθρότερθ φάςθ τθσ Υοντιακισ Γενοκτονίασ.  

 

Πε τθ βοικεια μελϊν του Ρεοτουρκικοφ Ξομιτάτου ςυγκροτεί μυςτικι οργάνωςθ, τθ Mutafai 

Milliye, κθρφςςει το μίςοσ εναντίον των Ελλινων και ςχεδι άηει τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξόντωςθσ του 

ποντιακοφ ελλθνιςμοφ. Αυτό που δεν πζτυχε το ςουλτανικό κακεςτϊσ ςτουσ πζντε αιϊνεσ τθσ 

τυραννικισ διοίκθςισ του, το πζτυχε μζςα ςε λίγα χρόνια ο Ξεμάλ, εξόντωςε τον ελλθνιςμό του 

Υόντου και τθσ Λωνίασ.  

 

Θ τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίεσ, οι κρεμάλεσ, οι πυρπολιςεισ των χωριϊν, οι 

βιαςμοί, οι δολοφονίεσ ανάγκαςαν τουσ Ζλλθνεσ του Υόντου να ανζβουν ςτα βουνά οργανϊνοντασ 

αντάρτικο για τθν προςταςία του αμάχου πλθκυςμοφ. Ψα κφματα τθσ γενοκτονίασ κα ιταν πολφ 

περιςςότερα, αν δεν υπιρχε το επικό και ακατάβλθτο ποντιακό αντάρτικο.  

 

Πε τθν επικράτθςθ του Ξεμάλ, οι διωγμοί ςυνεχίηονται με μεγαλφτερθ ζνταςθ. Χτινονται ςτισ 

πόλεισ του Υόντου τα διαβόθτα ζκτακτα δικαςτ ιρια ανεξαρτθςίασ, που καταδικάηουν και εκτελοφν 

τθν θγεςία του ποντιακοφ ελλθνιςμοφ. Ψο τζλοσ του Υόντου πλθςιάηει. Σι φωνζσ λιγοςτεφουν.  

 

Ελλθνικόσ λαόσ - Υροςφυγικόσ λαόσ ...  

 

Ψον επίλογο τθσ τραγικισ ποντιακισ γενοκτονίασ αποτελεί ο βίαιοσ ξεριηωμόσ των επιηϊντων μετά 

τθ νίκθ τθσ Ψουρκίασ. Πε τθ ςυνκικθ τθσ ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν ζρχονται ςτθν Ελλάδα και τα 

τελευταία ηωντανά υπολείμματα.  

 

Σι ξεριηωκζντεσ εγκαταλείπουν τθν πατρϊα γθ και όλα τα υπάρχοντά τουσ. Υαίρνουν μαηί τουσ ιερά 

κειμιλια και λίγο χϊμα από τθ γθ του Υόντου. Αφινουν πίςω τθ Παφρθ Κάλαςςα και μπαίνουν 

ςτθν Άςπρθ Κάλαςςα. Φτάνουν ςτθν Ελλάδα.  

 

Θ προςφορά των Ελλινων του Υόντου ςτο ελλθνικό κράτοσ.  

 

Υάμφτωχοι, ζχοντασ αφιςει πίςω τουσ περιουςίεσ και πλοφτθ, ζφταςαν ταλαιπωρθμζνοι από τισ 

διϊξεισ, με το φόβο ακόμθ ηωντανό μζςα τουσ, κι εγκαταςτάκθκαν δίχωσ να χάςουν το κάρροσ τουσ, 

εδϊ κι εκεί ςτθ νζα ελλθνικι πατρίδα. Χκόρπιςαν ςε χωριά και πόλεισ τθσ Πακεδονίασ και τθσ 



Κράκθσ, ςτουσ ςυνοικιςμοφσ τθσ πρωτεφουςασ και ςε άλλεσ περιοχζσ, με μοναδικό εφόδιο τθν 

αυτοπεποίκθςθ, τθν αιςιοδοξία, τθν αγάπθ ςτθ γθ και τα γράμματα ι τισ τζχνεσ.  

 

Αλλά και με τθν τραγικι κζςθ τθσ θ Λωνία ιλκε να διαδραματίςει τον εκνικό τθσ ρόλο. Ποναδικι 

αλλά και μεγάλθ παρθγοριά ότι οι ξεριηωμ ζνοι πρόςφυγεσ, οι αιϊνιοι Ακρίτεσ, κωράκιςαν τθ 

Πακεδονία και τθ Κράκθ. Υεριςςότεροι από 700.000 πρόςφυγεσ από τθ Πικραςία και τον Υόντο 

εγκαταςτάκθκαν ςτθ βόρεια Ελλάδα. Σι Μωνεσ, με μια πλοφςια πολιτιςμικι και εκνικι παράδοςθ, 

ςυνζβαλαν ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ.  

 

Πζςα από αντιξοότθτεσ και εμπόδια, που ςυνάντθςαν, ειδικά ςτα χωριά τθσ εγκατάςταςισ τουσ, 

κατόρκωςαν τόςο αυτοί όςο και αργότερα τα παιδιά τουσ, με τθν επιμονι και τθν υπομονι που 

τουσ διακρίνει, όχι μόνο να επιβιϊςουν, αλλά και να διειςδφςουν ςτουσ χϊρουσ των επιςτθμϊν και 

των τεχνϊν, τθσ πολιτικισ και του ςυνδικαλιςμοφ, και να διακρικοφν, ςυντελϊντασ καίρια τθν 

ανφψωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των ςυμπολιτϊν τουσ, ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ και ςτθν 

πολιτικι ανάπτυξθ του τόπου.  

 

<Αφαντθ> θ ιςτορία των Υοντίων ..  

 

Θ ιςτορία τθσ καταςτροφισ, το χρονικό τθσ ςυγκλονιςτικισ γενοκτονίασ, ζχει φτάςει ςτισ μζρεσ μασ 

μόνο με τον λυγμό των ξεριηωμζνων. Διάςπαρτεσ αφθγιςεισ, όςα κρατάει ο νουσ, όςα μπορεί και 

κζλει να ςυγκρατιςει. Ρωπζσ είναι οι αναμνιςεισ, αδιάψευςτα τα ςτοιχεία και οι κατακζςεισ των 

προςφφγων, εκείνων που μόλισ είχαν γλιτϊςει από του Χάρου τα δόντια. Ξι όλοι ςτθρίηουν το α 

ίτθμα που τόςο ζχει βραδφνει: να αναγνωριςτεί θ γενοκτονία του Πικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ και να 

καταδικαςτεί θ Ψουρκία ζτςι όπωσ καταδικάςτθκε ςτθν ιςτορικι ςυνείδθςθ τθσ ανκρωπότθτασ και θ 

ναηιςτικι Γερμανία.  

 

Δεν είναι ςυναιςκιματα εκδίκθςθσ που υπαγορεφουν τθν πρόταςθ αυτι. Πόνον ανάγκθ απονομισ 

Δικαιοςφνθσ ςτα κφματα, μα και ςτθν ανκρωπότθτα ολόκλθρθ. Ξαι πριν απ’ όλα, θ προςταςία του 

γζνουσ των Ανκρϊπων. Ανάγκθ να πάψει πια το φρικτό ζγκλθμα τθσ γενοκτονίασ να αποτελεί 

εφκολθ λφςθ των διεκνϊν προβλθμάτων.  

 

Γιατί δεν αναγνωρίςτθκε μζχρι ςιμερα θ γενοκτονία των Ελλινων του Υόντου.  

 

Υριν από τον όρο <Γενοκτονία> υπιρχε ο όροσ <Εγκλιματα κατά τθσ Ανκρωπότθτασ>. Υρόβλθμα 

ςτθ δίκθ των γενοκτόνων μπορεί να υπάρξει με το νομικό όρο <nulla poena sine lege>, δθλαδι 

δίχωσ ιςχφων νόμο δεν υπάρχει τιμωρία. Σ όροσ τθσ Γενοκτονίασ δεν υπιρχε τθν εποχι εκείνθ, ζτςι 



θ τιμωρία και καταδίκθ εκείνων τίκεται υπό ερωτθματικό. Ψο ποινικό δίκαιο, για να εξαςφαλίςει τθ 

δίκαιθ μεταχείριςθ των κατθγορουμζνων δεν μπορεί να δράςει αναδρομικά.  

 

Από τθν άλλθ άποψθ όμωσ κα πρζπει να ειπωκεί, ότι ςε όλα τα νομικά πλαίςια υπιρχε θ τιμωρία 

τθσ δολοφονίασ. Εξάλλου πολλά από τα διαπραγόμενα εγκλιματα ιταν τόςο φρικιαςτικά και 

απάνκρωπα που δεν μποροφςε εκ των προτζρων να τα αναλογιςτεί ανκρϊπινοσ νουσ, για να 

προνοιςει με ανάλογουσ νόμουσ κατά αυτά.  

 

Σι Ψοφρκοι αρνοφνται ςιμερα τθ ςφαγι του 1922 - τθ ςφαγι των Ελλινων. Ξι όταν βρίςκονται 

αντιμζτωποι με αδιάςειςτα ντοκουμζντα, τα αποδίδουν ςτισ αναπόφευκτεσ ακρότθτεσ του 

πολζμου. Θ αλικεια είναι πολφ διαφορετικι.  

 

Θ γενοκτονία των Χριςτιανϊν ιταν ζνα καλά μελετθμζνο ςχζδιο εξόντωςθσ όλων των μεινοτιτων 

τθσ άλλοτε κραταιάσ Αυτοκρατορίασ. Ζνα ςχζδιο που άρχιςε να εφαρμόηεται από το 1914, με τον 

πρϊτο διωγμό. Ξαι ολοκλθρϊκθκε μετά τθν καταςτροφι του 1922.  

 

Θ κατάςταςθ ςιμερα.  

 

Φαίνεται, ότι θ Πικραςιατικι καταςτροφι, δεν εκτελζςτθκε μζςα ςε κάποια χρονικά περικϊρια. 

Είναι επίκαιρθ ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ, αφοφ αντιμετωπίηουν τα αδζλφια μασ οι Υόντιοι τισ ίδιεσ 

ςυνκικεσ μεταχείρθςθσ, όπωσ οι πρόγονοί μασ πριν από 75 χρόνια. Ψο ιςτορικό κεφάλαιο του 

δράματοσ των Ελλινων του Υόντου δεν ζχει κλείςει, εφόςον πολλά γεγονότα δεν ζχουν 

αποκαλυφκεί ακόμθ.  

 

Είναι τραγικό να τίκεται ςιμερα υπό αμφιςβιτθςθ θ ελλθνικότθτα των ανκρϊπων αυτϊν ( 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ όρουσ <Φωςοπόντιοι> ι <Φωςο ζλλθνεσ> ), των οποίων οι πρόγονοι 

γενοκτονικθκαν για ακριβϊσ αυτι τθν ιδιότθτα, δθλαδι τθν ελλθνικι εκνικότθτα και τθν ορκόδοξθ 

πίςτθ τουσ.  

 

19 Παϊου - Θμζρα Πνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων του Υόντου.  

 

Χτισ 24 Φεβρουαρίου 1994 θ Βουλι των Ελλινων ψιφιςε ομόφωνα τθν ανακιρυξθ τθσ 19θσ Παϊου 

ωσ <Θμζρα Πνιμθσ για τθ Γενοκτονία των Ελλινων ςτο Πικραςιατικό Υόντο>, θμζρα που ο 

Πουςταφά Ξεμάλ αποβιβάςτθκε ςτθ Χαμψοφντα.  

 



Σι Υόντιοι επιλζγοντασ τθν 19θ Παϊου ωσ θμζρα μνιμθσ, θμζρα που ςτθν Ψουρκία αποτελεί εκνικι 

γιορτι τθσ τουρκικισ νεολαίασ, αποκαλφπτουν το πραγματικό εγκλθματικό πρόςωπο του 

Πουςταφά Ξεμάλ παςά.  

 

Σ Ελλθνιςμόσ τιμά τθ μζρα αυτι τθ μνιμθ τθσ μεγάλθσ κυςίασ – το κουρ άγιο των τρομαγμζνων, 

κατατρεγμζνων, καταταλαιπωρθμζνων κυμάτων, που μπόρεςαν να κλείςουν ςτισ ψυχζσ τουσ τισ 

αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ και να τισ ξαναςτιςουν ςτα γκζτο των ςυνοικιςμϊν, όπου τουσ ζκλειςε θ 

προςφυγιά.  

 

Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κλθρονομιάσ μασ ..  

 

Σι πρόγονοί μασ άφθςαν τθ ηωι τουσ, και πολλοί από αυτοφσ ζμειναν άκαφτοι ςτον αγϊνα τουσ να 

μθν αλλοιωκεί θ πίςτθ τουσ, να μθ χακεί θ δικι τουσ και με τθ ςειρά δικι μασ εκνικι ταυτότθτα.  

 

Θ κλθρονομιά μασ αυτι φαντάηει βαριά κι αςικωτθ, μα αν τθν κατανοιςουμε κα δοφμε πωσ είναι 

μια κλθρονομιά μοναδικι και πολφτιμθ. Πια κλθρονομιά βακιάσ ευκφνθσ και υπευκυνότθτασ 

απζναντι ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

 

Χε μια εποχι, που τα πάντα βρίςκονται υπό αμφιςβιτθςθ, μια εποχι των εφκολων λφςεων μασ 

δίνεται θ ευκαιρία να αγωνιςτοφμε με το δικό μασ μοναδικό τρόπο για το ζκνοσ μασ και τθν ιςτορία 

του.  

 

Χρζοσ μασ λοιπόν είναι να μάκουμε ό,τι μπορεί να μασ προςφζρει θ ςθμερινι εποχι, μζςα από τισ 

αφθγιςεισ, μαρτυρίεσ και τα βιβλία - ιςτορικά και λαογραφικά -, τθν ιςτορία του ζκνουσ μασ.  

 

Δυςυχϊσ ζχει μείνει ζνα μεγάλο και τραγικό κομμ άτι τθσ ιςτορίασ μασ ζξω από τα ςχολικά 

εγχειρίδια, γεγονόσ που αποτελεί, κατά τθ δικι μου άποψθ, ζγκλθμα βαρφ απζναντι ςτουσ 

προγόνουσ μασ, απζναντι ςτθν ελλθνικι ιςτορία.  

 

Ζνασ λαόσ χωρίσ ιςτορία είναι καταδικαςμζνοσ να αφανιςτεί. Οείπουν οι γερζσ ρίηεσ για να 

επιβιϊςουν οι ιδιαιτερότθτζσ του, ειδικά ςε μια εποχι, που χαρακτθρίηεται από τθν αφομοίωςθ των 

διαφόρων φυλϊν και εκνικοτιτων. Χ’ αυτό πρζπει να αντιςτακοφμε.  

 



Θ ειρθνικι ςυμβίωςθ των λαϊν δεν προχποκζτει τθν αφομοίωςι τουσ, μα τθν κατανόθςθ και τον 

αλλθλοςεβαςμό μεταξφ τουσ.  

 

Χτο δικό μασ χζρι δίνονται όλα αυτά τα αδιάψευςτα γεγονότα και φαίνεται οι ψυχζσ των προγόνων 

μασ να μασ κυμίηουν πωσ δεν κάνει να με ίνουν ςτο περικϊριο, να ξεχαςτοφν. Πόνο ζτςι ο κάνατόσ 

τουσ κα δικαιωκεί. Ασ κζςουμε ωσ ςκοπό μασ, όχι τθν καταδίωξθ κάποιου λαοφ, μα να μθν 

αφιςουμε τθν ιςτορία του λαοφ μασ ςτο ζλεοσ <κάποιων> ςυμφερόντων, που κα οδθγιςουν ςτθν 

παραχάραξθ τθσ.  

 

Χοφία Ξαρυπίδου 
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,Επιτζλουσ, τουσ ξεριηϊςαμε... (Ξεμάλ Ατατοφρκ, 13 Αυγοφςτου 1923)-  

Χιμερα, 19θ Παΐου, Θμζρασ Πνιμθσ για τθ Γενοκτονία των Ελλινων, όλοι οι Υόντιοι πενκοφν τουσ 

αδικοχαμζνουσ προγόνουσ τουσ, και τθν ζνδοξθ πατρίδα τουσ <ΨΣΡ ΥΣΡΨΣ>  

 

 

Σ κρινοσ των Υοντίων τθσ Υάφρασ  

Σι Υόντιοι πρόςφυγεσ κρινθςαν τθν καταςτροφι και τθν ιττα. Σ παρακάτω κρινοσ τραγουδικθκε 

από τουσ Υοντίουσ τθσ Υάφρασ:  

 

Ξοίταξε τισ πζτρεσ τθσ Αγκυρασ  

 

βλζπε και τα δακρυςμζνα μου μάτια.  

 

Πείναμε ςκλάβοι των Ψοφρκων,  

 

για δεσ τθσ μοίρασ τα γραμμζνα.  



 

Σι λόφοι τθσ Άγκυρασ είναι μονοκόμματοι.  

 

Θ Ελλάδα κάθκε, κατακάθκε.  

 

Ρα τυφλωκείσ καταραμζνε Άγγλε,  

 

ςτθν Ελλάδα δεν απόμεινε ελπίδα.  

 

Σ ςτρατόσ που πιγε για τθν Άγκυρα,  

 

ζμεινε εκεί πεςκζςι ςτουσ Ψοφρκουσ.  

 

Τςοι μασ βοικαγαν ζκαναν πίςω  

 

και τουσ Ζλλθνεσ τουσ παρζςυρε το κφμα.  

 

 

 

Π. Φροφνηε: ςτρατιωτικόσ απεςταλμζνοσ των ςοβιετικϊν. Ξατά ςυνζπεια, θ μαρτυρία των 

αποςταλμζνων αυτϊν ζχει ιδιαίτερθ αποδεικτικι ςθμαςία.  

 

O Φροφνηε, ζδωςε μια από τισ ελάχιςτεσ μαρτυρίεσ για τουσ θττθμζνουσ αντάρτεσ: "Χυναντιςαμε 

μια μικρι ομάδα από 60-70 Ζλλθνεσ, οι οποίοι μόλισ είχαν κατακζςει τα όπλα. Τλοι τουσ είχαν 

εξαντλθκεί ςτο ζπακρο... Άλλοι ζμοιαηαν κυριολεκτικά με ςκελετοφσ. Αντί για ροφχα κρζμονταν από 

τουσ ϊμουσ τουσ κάτι απίκανα κουρζλια. Χτο κζντρο τθσ ομάδασ βρίςκονταν ζνασ ψθλόσ κι' 

αδφνατοσ παπάσ, φορϊντασ το καλυμαφχι του... Φυςοφςε κρφοσ αζρασ και όλθ θ ομάδα κάτω από 

τα ςπρωξίματα των ςυνοδϊν-ςτρατιωτϊν, κατευκυνόταν με πθδθματάκια προσ τθ Χάβηα. Περικοί 

όταν μασ αντίκρυςαν, άρχιςαν να κλαίνε δυνατά ι μάλλον να ουρλιάηουν, μια και ο ιχοσ που 

ξζφευγε από τα ςτικθ τουσ, ζμοιαηε περιςςότερο με ουρλιαχτό κυνθγθμζνου ηϊου". Σ Φροφνηε 

περιζγραψε και άλλο ζνα περιςτατικό. Σταν περνοφςαν δίπλα από μια ομάδα αιχμάλωτων Ελλινων 

ςτθ Περηιφοφντα, ζνασ από τουσ αιχμαλϊτουσ φϊναξε ςτθ ςοβιετικι αντιπροςωπεία ότι ιταν και 



αυτοί ζνοχοι γιατί ενίςχυαν τον Ξεμάλ και τουσ Ψοφρκουσ. Ψο ςυναίςκθμα αυτό των ανταρτϊν του 

δυτικοφ Υόντου ιταν εξαιρετικά ζντονο. Σ οπλαρχθγόσ Ξιςά Ππατηάκ (Ξοντοπόδθσ) διακφρθςςε: 

"... oι Φϊςοι κομμουνιςτζσ δϊςανε όπλα ςτον Ξεμάλ για να χτυπιςει εμάσ, του ζδωςαν υποςτιριξθ, 

απελευκζρωςαν όλουσ τουσ Ψοφρκουσ ςτρατιϊτεσ που είχαν ςυλλάβει αιχμαλϊτουσ όταν μπικαν 

ςτθν Ψραπεηοφντα". Ωποςτιριηε ότι οι κομμουνιςτζσ κατζδιδαν τισ προςπάκειεσ προμικειασ 

οπλιςμοφ των ανταρτϊν από τθ Φωςία και παρζδιδαν Υόντιουσ ςτουσ Ψοφρκουσ.  

 

Σ Φροφνηε ζγραφε τα εξισ για τθν πολιτικι του Ψοπάλ Σςμάν: "...όλθ αυτι θ πλοφςια και 

πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι τθσ Ψουρκίασ, ερθμϊκθκε ςε απίςτευτο βακμό. Απ' όλο τον ελλθνικό 

πλθκυςμό των περιοχϊν τθσ Χαμψοφντασ, τθσ Χινϊπθσ και τθσ Αμάςειασ απόμειναν μόνο μερικζσ 

ανταρτοομάδεσ που περιπλανιόντουςαν ςτα βουνά. Εκείνοσ που ζγινε περιςςότερο γνωςτόσ για τισ 

κθριωδίεσ του ιταν ο αρχθγόσ των Οαηϊν Σςμάν Αγάσ, ο οποίοσ πζραςε δια πυρόσ και ςιδιρου με 

τθν άγρια ορδι του όλθ τθν περιοχι."  

 

Σ Αράλοβ, ςοβιετικόσ πρζςβθσ ςτθν Άγκυρα, ενθμερϊκθκε ςτθ Χαμψοφντα από τον αρχιςτράτθγο 

Φροφνηε. Σ Φροφνηε του είπε ότι είχε δει πλικοσ Ζλλθνεσ που είχαν ςφαγιαςτεί, "βάρβαρα 

ςκοτωμζνουσ Ζλλθνεσ -γζρουσ, παιδιά, γυναίκεσ". Υροειδοποίθςε επίςθσ τον Αράλοβ για το τι 

επρόκειτο να ςυναντιςει πτϊματα ςφαγιαςμζνων Ελλινων τουσ οποίουσ είχαν απαγάγει από τα 

ςπίτια τουσ και είχαν ςκοτϊςει πάνω ςτουσ δρόμουσ.  

 

Για το κζμα αυτό ο Αράλοβ είχε ιδιαίτερθ ςυνομιλία με τον Ξεμάλ. Αναφζρει ο ίδιοσ: "Ψου είπα (του 

Ξεμάλ) για τισ φρικτζσ ςφαγζσ των Ελλινων που είχε δει ο Φροφντηε και αργότερα εγϊ ο ίδιοσ. 

Εχοντασ υπ' όψθ μου τθ ςυμβουλι του Οζνιν να μθν κίξω τθν τουρκικι εκνικι φιλοτιμία, πρόςεχα 

πολφ τισ λζξεισ μου..." Σ Ξεμάλ απάντθςε ωσ εξισ ςτισ "επιςθμάνςεισ" του Φροφνηε: "ζρω αυτζσ τισ 

βαρβαρότθτεσ. Είμαι κατά τθσ βαρβαρότθτασ. Εχω δϊςει διαταγζσ να μεταχειρίηονται τουσ Ζλλθνεσ 

αιχμαλϊτουσ με καλό τρόπο... Υρζπει να καταλάβετε τον λαό μασ. Είναι εξαγριωμζνοι. Υοιοί πρζπει 

να κατθγορθκοφν για αυτό; Εκείνοι που κζλουν να ιδρφςουν ζνα "Υοντιακό κράτοσ" ςτθν 

Ψουρκία..."  

 

Σ Φροφνηε ςτο βιβλίο του "Αναμνιςεισ από τθν Ψουρκία" γράφει: "Από τουσ 200.000 Ζλλθνεσ που 

ηοφςανε ςτθ Χαμψοφντα, τθ Χινϊπθ και τθν Αμάςεια ζμειναν λίγοι μόνο αντάρτεσ που τριγυρίηουν 

ςτα βουνά. Ψο ςφνολο ςχεδόν των θλικιωμζνων, των γυναικϊν και των παιδιϊν εξορίςτθκαν ςε 

άλλεσ περιοχζσ με πολφ άχθμεσ ςυνκικεσ. Υλθροφορικθκα ότι οι Ψςζτεσ του Σςμάν Αγά (ς.τ.ς. 

Ψοπάλ Σςμάν) ζςπειραν τον πανικό ςτθν πόλθ Χάβηα. Ζκαψαν, βαςάνιςαν και ςκότωςαν όλουσ τουσ 

Ζλλθνεσ και Αρμζνιουσ που βρικαν μπροςτά τουσ. γκρζμιςαν όλεσ τισ γζφυρεσ. Υαντοφ υπιρχαν 

ςθμάδια γκρεμίςματοσ. Θ διαδρομι από τθν πόλθ Ξαβάκ προσ το πζραςμα Χατηθλάρ κα μείνει για 

πάντα ςτθ μνιμθ μου όςο κα ηω. Χε απόςταςθ 30 χιλιομζτρων ςυναντοφςαμε μόνο πτϊματα. Πόνο 

εγϊ μζτρθςα 58. Χ' ζνα ςθμείο ςυναντιςαμε το πτϊμα μιασ ωταίασ κοπζλλασ. Ψθσ είχανε κόψει το 

κεφάλι και το τοποκζτθςαν κοντά ςτο χζρι τθσ. Χε κάποιο άλλο ςθμείο υπιρχε το πτϊμα ενόσ άλλου 

ωραίου κοριτςιοφ, 7-8 χρονϊν, με ξανκά μαλιά και γυμνά πόδια. Φοροφςε μόνο ζνα παλιό 



πουκάμιςο. Απ' ότι καταλάβαμε, το κοριτςάκι κακϊσ ζκλαιγε, ζχωςε το πρόςωπό του ςτο χϊμα, 

δολοφονθμζνο από το κάρφωμα τθσ λόγχθσ του φαντάρου."  

 

Σι Ψοφρκοι αρνοφνται ςιμερα τθ ςφαγι του 1922 – τθ ςφαγι των Ελλινων. Ξι όταν βρίςκονται 

αντιμζτωποι με αδιάςειςτα ντοκουμζντα, τα αποδίδουν ςτισ αναπόφευκτεσ ακρότθτεσ του 

πολζμου. Θ αλικεια είναι πολφ διαφορετικι.  

 

Θ γενοκτονία των Χριςτιανϊν ιταν ζνα καλά μελετθμζνο ςχζδιο εξόντωςθσ όλων των μεινοτιτων 

τθσ άλλοτε κραταιάσ Αυτοκρατορίασ. Ζνα ςχζδιο που άρχιςε να εφαρμόηεται από το 1914, με τον 

πρϊτο διωγμό. Ξαι ολοκλθρϊκθκε μετά τθν καταςτροφι του 1922. 
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ΑΡΑΦΣΦΕΧ ΕΡΩΡ ΓΛΑ ΨΑ ΓΕΓΣΡΣΨΑ 1914 - 1923 ΧΨΣΡ ΥΣΡΨΣ (του Ξοϊμτςίδθ Χρόνθ)  

 

Οίγεσ μζρεσ πριν μπουν ςτθν Ψραπεηοφντα τα Φωςικά ςτρατεφματα, ο νομάρχθσ τθσ πόλθσ, Πεχμζτ 

Ψηεμάλ Αςμι, ςε ςφντομθ τελετι παραδόςεωσ τθσ Ψραπεηοφντασ είπε ςτον Πθτροπολίτθ Χρφςανκο 

και ςτουσ πρόκριτουσ τθσ πόλθσ  

"Από τουσ Ζλλθνεσ πιραμε τθν χϊρα αυτι και ςτοφσ Ζλλθνεσ τθν επιςτρζφουμε"  

"ΨΑΠΑΠΑ" Γιϊργου Ανδρεάδθ ςελ. 59  

*************************************************************************  

O Οόρδοσ Ξόρηον, αργότερα υπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Αγγλίασ, που βριςκόταν ςτον Υόντο τον 

καιρό τθσ ανταλλαγισ είπε τότε:  

"Κα παρζλκουν εκατό ζτθ για να αντιλθφκεί θ Ευρϊπθ και να κλαφςθ διότι εγκατζλειψαν οι 

Ζλλθνεσ τθ Πικρά Αςία"  

"ΕΛΠΑΧΨΕ ΥΣΡΨΛΣΛ" Ε. Ηάχου ςελ. 206  

*************************************************************************  

Σ Αμερικανόσ ταγματάρχθσ Γιόουελ πρόεδροσ μιασ αμερικανικισ επιτροπισ βοθκθμάτων, που 

επιςκζφκθ τισ μαρτυρικζσ αυτζσ περιοχζσ (ς.ς. αναφζρεται ςτισ περιοχζσ εξορίασ Χεβάςτεια, 

Παλάτεια, Χαρποφτ, Ρτιγιαρμπακίρ), γράφει ςτθν ζκκεςθ του προσ τθν Αμερικανικι κυβζρνθςθ 

μεταξφ άλλων τα εξισ:  



"Σι εκτοπιςκζντεσ ιρχιςαν να καταφκάνουν τον Σκτϊβριο του 1921 εισ Χαρποφτ. Δθλαδι τα 

απομεινάρια των εκτοπιηομζνων, διότι εκ 30.000, μόλισ 5.000 ζφκαςαν εισ Χαρποφτ, των λοιπϊν 

φονευκζντων και αποκανόντων κακ οδόν...  

... Εισ εκ των εν τθ υπθρεςία τθσ επιτροπισ βοθκθμάτων εμζτρθςε κακ οδόν 1.500 πτϊματα. Δφο 

χιλιάδεσ απζκαναν επί των δθμοςίων οδϊν, ανατολικϊσ του Χαρποφτ (ς.ς. περίπου 600 χιλ από τθ 

Χαμψοφντα). Είδον εγϊ ο ίδιοσ τα πτϊματα των κατακείμενα κατά μικοσ των ατελεφτθτων οδϊν, 

βορά των ςκφλων, των λφκων και γυπαετϊν....  

... Σπιςκεν των ςυνοδειϊν οι Ψοφρκοι αξιωματικοί και ςτρατιϊται προβαίνουςιν εισ ανθκοφςτουσ 

βιαςμοφσ γυναικϊν και παρκζνων τασ οποίασ εγκαταλείπουν θμικανείσ δια να αποκάνουν επι των 

οδϊν...  

... Ξακ όλον το μικοσ των οδϊν πασ Ψοφρκοσ ζχει τθν άδειαν να εκλζγθ οιανδιποτε κζλει γυναίκα ι 

νεάνιδα εκ τθσ τραγικισ ςυνοδείασ. Είσ όλασ τα δθμοςίασ οδοφσ είναι εγκατεςπαρμζνα πτϊματα 

Ελλινων, υπζρ τα οποία ίπτανται ςμινθ ορνζων..."  

"ΨΣΥΑΟ ΣΧΠΑΡ" Γ.Ρ. Οαμψίδθ ςελ. 296-297 

*************************************************************************  

 

Θ Αμερικανίδα Ruth Compton ςε επιςτολι τθσ ςτθν μθτζρα τθσ, γράφει μεταξφ των άλλων:  

 

" ... Θταν μιά τρομερι κατάςταςθ: Θ κυβζρνθςθ προςπακοφςε να ςκοτϊςει εκείνουσ ακριβϊσ που 

εμείσ προςπακοφςαμε να κρατιςουμε ηωντανοφσ".  

(αναφερόμενθ ςτα γεγονότα του 1922 τθσ πόλθσ Περηιφοφντα, κοντά ςτθν Αμάςεια)  

"ΘΠΕΦΩΡΕΛ ... 45 ΧΦΣΡΛΑ ΠΕ ΨΣ ΞΣΟΕΓΛΣ ΑΡΑΨΣΟΛΑ" Carl C. Compton ςελ. xiv, Κεςςαλονίκθ 1997 
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TO ΕΠΒΟΘΠΑ ΨΩΡ ΞΣΠΡΘΡΩΡ-Σ μονοκζφαλοσ αετόσ  

 

Σ μονοκζφαλοσ αετόσ - ζμβλθμα των Ξομνθνϊν τθσ Ψραπεηοφντασ, που φζρουν ςτθ μία όψθ τουσ τα 

νομίςματα τθσ Χινϊπθσ, κοπισ τεςςάρων αιϊνων προ Χριςτοφ. Σ αετόσ κοιτάηει προσ τθ δεξιά 

φτεροφγα του.  

 



Από τθν αρχι το επίςθμο ζμβλθμα των Ξομνθνϊν τθσ Ψραπεηοφντασ ιταν ο δικζφαλοσ αετόσ, που 

ιταν και το ςφμβολο τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ των Υαλαιολόγων. Σ αυτοκράτορασ όμωσ τθσ 

Ψραπεηοφντασ, Λωάννθσ Βϋ(1280-1297), ςτθ διάρκεια τθσ επίςθμθσ υποδοχισ του ςτθν 

Ξωνςταντινοφπολθ (1282), υποχρεϊκθκε από τον βυηαντινό αυτοκράτορα Πιχαιλ Υαλαιολόγο να 

παρουςιαςτεί μπροςτά του με ςτολι δεςπότθ και χωρίσ τα επίςθμα βυηαντινά εμβλιματα των 

αετϊν και τα πορφυρζνια ςανδάλια.  

 

Αμζςωσ δε φςτερα από τισ ευλογίεσ του γάμου με τθν Ευδοκία, ο Λωάννθσ Βϋ τιμικθκε με τθν άδεια 

του πεκεροφ του Πιχαιλ Υαλαιολόγου να ζχει τα αυτοκρατορικά εμβλιματα, αλλά με τον αετό 

μονοκζφαλο και όχι δικζφαλο.  

 

Σ μονοκζφαλοσ όμωσ αετόσ, ςαν ςφμβολο δφναμθσ και ςθμαςίασ των Ελλινων του Υόντου, 

διακρίνεται από τα πιο παλιά χρόνια, όπωσ φαίνεται ςτα νομίςματα τθσ Χινϊπθσ τον 4ο π.Χ. αιϊνα. 

Χτα νομίςματα δε αυτά βλζπουμε πωσ ο αετόσ κοιτάηει προσ το δεξί του φτερό. Για αποδείξεισ 

παρουςιάηουμε τα παρακάτω:  

 

Ψα 4 αργυρά νομίςματα τθσ Χινϊπθσ ςτον 4ο π.Χ. αιϊνα. που βρίςκονται ςτο Βρετανικό Πουςείο 

ςτο Οονδίνο, όλα δείχνουν τον αετό με κεφάλι του βλζποντασ προσ τθ δεξιά φτεροφγα. (όπωσ 

φαίνεται ςτθν παράςταςθ που δθμοςιεφουμε).  

 

 

Ψα αργυρά νομίςματα τθσ Χινϊπθσ ςτον 4ο αιϊνα π.Χ., που βρίςκονται ςτο Ρομιςματικό Πουςείο 

ςτθν Ακινα, δείχνουν τον αετό να κοιτάηει προσ το δεξί φτερό του.  

 

 

Χτο βιβλίο του Δ.Θ. Σικονομίδθ <Σ Υόντοσ και τα Δίκαια του εν αυτϊ Ελλθνιςμοφ>, που τυπϊκθκε 

ςτθν Ακινα το 1920, και ςτθ ςελ. 146, ο αετόσ του νομίςματοσ τθσ Χινϊπθσ ςτον 4ο αιϊνα π.Χ., ζχει 

τον αετό να βλζπει προσ το δεξί του φτερό.  

 

 

Χτο βιβλίο του Ρτζβιντ Ψάλμποτ Φάισ <The Church of Hagia Sophia at Trebizond> που εκδόκθκε το 

1968 ςτθν Αγγλία, και ςτθ ςελίδα 118, υπάρχει θ ολόςωμθ τοιχογραφία του αυτοκράτορα Πανουιλ 

Αϋ που ίδρυςε τθν Αγία Χοφία ςτθν Ψραπεηοφντα γφρω ςτα 1250. Θ τοιχογραφία αυτι, ςε κανονικό 

μζγεκοσ ανκρϊπου, βριςκόταν μζχρι το 1850 ςτθν Αγία Χοφία. Από τότε ζχει εξαφανιςτεί. Χτθν 

τοιχογραφία αυτι και ςτα βαςιλικά ενδφματα του αυτοκράτορα Πανουιλ Α υπάρχουν πάνω από 15 

αετοί με τα κεφάλια τουσ βλζποντασ προσ το δεξί τουσ φτερό.  



 

 

Τλοι οι τόμοι του Αρχείου Υόντου ζχουν ςτο εξϊφυλλο ζνα νόμιςμα τθσ Χινϊπθσ ςτον 4ο αιϊνα π. 

Χ. που δείχνει το κεφάλι του αετοφ να ζχει κλίςθ προσ τθ δεξιά του φτεροφγα.  

 

 

Χτο Οεφκωμα του 1961 με τον τίτλο <1461 - 1961 Πνιμθ Αυτοκρατορίασ Πεγάλων Ξομνθνϊν> τθσ 

Επιτροπισ Υοντιακϊν Πελετϊν των Ακθνϊν, οι αετοί ζχουν κλίςθ των κεφαλιϊν τουσ προσ τουσ 

δεξιοφσ τουσ ϊμουσ.  

 

 

Θ ςφραγίδα και τα χαρτοφάκελα τθσ Επιτροπισ Υοντιακϊν Πελετϊν των Ακθνϊν, από τθν θμζρα 

τθσ ιδρφςεωσ τθσ (1927), ζχει τον αετό βλζποντασ προσ τθ δεξιά του φτεροφγα.  

 

 

Σ αετόσ των Ξομνθνϊν τθσ Ψραπεηοφντασ ςτο θρϊο των Υοντίων ςτθν Ξαλλικζα των Ακθνϊν 

κοιτάηει προσ το δεξί του φτερό.  

Χυμπζραςμα: Χτθν αρχαιότθτα και ςτθν εποχι των Ξομνθνϊν τθσ Ψραπεηοφντασ οι Ζλλθνεσ Υόντιοι 

είχαν για ζμβλθμα τουσ τον μονοκζφαλο αετό, με το κεφάλι του κοιτάηοντασ προσ το δεξί φτερό 

του.  

 

Ξωνςταντίνοσ Χιονίδθσ  

Ξακθγθτισ ιατρικισ  

Υανεπιςτθμίου Βοςτόνθσ Θ.Υ.Α.  

(Από τθν ΥΣΡΨΛΑΞΘ ΕΧΨΛΑ, Ψεφχοσ 49, Πάρτιοσ - Απρίλιοσ 1983) 
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Εισ Πνιμιν...  



 

Σ ΩΠΑ-Κ Ρίκοσ Ψςιαρτςιϊνθσ ςε εκδιλωςθ τθσ Υαμποντιακισ Σμοςπονδίασ Ελλάδασ και του 

Χυλλόγου Υοντίων Φοιτθτϊν και Χπουδαςτϊν Κεςςαλονίκθσ  

- 4/5/2004 -  

 

Σ Ωπουργόσ Πακεδονίασ - Κράκθσ, κ. Ρίκοσ Ψςιαρτςιϊνθσ, παρζςτθ και απθφκυνε χαιρετιςμό ςτθν 

εκδιλωςθ παρουςίαςθσ του μουςικοφ ζργου "Ανζβηθγοσ Αρωκυμία" τθσ Σμοςπονδίασ Υοντιακϊν 

Χωματείων Ρότιασ Ελλάδασ, που πραγματοποιικθκε το βράδυ τθσ Ψρίτθσ (4/5/04) ςτθν Αίκουςα 

Ψελετϊν του Α.Υ.Κ., προςκεκλθμζνοσ τθσ Υαμποντιακισ Σμοςπονδίασ Ελλάδασ και του Χυλλόγου 

Υοντίων Φοιτθτϊν και Χπουδαςτϊν Κεςςαλονίκθσ.  

Ξατά το χαιρετιςμό του, ο ΩΠΑ-Κ, επιςιμανε τθν τεράςτια ςυμβολι του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ ςτισ 

τζχνεσ, τα γράμματα και τισ επιςτιμεσ, τονίηοντασ ότι θ πορεία των Ελλινων του Υόντου είναι 

ςυνυφαςμζνθ με το Υνεφμα και τον Υολιτιςμό.  

Σ κ. Ψςιαρτςιϊνθσ εξιρε το αγωνιςτικό φρόνθμα που επζδειξαν οι πρόςφυγεσ του Υοντιακοφ 

Ελλθνιςμοφ, οι οποίοι παρά τα τεράςτια προβλιματα που αντιμετϊπιςαν κατά τθν εγκατάςταςι 

τουσ ςτθ Πθτζρα Ελλάδα, ςυνζχιςαν να δθμιουργοφν και να μεγαλουργοφν, μεταλαμπαδεφοντασ 

ςτουσ νεότερουσ τισ πατρογονικζσ αξίεσ.  

Σ ΩΠΑ-Κ επιςιμανε ότι θ διαδρομι και θ προςφορά του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ αποτελεί πολφτιμθ 

παρακατακικθ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, είναι ο Φάροσ που οδθγεί τισ νζεσ γενιζσ ςτο μζλλον με 

ςιγουριά και προοπτικι, γιατί κουβαλά αξίεσ και ιδανικά αναλλοίωτα ςτο χρόνο, αλλά και γιατί 

ςφυρθλατεί τθν ενότθτα του Ζκνουσ γεμίηοντασ όλουσ με εκνικι υπερθφάνεια.  

 

ΑΞΣΟΣΩΚΕΛ ΨΣ ΥΟΘΦΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣ ΨΣΩ ΧΑΛΦΕΨΛΧΠΣΩ  

 

Φίλεσ και Φίλοι,  

 

Πε ιδιαίτερθ χαρά και ςυγκίνθςθ βρίςκομαι απόψε κοντά ςασ. Ευχαριςτϊ κερμά τα μζλθ του 

Χυλλόγου Υοντίων Φοιτθτϊν και Χπουδαςτϊν Κεςςαλονίκθσ και τθσ Υαμποντιακισ Σμοςπονδίασ 

Ελλάδοσ, για τθν πρόςκλθςθ να παρακολουκιςω το αξιόλογο μουςικό ζργο "Ανζβηθγοσ Αρωκυμία" 

τθσ Σμοςπονδίασ Υοντιακϊν Χωματείων Ρότιασ Ελλάδοσ.  

Θ αποψινι εκδιλωςθ είναι ζνα ακόμθ τρανό παράδειγμα τθσ πλοφςιασ πολιτιςτικισ 

δραςτθριότθτασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ, αλλά και τθσ πολφτιμθσ ςυνειςφοράσ του ςτθν 

Υνευματικι Υρόοδο τθσ χϊρασ μασ.  

Ωπιρξε τεράςτια θ ςυμβολι του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ ςτισ Ψζχνεσ, τα Γράμματα και τισ Επιςτιμεσ.  

Σι πρόγονοί ςασ, πρόςφυγεσ - ξεριηωμζνοι από τισ πατρογονικζσ τουσ εςτίεσ - ζφκαςαν ςτθ Πθτζρα 

Ελλάδα και ςυνζχιςαν να δθμιουργοφν και να μεγαλουργοφν, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, παρά τα 



τεράςτια προβλιματα που αντιμετϊπιςαν ςτο διάβα τθσ εγκατάςταςθσ και προςαρμογισ τουσ ςτισ 

νζεσ ςυνκικεσ.  

Πετζφεραν ςτθ Πθτζρα Ελλάδα τισ μακραίωνεσ παραδόςεισ, τα ικθ και τα ζκιμα των ιδιαίτερων 

πατρίδων τουσ, μεταλαμπαδεφοντασ ςτισ νζεσ γενιζσ τισ πατρογονικζσ αξίεσ.  

Σι νεότεροι ζγιναν άξιοι ςυνεχιςτζσ μίασ ανεκτίμθτθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ οποία 

ςφυρθλάτθςε όλεσ τισ εκφάνςεισ των δραςτθριοτιτων του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ.  

Θ πορεία των Ελλινων του Υόντου είναι ςυνυφαςμζνθ με το Υνεφμα και τον Υολιτιςμό. Είναι 

αξιοςθμείωτθ θ ςυνοχι και θ ανκεκτικότθτα που επζδειξαν οι Ζλλθνεσ του Υόντου, ςτθ μακραίωνθ 

ιςτορικι πορεία τουσ.  

Από τα βάκθ των αιϊνων, κατόρκωςαν να διατθριςουν "άςβεςτθ" τθν ελλθνικι γλϊςςα και τθ 

κρθςκευτικι πίςτθ τουσ .  

Ξατόρκωςαν να επιδείξουν ζναν αξιόλογο δθμογραφικό δυναμιςμό, που τουσ επζτρεψε να 

επεκτακοφν και ςτισ περιοχζσ του Ξαυκάςου και τθσ Ξριμαίασ και να αναπτφξουν μία ςθμαντικι 

εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα.  

Σι Ζλλθνεσ του Υόντου ιταν γνιςιοι φορείσ και εκφραςτζσ του Ελλθνικοφ Υολιτιςμοφ και τθσ 

Ελλθνικισ Υαιδείασ, ςυνειςφζροντασ τα μζγιςτα ςτθν ιςχυροποίθςθ και διάδοςθ του Ελλθνικοφ 

Υνεφματοσ.  

Ψο 1860 ςτθν περιοχι του Υόντου λειτουργοφςαν 100 ελλθνικά ςχολεία και το 1919 ανκοφςαν 1401, 

με ξακουςτό το "Φροντιςτιριο τθσ Ψραπεηοφντασ". Εκτόσ από τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, οι Ζλλθνεσ 

του Υόντου, διζκεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, λζςχεσ και κζατρα με τα οποία ζκαναν 

αιςκθτό, τόςο το υψθλό πνευματικό τουσ επίπεδο, όςο και το εκνικό τουσ φρόνθμα.  

Σι πλθγζσ τθσ προςφυγιάσ και οι τεράςτιεσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν οι Ζλλθνεσ του Υόντου, 

δεν ζκαμψαν το αγωνιςτικό τουσ φρόνθμα και τθ διάκεςι τουσ για δθμιουργία και προςφορά. Σι 

νεότερεσ γενιζσ τίμθςαν τισ αξίεσ των προγόνων τουσ.  

Επιςτιμονεσ, διανοοφμενοι και άνκρωποι του πνεφματοσ, λάμπρυναν με τθν παρουςία τουσ το 

χϊρο των ελλθνικϊν γραμμάτων.  

Θ αποψινι εκδιλωςθ είναι ζνα ακόμθ ςυμβολικό δείγμα τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ τθσ νζασ γενιάσ 

των Υοντίων ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ χϊρασ.  

Αποτελεί ζνα ακόμθ μζςο, για τθ διάδοςθ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ του Υοντιακοφ 

Ελλθνιςμοφ, ωσ αναπόςπαςτο, ηωντανό και δραςτιριο κομμάτι του Ελλθνικοφ Ζκνουσ.  

Εφχομαι να κρατάτε πάντα ψθλά τθ ςθμαία των προγόνων ςασ. Θ διαδρομι και θ προςφορά του 

Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ, είναι πολφτιμθ παρακατακικθ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ , είναι ο Φάροσ που 

μασ οδθγεί ςτο μζλλον με ςιγουριά και προοπτικι γιατί "κουβαλά" αξίεσ και ιδανικά αναλλοίωτα 

ςτο χρόνο, ςφυρθλατεί τθν ενότθτα του Ζκνουσ και μασ "γεμίηει" εκνικι υπερθφάνεια.  

Ξαλι επιτυχία ςε όλουσ ςασ και ςτον κάκε ζναν ξεχωριςτά.  

Χασ ευχαριςτϊ. 
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ΨΑ ΨΦΑΓΣΩΔΛΑ ΨΣΩ ΥΣΡΨΛΑΞΣΩ ΟΑΣΩ  

 

Σ Υόντοσ, γθ των ακριτϊν και προπφργιο του ελλθνιςμοφ, αναπτφςςει ενδιαφζρουςα  

μουςικι παράδοςθ, θ οποία διατθρείται ακμαία ακόμθ και ςιμερα.  

Ψα τραγοφδια του ποντιακοφ λαοφ, ζνα από τα πιο εξαίρετα μνθμεία του ελλθνικοφ λόγου,  

κινοφν τθν ψυχι τόςο του καλλιτζχνθ, όςο και του ακροατι.  

Ζτςι, δεν είναι νοθτό ποντιακό γλζντι, ςυνάντθςθ Υοντίων, όπου δεν κα ακουςκοφν και δεν  

κα χορευκοφν ποντιακοί χοροί και τραγοφδια.  

Θ λφρα και το τραγοφδι κακιερϊκθκαν όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά παντοφ όπου ηουν οι  

Ζλλθνεσ Υόντιοι. Σ χορόσ και το τραγοφδι μασ ςυνοδεφουν πάντοτε, ςε κάκε ςτιγμι τθσ  

ηωισ μασ. Γλϊςςα, μουςικι και χορόσ αποτελοφν τισ πιο χαρακτθριςτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ.  

 

Είναι φανερό, πωσ κοντά ςτθν απζραντθ αγάπθ των Υοντίων για τα γράμματα, για τισ τζχνεσ,  

τισ επιςτιμεσ, υπάρχει θ αγάπθ για τισ μοφςεσ. Μςωσ λόγω αυτισ τθσ μεγάλθσ αγάπθσ τα  

ποντιακά τραγοφδια ζχουν αςφγκριτθ ομορφιά. Διακρίνεται ζντονα ο πλοφςιοσ  

ςυναιςκθματικόσ κόςμοσ των Υοντίων, θ απζραντθ αγάπθ του ζκνουσ, τθσ οικογζνειασ, τθσ  

ίδιασ τθσ ηωισ.  

 

Γίνεται ομόφωνα δεκτό, οτι αρχικόσ δθμιουργόσ ενόσ δθμοτικοφ τραγουδιοφ είναι ζνα άτομο.  

Χυνικωσ το άτομο αυτό είναι μάρτυρασ ενόσ ςυγκλονιςτικοφ γεγονότοσ, το οποίο προκαλεί  

ςυγκίνθςθ, ευχάριςτθ ι κλιβερι εντφπωςθ. Σ μάρτυρασ αυτόσ δοκιμάηει ψυχικι δόνθςθ και  

τθν ζντονθ ανάγκθ να εκφραςτεί. Ζτςι δθμιουργείται θ ζμπνευςθ και καταςκευάηεται το  

λαϊκό τραγοφδι.  

Αν θ ζμπνευςθ του ποιθτι περιζχει αλθκινι ςυγκίνθςθ και υλοποιθκεί ποιθτικά, ζχουμε το  



πρϊτο ξεκίνθμα ενόσ δθμοτικοφ τραγουδιοφ. Αν είναι πολφ πετυχθμζνο, ο λαόσ το υιοκετεί,  

το μακαίνει και το διαδίδει.  

Ωποςτθρίηεται και αυτό: οριςμζνα λαϊκά ποιθτικά δθμιουργιματα περνοφν μζςα ςτο λαό και  

του προκαλοφν αρκετό ενδιαφζρον. Ωιοκετεί τότε τθ βάςθ τουσ και ενδεχομζνωσ τα  

τροποποιεί ι τα ςυμπλθρϊνει ςε μερικά ςθμεία τουσ. Θ διάδοςθ του δθμοτικοφ τραγουδιοφ  

γίνεται από γενιά ςε γενιά ςτα πλαίςια τθσ προφορικισ διάδοςθσ.  

 

Ξαι ςτα ποντιακά τραγοφδια φαίνεται, ότι ακολουκικθκε αυτι θ διαδικαςία.  

Ωςτόςο, οι λαϊκοί οργανοπαίχτεσ του Υόντου, με κυρίαρχο το λυράρθ, είναι οι δθμιουργοί  

των περιςςότερων ποντιακϊν τραγουδιϊν.  

Ωμνοφν τον ζρωτα και ψάλλουν τισ ςυμφορζσ και τουσ κριάμβουσ τθσ Φυλισ.  

Αγζρωχοι και ολοηϊντανοι αποτελοφν το επίκεντρο του πανθγυριοφ και τθσ διαςκζδαςθσ. Π'  

αυτοφσ ο γάμοσ γίνεται χαρά. Αναςτατϊνουν τισ ψυχζσ και κάνουν τισ καρδιζσ να ςκιρτοφν.  

Υαίηουν και τραγουδοφν ενάντια ςτο κάνατο, υμνϊντασ ταυτόχρονα τθν ποντιακι γθ και τισ  

ομορφιζσ τθσ. Ριϊκουν βακιά τον πόνο και τθ χαρά τθσ ηωισ και εκφράηουν ζτςι ςωςτά τθν  

ομορφιά τθσ.  

Αναςταίνουν με τισ νότεσ τουσ κάκε ϊρα και ςτιγμι τισ αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ, διαλαλϊντασ  

τθ δόξα και τισ ομορφιζσ του παρελκόντοσ. Θ διατιρθςθ και ςυνζχιςθ των παλιϊν μουςικϊν  

παραδόςεων αποτελοφν τθν ιερι υποκικθ των πατεράδων τουσ.  

Γίνεται λόγοσ γι' αυτοφσ που ξεριηϊκθκαν από τον Υόντο με τθ λφρα ςτο χζρι και το τραγοφδι  

ςτο ςτόμα.  

Θ ποντιακι μοφςα δεν ςταματά ωςτόςο εδϊ. Απο γενιά ςε γενιά μεταδίδεται θ αγάπθ για το  

ωραίο, για το γνιςιο, για το παραδοςιακό. Είναι ςτοιχεία βαςικά για τον Υόντιο.  

Ψο ποντιακό τραγοφδι μζνει διαχρονικό. Σι ιδζεσ που απαςχολοφςαν τουσ Ζλλθνεσ του  

Υόντου φαίνεται να απαςχολοφν και τα ποντιόπουλα τθσ νζασ εποχισ, που ςτρζφονται ςιμερα  

προσ τθ μοφςα των προγόνων και γίνονται λαμπροί ςυνεχιςτζσ τθσ δοξαςμζνθσ παράδοςθσ.  

Αντιδροφν, εν γνϊςει τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ παράδοςθσ, ςτισ μοντζρνεσ ιδζεσ, που ζχουν  

ωσ μόνο ςκοπό τθν αποπλάνθςθ των νζων ανκρϊπων. Αγαποφν το παλιό ποντιακό τραγοφδι,  



και δθμιουργοφν παράλλθλα νζουσ ποντιακοφσ ςκοποφσ, που ομορφαίνουν τθ ςθμερινι μασ  

ηωι.  

 

Θ ανάπτυξθ του ποντιακοφ τραγουδιοφ μπορεί να τοποκετθκεί ςε τρεισ μεγάλεσ χρονικζσ  

περιόδουσ:  

 

α) Ψθ βυηαντινι περίοδο από τον 10ο αιϊνα με τθ δράςθ των Ακριτϊν του Υόντου μζχρι τθν  

Άλωςθ τθσ Ψραπεηοφντασ από τουσ Ψοφρκουσ το 1461. Ψα τραγοφδια αυτά αποτελοφν τα ζπθ  

του ακριτικοφ κφκλου.  

β) Ψθ μεταβυηαντινι περίοδο, από τον 15ο ωσ τον 19ο αιϊνα, με τα τραγοφδια των κρινων  

που εκφράηουν από τθ μια πλευρά τον πόνο τθσ εκνικισ ςυμφοράσ με τθν άλωςθ τθσ Υόλθσ  

και από τθν άλλθ τθν κρυφι ελπίδα για τθν αναγζννθςθ και αποκατάςταςθ του ζκνουσ.  

γ) Ψθ ςφγχρονθ περίοδο. Χ' αυτιν δθμιουργοφνται όλα τα νεότερα τραγοφδια τθσ κοινωνικισ  

ηωισ - εορταςτικά, ερωτικά, γαμιλια, νανουρίςματα - που αποτελοφν τθν πλουςιότατθ  

ςυνζχιςθ ποντιακϊν παραδόςεων.  

 

Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςτα ποντιακά τραγοφδια είναι θ ποντιακι διάλεκτοσ.  

Ελλθνικότατθ και πλοφςια ςε εκφραςτικότθτα.  

 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι μζςα ςτουσ ςτίχουσ των Υοντίων όλοι είναι <><Ζλλενοι>>, όλα  

τα κάςτρα και τα κοντάρια <>< ελλενικά >>, ενϊ οι ιρωεσ και τα παλικάρια είναι <><  

Ψραντζλλενοι >>, δθλαδι τριάντα φορζσ Ζλλθνεσ. Φαίνεται ότι ο Υόντιοσ καλλιτζχνθσ είχε  

πλιρθ ςυνείδθςθ τθσ εκνικισ του ταυτότθτασ και γνϊριηε καλά τισ ρίηεσ του.  

 

Ψα μουςικά όργανα που χρθςιμοποιεί ο ποντιακόσ λαόσ είναι ζγχορδα, όπωσ θ λφρα, πνευςτά,  

το αγγείο ι φλογζρα, και κρουςτά, το νταοφλι. Είναι όργανα παραδοςιακά που τα  

καταςκευάηουν ειδικοί λαϊκοί τεχνίτεσ. Είναι τα κυρίωσ μουςικά όργανα των Υοντίων.  

Αποκλειςτικόσ ςυνοδόσ του τραγουδιοφ ςυχνά είναι θ λφρα. Θ λφρα, ο λόγοσ, και θ μελωδία,  



δεμζνα ςφιχτά με το ρυκμό, μιλοφν με τον πιο πειςτικό τρόπο ςτθν καρδιά του ποντιακοφ  

λαοφ. Δεν ζχουν ανάγκθ από επιπλζον καλλιτεχνικι κάλυψθ.  

Χπανιότερθ είναι θ χριςθ άλλων οργάνων, όπωσ το κλαρίνο, το βιολί.  

Είναι προϊόντα τθσ βιομθχανίασ και τεχνολογίασ και για τον ποντιακό λαό μουςικά όργανα  

<><δάνεια>>, που ςπάνια τα ειςάγει ςτθ μουςικι του για να τθν ενιςχφςει.  

 

Σ ρόλοσ των ποντιακϊν τραγουδιϊν είναι ςθμαντικόσ.  

Ωσ μάρτυρεσ, αγζρωχοι ςτο πζραςμα των αιϊνων, εξιςτοροφν τθ ηωι, τθ λεβεντιά, τθ χαρά  

και τθ λφπθ, τθν ελπίδα και τα πάκθ των Υοντίων.  

Ξακθμερινοί ςφντροφοι ομορφαίναν τισ ωραίεσ ςτιγμζσ, αναπτζρωναν τθν ψυχι ςε δφςκολεσ  

ςτιγμζσ. Ζτςι, γίνονται τζλειοι εκφραςτζσ τθσ ηωισ τουσ.  

Για τουσ μεταγενζςτερουσ γίνεται ζτςι πιο προςιτι θ ιςτορία των προγόνων, κατανοείται πιο  

εφκολα, γίνεται ζνα μζροσ τθσ ίδιασ τουσ τθσ ηωισ, ελπίηουν, χαίρονται και υποφζρουν μαηί  

τουσ.  

 

Υάρα πολλά είναι τα γεγονότα, χαροφμενα και κλιβερά, που υπιρξαν εμπνευςτζσ των  

καλλιτεχνϊν του ποντιακοφ τραγουδιοφ.  

Σι Υόντιοι, ηϊντασ ς' ζνα περιβάλλον ηθλευτό από πολλοφσ, λόγω του πλοφτου και τθσ  

ομορφιάσ, εξιδανίκευαν κάκε αίςκθμα. Ζτςι υπάρχουν τραγοφδια που εξυμνοφν τισ διάφορεσ  

εποχζσ του ζτουσ, τα τραγοφδια για τθν εργαςία και τθν κοινωνικι ηωι γενικότερα.  

 

Σ Υόντιοσ, γνιςιοσ κι αυκόρμθτοσ ςτο χαρακτιρα, μα κατά βάκοσ ςυναιςκθματικόσ,  

αφιζρωςε πολλά τραγοφδια ςτον ζρωτα, ςτθν οικογζνεια, τα παιδιά, ςτα τραγοφδια τθσ χαράσ,  

που τραγουδιοφνται ςτου γάμουσ.  

 

Τμωσ, θ ηωι ςτον Υόντο δεν είναι μόνο όμορφθ και ειδυλλιακι. Υαρουςιάηει και διάφορα  

προβλιματα. Θ ποντιακι μοφςα, γνωρίηοντασ τθ ςθμαντικότθτα τθσ παρουςίασ τθσ και τθ  

ςπουδαιότθτα του ρόλου τθσ ςτθ ηωι των Ελλινων του Υόντου, τα αποκαλφπτει ζμμεςα.  



Σι Υόντιοι ωςτόςο δεν αρκοφνται ςτο να προβάλλουν απλϊσ τα προβλιματα, μα  

ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν επίλυςθ αυτϊν, αφοφ διακθρφςςουν ταυτόχρονα κοινωνικζσ ιδζεσ,  

που αποτελοφν τθ βάςθ για τθ ρφκμιςι τουσ. Βαςικό ςτοιχείο, που δείχνει κακαρά τον  

κοινωνικό χαρακτιρα του Ζλλθνα.  

 

Θ δυςτυχία που υπζςτθςαν οι Ζλλθνεσ ςτθ γθ του Υόντου ςτάκθκε ωσ κλιβερι ζμπνευςθ  

των καλλιτεχνϊν, και πθγι των κρυλικϊν τραγουδιϊν. Θ υψθλι ιδζα τθσ ελευκεριάσ, τθσ  

αποτίναξθσ του απολίτιςτου βάρουσ εμπλοφτθςε πολλοφσ τραγουδιςτζσ.  

Γίνεται αναπαράςταςθ των διαφόρων επειςοδίων και των περιςτατικϊν του εκνικοφ και  

κοινωνικοφ βίου. Σι τραγουδιςτζσ κυμίηουν ςτουσ ακροατζσ δόξεσ του παρελκόντοσ με  

τρόπο ολοηϊντανο και πλοφςιο καλλιτεχνικό πνεφμα. Ψουσ εμψυχϊνουν και τουσ δίνουν τθν  

ελπίδα πωσ και πάλι κα ζρκει θ ανάςταςθ του βαςανιςμζνου αυτοφ ελλθνικοφ πλθκυςμοφ.  

 

Εντυπωςιακό, και γι' αυτό αξιοςθμείωτο είναι, ότι ο Υόντιοσ καλλιτζχνθσ μζςα ςτθν ζςχατθ  

ϊρα τθσ απελπιςίασ του και του κρινου για τθν εκνικι ςυμφορά καταφζρνει και δίνει  

παρθγοριά, αφοφ αντλεί δφναμθ από τθν ελπίδα για τθν ανάςταςθ του Γζνουσ.  

Θ λαϊκι μοφςα υπόςχεται ότι, <>< Θ Φωμανία κι αν πζραςεν, ανκεί και φζρει κι άλλο..>>,  

δθλαδι <>< Ψο Ζκνοσ κι αν ςκλαβϊκθκε, κ' αναςτθκεί και πάλι.. >> .  

Αμζςωσ μετά τθν πτϊςθ, ο ποντιακόσ λαόσ δεν πζφτει μόνο ςε αυτοπαρθγοριά, αλλά  

οραματίηεται τθν ανάςταςι του.  

 

Πε παντοτινό και ςπουδαιότατο ςφντροφο τθ μοφςα του ο Ζλλθνασ μπαίνει ςτθ ςκλαβιά, με  

τθ βάςιμθ ελπίδα ότι κα αντικρίςει ςφντομα το φωσ τθσ ελευκερίασ. Ψον καταβάλλει θ υλικι,  

θ ςωματικι βία, μα εκείνοσ δεν αιςκάνεται θττθμζνοσ. Ψον ξεριηϊνουν από τθ γθ του Υόντου,  

μα θ ψυχι του μζνει εκεί.  

Θ εκνικι μνιμθ παραμζνει ηωντανι και θ ποντιακι ψυχι καρτερεί πάντα τθ δικαίωςθ των  

κρφλων.  

 



Πζςα ς' αυτζσ τισ καταςτάςεισ ο Υόντιοσ δεν ξεχνά τουσ ιρωζσ του. Δεν τουσ αφινει να  

χακοφν ςτθν ανωνυμία, τουσ κάνει παςίγνωςτουσ. Υροςφζρει τον καλφτερο φμνο προσ τον  

<><άγνωςτο πολζμαρχο Ακρίτα>>. Σ ςυνκζτθσ εξυμνεί τουσ πολεμιςτζσ που προςτάτεψαν τισ  

ακριτικζσ, τισ περιοχζσ των ςυνόρων, από τισ ειςβολζσ των εχκρϊν. Δίνοντάσ ςτον άγνωςτο  

πολζμαρχο το γενικό όνομα <>< Ακρίτα >>, ψάλλει τθ δόξα του, περιγράφοντασ τουσ  

θρωικοφσ αγϊνεσ του και τα κατορκϊματά του.  

 

Φεφγοντασ, οι ξεριηωκζντεσ εγκαταλείπουν τθν πατρϊα γθ και όλα τα υπάρχοντά τουσ.  

Υαίρνουν ωςτόςο μαηί τουσ ιερά κειμιλια και λίγο χϊμα από τθ γθ του Υόντου. Αψθφοφν το  

βάροσ και τισ αποςτάςεισ. Είναι κάτι από το είναι τουσ και δεν πρζπει να το αφιςουν πίςω.  

Ζχουν προπάντων τθ δφναμθ να κουβαλιςουν μαηί τουσ όχι μόνο μια απλι ανάμνθςθ του  

παρελκόντοσ, αλλά τθν ίδια πνευματικι κλθρονομιά τουσ.  

Θ μοφςα τουσ, τουσ ςυνόδευει και χρόνια μετά τον απάνκρωπο ξεριηωμό, τουσ κυμίηει τα  

χρόνια τθσ ακμισ του Υόντου.  

Πζςα από το τραγοφδι βρίςκουν και πάλι παρθγοριά, όπωσ και ςε προθγοφμενεσ περιςτάςεισ.  

 

Θ ιςτορία των Υοντίων και θ περιπλάνθςι τουσ δεν ςταματά εδϊ. Για τθν αναηιτθςθ τθσ  

οικογενειακισ και προςωπικισ τουσ ευτυχίασ πολλοί ιταν αναγκαςμζνοι να αφιςουν πίςω τθ  

ηεςτι αγκαλιά τθσ οικογζνειασ και τθσ Πθτζρασ Ελλάδασ.  

 

Ζτςι δεν εκπλιςςει το γεγονόσ, ότι πολλά τραγοφδια αφιερϊκθκαν ςτον ξενιτεμζνο Ζλλθνα  

και γενικότερα ςτουσ καθμοφσ τθσ ξενιτειάσ.  

Αν και ο ξζνοσ τόποσ υπόςχεται πολλά κζρδθ, ποικίλα είναι τα τραγοφδια, που επιςθμάνουν  

ότι δεν μπορεί ο τόποσ αυτόσ να γίνει πατρίδα. Ψα τραγοφδια εξυμνοφν τθν επιςτροφι και  

κρθνοφν τθν αναχϊρθςθ του ξενιτεμζνου, εκφράηοντασ λεπτομερϊσ το μεγάλο κενό που  

αφινει, τον μεγάλο πόνο, που πολλζσ φορζσ φαντάηει βαρφτεροσ κι από εκείνον του κανάτου.  

 

Χιμερα οι Υόντιοι ςτθν Ελλάδα, πρεςβφτεροι και νεότεροι, αυτοί που κλθροδοτοφν τισ  



παραδόςεισ κι εκείνοι που τισ κλθρονομοφν, ηουν ζντονα τισ αναμνιςεισ του παρελκόντοσ.  

Θ ίδια λαϊκι μοφςα, που κατά τθν τουρκοκρατία δεν ζπαψε να κερμαίνει τθν εκνικι μνιμθ,  

κρατάει ηωντανι τθ ςυνείδθςθ του ιςτορικοφ μεγαλείου.  

Ζτςι ιδρφκθκαν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό πάρα πολλά ποντιακά ςωματεία. Τλα  

αναπτφςςουν αξιόλογθ δραςτθριότθτα ςε κοινωνικοφσ και φιλανκρωπικοφσ τομείσ, ιδίωσ  

όμωσ πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ λαογραφικοφ, πολιτιςτικοφ και καλλιτεχνικοφ  

περιεχομζνου. Ξαλλιεργοφνται και προβάλλονται οι ποντιακζσ παραδόςεισ.  

Ποχκϊντασ με το ποντιακό τραγοφδι ςτο ςτόμα κεραπεφουν το βακφ αίςκθμα τθσ νοςταλγίασ  

των αλθςμόνθτων πατρίδων και ςυντθροφν αξίεσ και ιδανικά από τθν παραδοςιακι ηωι.  

Επιδροφν ζτςι αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ και κεμελίωςθ του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ.  

 

Χοφία Ξαρυπίδου 

 

 

Θ ιςτορία του Υόντου  
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Θ αρχι τθσ ιςτορίασ του Υόντου χρονολογείται το 1000 π.Χ.  

Πε τθν κάκοδο των Δωριζων ςτθν Ελλάδα εξαναγκάςτθκαν οι Αχαιοί, κατά ρεφματα να 

μεταναςτεφςουν (να αποικιςουν), πρϊτα ςτα παράλια τθσ Λωνίασ και μετά ςτα νότια παράλια τθσ 

Λταλίασ και τθ Χικελία και τελικά ςτθ Παφρθ Κάλαςςα, ςτο γεωγραφικό Υόντο. Θ αρχικι ονομαςία 

«Άξενοσ», αφιλόξενοσ Υόντοσ (μάλλον για τα αφιλόξενα, βακιά νερά ςτα νότια παράλια αλλά και 

για τουσ λαοφσ που ηοφςαν εκεί), ζγινε γριγορα «Εφξεινοσ Υόντοσ» , δθλαδι φιλόξενοσ, από τουσ 

Ζλλθνεσ, που δθμιοφργθςαν τισ αποικίεσ εκεί. Σι λόγοι που ϊκθςαν τουσ πρϊτουσ αποικιςτζσ προσ 

τον Υόντο ιταν κακαρά οικονομικοί. Από τθν περιοχι αυτι ζφερναν ςτθν Ελλάδα ςίδθρο, χαλκό, 

αλάτι, λινάρι, ξυλεία, ςιτθρά, μαλλί, κερί, μζλι και το πιο πολφτιμο μζταλλο, το χρυςάφι. Επί 3000 

χρόνια οι Ζλλθνεσ του Υόντου διατιρθςαν αναλλοίωτθ τθν ορκόδοξθ χριςτιανικι πίςτθ, τθν 

ελλθνικι γλϊςςα, ςτθ μορφι τθσ ποντιακισ διαλζκτου, θ οποία διατθρεί τα ςτοιχεία τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ (ιωνικισ) προφοράσ, άκμαςαν ςτο εμπόριο και ςτα γράμματα. Ακόμθ και κάτω από 

δφςκολεσ ςυνκικεσ ίδρυςαν ςχολεία (1682 – Φροντιςτιριο Ψραπεηοφντασ) και δίδαξαν τα γράμματα 

ςτα παιδιά τουσ. Σι Ζλλθνεσ του Υόντου ιταν δάςκαλοι, κακθγθτζσ, τραπεηίτεσ, γιατροί και γενικά 

επιςτιμονεσ. Ζχτιςαν δεκάδεσ μονζσ που διατθροφςαν επί χρόνια, όπωσ είναι θ Λερά Πονι τθσ 

Υαναγίασ Χουμελα, που βριςκόταν ςτο όροσ Πελάσ, απϋ όπου ζλαβε το όνομά τθσ.  



 

Λςτορικά ςτοιχεία  

 

Αν και θ ιςτορία του Υόντου χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων με τθν Αργοναυτικι εκςτρατεία και τισ 

πρϊτεσ εγκαταςτάςεισ των Ελλινων ςτα μζρθ αυτά ευκφσ αμζςωσ μετά τον Ψρωικό πόλεμο (1100 

π.Χ.), θ κακαυτό ιςτορία του διαφαίνεται από τισ αρχζσ του Θ’ π.Χ. αιϊνα με τθν ίδρυςθ τθσ Χινϊπθσ 

από Πιλιςιουσ αποίκουσ το 785 π.Χ. και αργότερα των άλλων πόλεων: Ψραπεηοφντασ (756 π.Χ.), 

Ξεραςοφντοσ (700 π.Χ.), Αμιςοφ (Χαμψοφντασ 600 π.Χ.), Ξοτυϊρων (Σρντοφ), Ψριπόλεωσ κλπ. Χε όλθ 

τθ μακρόχρονθ διάρκεια τθσ ηωισ του (1100 π.Χ. –1922 μ.Χ.), ζνα διάςτθμα 3.000 χρόνων, ο Υόντοσ 

υπιρξε ζνα από τα ςπουδαιότερα τμιματα του ελλθνικοφ ζκνουσ, ςτο οποίο ο ελλθνιςμόσ τθσ 

περιοχισ αυτισ τόςο ςτα χρόνια τθσ αρχαιότθτασ και του Π. Αλεξάνδρου όςο και τθσ 

ρωμαιοκρατίασ και του Βυηαντίου και αυτισ τθσ τουρκοκρατίασ (1461–1922) δεν ζπαυςε να 

διατθρεί αλϊβθτθ τθν εκνικι του ςυνείδθςθ και ακμαίο και υπεριφανο το εκνικό του φρόνθμα με 

ακλόνθτθ τθν πίςτθ ςτισ ακατάλυτεσ προγονικζσ του παραδόςεισ 
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Αφιζρωμα ςε ζνα λαό τθσ προςφυγιάσ (Υόντοσ), Αβραάμ Γκόςιοσ, Πακθτισ Α' Ψάξθσ 6ου Γυμναςίου 

Χερρϊν  

 

Ψα παρακάτω ζχει γράψει ζνασ μακθτισ 14 ετϊν που ζχει απεριόριςτο καυμαςμό για ζνα από τουσ 

λαοφσ <τθσ προςφυγιάσ> που δεν είναι άλλοσ από το λαό του Υόντου, το λαό που μετά από τόςεσ 

υποδουλϊςεισ πράγματα που εν ζνασ λαόσ τα διατθριςει ζχει λφςει το πρόβλθμα τθσ εξαφάνιςθσ.  

 

<><><><Ψα τρία αυτά πράγματα που ζχει διατθριςει o ελλθνιςμόσ του Υόντου ςτουσ αιϊνεσ μπορϊ 

να πω είναι τα εξισ:  

1ον τθ κρθςκεία 2ον τισ παραδόςεισ και 3ον τθ γλϊςςα.  

Ψο ότι οι Υόντιοι διατιρθςαν τθ γλϊςςα τουσ ηωντανι και προπαντόσ αναλλοίωτθ δεν είναι τυχαίο. 

Σπωσ ςασ είναι γνωςτό, θ ποντιακι διάλεκτοσ προζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι και όποιοσ είναι 

γνϊςτθσ αυτισ και φυςικά κατζχει και λίγθ φανταςία ίςωσ καταφζρει να καταλάβει τθν πλοφςια 

αυτι διάλεκτο.  

Πε ζνα μωρό ςτθν αγκαλιά, ζνα κομπόδεμα, τθ ψυχι και ζνα όραμα για μια καινοφργια ηωι. Ετςι 

ξεκίνθςαν το ταξίδι τουσ, ζνα ταξίδι που για πολλοφσ ποτζ δεν είχε τζλοσ, γιατί ςτθν μζςθ που ιταν 



τόςο μικρό ξεκίνθμα για ζνα άλλο ταξίδι, πιο μεγάλο, ζνα ταξίδι προσ τθν αιωνιότθτα, προσ τθ 

βαςιλεία των ουρανϊν.  

Χε μια περιοχι λίγο ζξω από τθ Ξωνςταντινοφπολθ, ςτο Ερηεροφμ, ιταν το μζροσ που 

ςυγκεντρϊκθκαν οι πρϊτοι πρόςφυγεσ Υόντιοι, που μζςα ςτθ φτϊχεια τουσ και τθν κακομοιριά 

τουσ, άρχιςαν με αργό ρυκμό να διαςκορπίηονται ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα. Θ πρϊτθ αδικία που 

ςθμειϊκθκε εισ βάροσ τουσ ιταν ότι, αν όχι όλουσ, τουσ περιςςότερουσ απ’ αυτοφσ τουσ ζςτειλαν 

μαηί με τισ οικογζνειζσ τουσ ςε ορεινά ςθμεία, χωρίσ να ζχουν εφφορθ γθ να καλλιεργιςουν και το 

κυριότερο, ςτζγθ ζνα κεραμιδί πάνω από το κεφάλι τουσ, όπωσ λζει κι ο λαόσ. Υαρόλα αυτά με τθν 

εργατικότθτά τουσ και τθ δίψα τουσ για ηωι και γνϊςθ ςε λίγο χρονικό διάςτθμα κατάφεραν να 

ξαναςτακοφν ςτα πόδια τουσ και να ενςωματωκοφν με τουσ άλλουσ Ελλθνεσ.  

Ψα ζκιμα τουσ ιταν το τρίτο ςθμαντικότερο πράγμα που διατιρθςαν οι Υόντιοι. Αξίηει να αναφερκϊ 

ςτο παραδοςιακό μουςικό όργανο του, διατθρθμζνου από τον καιρό του Βυηαντίου και φερμζνο 

από τθν περιοχι του Υόντου, και το όνομά τθσ, λφρα. Ξάκε όργανο ςυνοδεφει το τραγοφδι και το 

τραγοφδι απαιτεί τραγουδιςτι όπου οι άνκρωποι αυτοί μζςα από τουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν 

εξιςτοροφν τισ ιςτορίεσ τουσ και γενικά τισ λφπεσ, τισ χαρζσ και τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων 

που ιρκαν από τθν ανατολι και των ανκρϊπων που με γζφυρα το κάνατο πζραςαν ςτθ ηωι, ςτθ 

γνϊςθ, και ςτθν ΕΟΕΩΚΕΦΛΑ. >>>>>>>>>>>>>> 
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Republic of Turkey-Ministry of Foreign Affairs (Ωπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Ψουρκίασ)  

 

Setting The Record Straight On Pontus Propaganda Against Turkey  

Κζτοντασ το αρχείο ευκεία Pontus Propaganda ενάντια ςτθν Ψουρκία  

(θ μετάφραςθ των επιςιμων κζςεων τθσ δθμοκρατικισ... Ψουρκίασ, ακολουκεί)  

--------------------------------------------------------------------------------  

 

Greece claims that between 1916-1923 the Greek Orthodox population then living in the eastern 

Black Sea region of Turkey became the victim of a systematic policy of extermination by the Turkish 

authorities of the day and that those who were able to escape did so by taking refuge in Greece. On 

24 February 1994, the Greek Parliament adopted "19 May" as a "Day for Commemorating the Turkish 

genocide against the Pontus Greeks". But history and the facts are at odds with Greek claims and 

point unmistakably in another direction.  

 



THE BACKGROUND OF PONTUS CLAIMS  

 

The term "Pontus" evolves from "Pont-Euxin", which in ancient Greek denotes the Black Sea. The 

emergence of Hellenic influence in the Black Sea region can be traced back to the Ionnians who 

established Greek type city-states in Sinop and Trabzon in the VI. century B.C.. The Macedonian King 

of Philippe and his son, Alexander the Great, drove the Persians out of the South-East Black Sea 

Coasts and consolidated Greek influence in the region. Following the takeover of Istanbul by 

Catholic/Latin Europeans, the Byzantines living in Istanbul emigrated to the Eastern Black Sea region 

and founded the Kingdom of Pontus. Despite the fact that it was unable to maintain full and effective 

control over the region, the Pontus Kingdom managed to survive for some 250 years and later came 

under the domination of the Ottoman Empire in 1461 following the conquest of Istanbul by Fatih 

Sultan Mehmet.  

 

Though formerly an element of simple folklore, the term "Pontus" was after the events in Cyprus in 

1974, loaded with ideological content with the aim of fuelling hostile feelings towards Turkey. It was 

contemplated by Greek policy-makers that the exploitation of the "Pontus" idea would help in their 

efforts to undermine the political and cultural principles on which the modern Turkish state stands 

and would also provide a pretext for forcing out members of the Turkish Minority from Western 

Thrace.  

 

The Greek priority target is the destabilization of the multi-cultural ethnic composition of Turkey, 

presumably to be achieved by inciting micro-nationalist feelings. The aim is to challenge Turkey's 

territorial integrity. Thus Greece can be said to be in pursuit of the following objectives in this 

connection:  

 

- To tarnish the image of Mustafa Kemal Atat&uuml;rk who frustrated the Greek invasion of Turkey.  

 

- To deceive the world community that Turkey's history is replete with genocides and that its 

ideology is based on racist principles.  

 

- To present PKK terrorism as a "war of liberation" and to constitute with the PKK a front against 

Turkey, by creating a linkage between the "Pontus Greeks" and the "Kurds".  

 

- To encourage anti-Turkish sentiments in the so-called Pontus Greeks by attributing to them a 

fictitious "Pontus identity".  

 



- Last, but most important, to utilise the Pontus element as a pretext in the de-Turkification process 

of Western Thrace.  

 

Indeed, in the effort to change the demographical composition of the intensely Turkish populated 

Western Thrace, the Greek government settled in Western Thrace 120,000 "Pontian Greeks" that 

emigrated from the territories of the former Soviet Union. In line with the Greek plan of forcing the 

Turks out of the region, these immigrants, who did not even know Greek language, were injected and 

saturated with a forced "Pontus consciousness" so that they would acquiesce in their being settled in 

Western Thrace.  

 

WHO COMMITTED GENOCIDE: TURKS OR GREEK BANDS ?  

 

In the first part of the twentieth century when the Ottoman Empire was fast collapsing, ethnic Greek 

irregulars, armed and encouraged by Greece, operated in the Turkish Black Sea coast regions. The 

Ottoman authorities had considerable difficulty in controlling them. Banditry by these groups often 

deteriorated into slaughter of Turkish villagers. Over 40 ethnic Greek bandit groups plundered 

Turkish villagers and murdered at least 2,000 Turks, including elderly, women, and children. After the 

1918 Armistice Agreement, Greece and the Greek community in Anatolia tried to take advantage of 

the weakness of the Ottoman Sultan in maintaining effective control in the region and the Greek 

irregulars attempted to create an ethnic Greek state on the Black Sea coast modeled on the ancient 

state of Pontus.  

 

Many foreign observers who at the time visited the region comment on the turmoil which these 

Greek irregulars had created. The American High Commissioner, Mark Bristol, in a report he wrote 

after a journey along the Black Sea coast, drew attention to the anarchy which the Greeks were 

fomenting.  

 

During his visit to Zile in February 1920, even a Greek lieutenant was bewildered by the menacing 

actions of Bishop Eftimious against the public authorities. Lieutenant Karaiskos reported that Eftimios 

threatened to send his 5,000 armed irregulars to the city, if the prefect of Samsun failed to release 

the imprisoned chief of one of his bands.  

 

On July 7 1920, the Athens Pontus Committee, in a memorandum delivered to the Greek 

government, proposed that 20,000 well-equipped men from Pontus should be sent to inland districts 

of Anatolia to support the invading Greek forces. The very fact that the armed irregulars of the ethnic 

Greeks in the Pontus numbered 20,000 reveals the magnitude of the threat they posed to the Turkish 

civilian population in the region.  



 

While public disorder persisted in the eastern Black Sea region, the authorities of the Allied 

occupation forces in Turkey deliberately misrepresented the precautionary measures taken by the 

Turkish security forces as "genocide." They did so with the expectation that turmoil in the region 

would give them a pretext for occupying it under the Armistice Agreement.  

 

On May 19, 1919, Mustafa Kemal landed at Samsun mandated by the Ottoman Government to 

inspect the situation. Contrary to claims being made in Greece, Mustafa Kemal did no more than 

prepare reports about the situation and dispatch them to the Ottoman Government. Mustafa 

Kemal's only intervention was in late 1920, when he instructed local Turkish authorities to be more 

attentive to the needs of the ethnic Greek population. (These instructions are registered in the 

official minutes of the Grand National Assembly of Turkey.)  

 

DISTORTING HISTORICAL RECORDS: "700,000" GREEKS IN REGION  

 

Greek claims that there were "700,000" Greeks in the eastern Turkish Black Sea region and that 

350,000 of these were slaughtered is a blatant distortion of history.  

 

Even a cursory examination of foreign and local sources about the population of Greeks in the region 

would immediately establish that Greek suggestion of "700,000" is fictitious. The King Krane 

Commission, authorised by the American government, reported on 28 August 1919 that the 

estimated number of Greek residents in the eastern Black Sea region was 200,000. "Documents 

Diplomatiques" issued by the French Ministry of Foreign Affairs, noted that, according to the 

Ottoman census held between 1893 and 1897, the Greek population was 193,000 in Trabzon and 

76,068 in Sivas Provinces. This means that the total Greek population at that time was 269,068. In 

1923 at the Lausanne Conference, Elefterios Venizelos, the Prime Minister of Greece, relied on 

exaggerated numbers given by the Greek Orthodox Patriarchate in Istanbul and claimed that the 

population of Greeks living in the Black Sea region was 447,828. This figure is excessive, but even if 

one accepts it, it is still far below the current Greek claim of 700,000.  

 

 

Nor is there any evidence in historical documents supporting Greek allegations that there existed 

350,000 ethnic Greeks in the Canik Sanjak of Trabzon. Leon Maccas, in a book entitled "L' 

H&eacute;llenisme de L'Asie Mineure" noted that there were 136,087 Greek inhabitants in the area. 

The 1906 Yearbook of the Province of Trabzon contradicts Maccas by specifying that the province 

had only 75,062 ethnic Greek inhabitants in Canik Sanjak. The Patriarchate records in Istanbul put the 

ethnic Greeks of the sanjak at 193,000. Although these figures differ from one another, they are all 

well below the present day Greek claim of 350,000. Only around 100,000 ethnic Greeks emigrated to 



Greece from Canik at the time of the population exchange, which again makes it very difficult to 

assert, as the Greeks do, that 350,000 people were annihilated.  

 

In 1923, with the conclusion of the "Agreement on the Exchange of Turkish and Greek Populations" 

between Turkey and Greece, 322,500 Greek residents of the region emigrated peacefully to Greece. 

Given the fact that 322,500 Greeks emigrated to Greece and the above estimates about the 

population of Greeks in the region, the allegation of a genocide involving 350,000 Greeks stands as a 

malicious lie.  

 

History thus points to Greece as the party that should apologise for the war crimes it committed 

during its invasion of Anatolia, and the atrocities committed by Greek bands in the Black Sea region, 

instead of being the party that can shamelessly level unfounded allegations about the so-called 

Pontus genocide. Article 59 of the 1923 Treaty of Lausanne refers to the war crimes committed by 

Greece in Anatolia. It will be recalled that crimes committed in wartime against civilians are among 

the most serious forms of human rights breaches. Today, Greece is continuing to violate the human 

rights of the Turkish Minority in Western Thrace despite her commitments and obligations stemming 

from international treaties. The world community, as documented in numerous reports by human 

rights watch groups, is aware of the fact that the Turkish Minority in Western Thrace is subject to 

policies of systematic exclusion and discrimination. Greece cannot hide behind distasteful lies to 

cover up its own past record and its present day policies aimed at suppression of the Turkish 

Minority.  

 

**********************************************************************************

***************  

 

Κζτοντασ το αρχείο ευκεία Pontus Propaganda ενάντια ςτθν Ψουρκία  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

Θ Ελλάδα απαιτεί ότι μεταξφ του 1916-1923 ο ελλθνικόσ ορκόδοξοσ πλθκυςμόσ που ηει ζπειτα ςτθν 

ανατολικι περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ τθσ Ψουρκίασ ζγινε το κφμα μιασ ςυςτθματικισ πολιτικισ τθσ 

εξολόκρευςθσ από τισ τουρκικζσ αρχζσ τθσ θμζρασ και ότι εκείνοι που ιταν ςε κζςθ να 

δραπετεφςουν ζκαναν ζτςι με τθ λιψθ του καταφυγίου ςτθν Ελλάδα. Χτισ 24 Φεβρουαρίου 1994, το 

ελλθνικό Ξοινοβοφλιο υιοκζτθςε "τισ 19 Παϊ'ου" ωσ "θμζρα για να τιμιςει τθν μνιμθ τθσ τουρκικισ 

γενοκτονίασ ενάντια ςτον Pontus Greeks". Αλλά θ ιςτορία και τα γεγονότα είναι ςε διαφωνία με τισ 

ελλθνικά αξιϊςεισ και το ςθμείο unmistakably ςε μια άλλθ κατεφκυνςθ.  

 



ΨΣ ΩΥΤΒΑΚΦΣ ΨΩΡ ΑΛΏΧΕΩΡ ΨΣΩ PONTUS  

 

Σ όροσ "Pontus" εξελίςςει από "ποντ- Euxin", το οποίο ςτα αρχαία ελλθνικά δείχνει τθ Παφρθ 

Κάλαςςα. Θ εμφάνιςθ τθσ ελλθνικισ επιρροισ ςτθν περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ μπορεί να 

επιςθμανκεί πίςω ςτο Ionnians που κακιζρωςε τισ ελλθνικζσ πόλεισ κράτθ τφπων ςε Sinop και 

Trabzon ςτο VI αιϊνα B.C .. Σ μακεδονικόσ βαςιλιάσ του Philippe και του γιου του, Αλζξανδροσ ο 

μεγάλοσ, οδιγθςε το Persians από τισ ακτζσ νοτιοανατολικισ Παφρθσ Κάλαςςασ και παγίωςε 

ελλθνικι επιρροι ςτθν περιοχι. Πετά από τθν ανάλθψθ τθσ Ξωνςταντινοφπολθσ από τουσ 

κακολικοφσ/λατινικοφσ Ευρωπαίουσ, οι Βυηαντινοί που ηουν ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ 

μετανάςτευςαν ςτθν ανατολικι περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ και ίδρυςαν το βαςίλειο του Pontus. 

Υαρά το γεγονόσ ότι ιταν ανίκανο να διατθριςει τον πλιρθ και αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ 

περιοχισ, ο Pontus Kingdom κατόρκωςε να επιηιςει για μερικά 250 ζτθ και ιρκε αργότερα κάτω 

από τθν κυριαρχία τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ το 1461 μετά από τθν κατάκτθςθ τθσ 

Ξωνςταντινοφπολθσ από Fatih Sultan Mehmet.  

 

Εν τοφτοισ ςτο παρελκόν ζνα ςτοιχείο τθσ απλισ λαογραφίασ, ο όροσ "Pontus" ιταν μετά από τα 

γεγονότα ςτθν Ξφπρο το 1974, φορτωμζνοσ με το ιδεολογικό περιεχόμενο με το ςτόχο τα εχκρικά 

ςυναιςκιματα προσ τθν Ψουρκία. Υροβλζφτθκε από τουσ ελλθνικοφσ ςχεδιαςτζσ πολιτικισ ότι θ 

εκμετάλλευςθ τθσ ιδζασ του "Pontus" κα βοθκοφςε ςτισ προςπάκειζσ τουσ να υπονομεφςουν τισ 

πολιτικζσ και πολιτιςτικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ το ςφγχρονο τουρκικό κράτοσ ςτζκεται και κα παρείχε 

επίςθσ μια πρόφαςθ για να αναγκάςει ζξω τα μζλθ τθσ τουρκικισ μειονότθτασ από τθ δυτικι 

Κράκθ.  

 

Σ ελλθνικόσ ςτόχοσ προτεραιότθτασ είναι θ αποςτακεροποίθςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ εκνικισ 

ςφνκεςθσ τθσ Ψουρκίασ, πικανϊσ πουεπιτυγχάνεται με τθν υποκίνθςθ των μικροχπολογιςτισ-

εκνικιςτικϊν ςυναιςκθμάτων. Σ ςτόχοσ είναι να προκλθκεί θ εδαφικι ακεραιότθτα τθσ Ψουρκίασ. 

Ξατά ςυνζπεια θ Ελλάδα μπορεί να ειπωκεί για να ςυμφωνιςει με τθν αναηιτθςθ των ακόλουκων 

ςτόχων επ'αυτοφ:  

 

- Για να αμαυρϊςει τθν εικόνα Mustafa Kemal Atatόrk που ματαίωςε τθν ελλθνικι ειςβολι τθσ 

Ψουρκίασ.  

 

- Για να εξαπατιςει τθν παγκόςμια κοινότθτα ότι θ ιςτορία τθσ Ψουρκίασ είναι κορεςμζνθ με τισ 

γενοκτονίεσ και ότι θ ιδεολογία τθσ είναι βαςιςμζνθ ςτισ ρατςιςτικζσ αρχζσ.  

 

- Χτθν παροφςα τρομοκρατία PKK ωσ "πόλεμο τθσ απελευκζρωςθς" και για να αποτελζςουν με το 

PKK ζνα μζτωπο ενάντια ςτθν Ψουρκία, με τθ δθμιουργία ενόσ ςυνδζςμου μεταξφ του "Pontus 

Greeks" και των "Ξοφρδων".  



 

- Για να ενκαρρφνει τα αντι-τουρκικά ςυναιςκιματα ςτον αποκαλοφμενο Pontus Greeks από τθν 

απόδοςθ ςε τουσ μιασ φανταςτικισ "ταυτότθτασ του Pontus".  

 

- Χτο τζλοσ, αλλά ο ςθμαντικότεροσ, να χρθςιμοποιιςει το ςτοιχείο του Pontus ωσ πρόφαςθ ςτθ 

διαδικαςία de- turkification τθσ δυτικισ Κράκθσ.  

 

Υράγματι, ςτθν προςπάκεια να αλλαχτεί θ δθμογραφικι ςφνκεςθ τθσ ζντονα τουρκικισ 

εποικθμζνθσ δυτικισ Κράκθσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ που εγκακίςταται ςτθ δυτικι Κράκθ 120.000 

"Pontian Greeks" που μετανάςτευςε από τα εδάφθ τθσ προθγοφμενθσ ςοβιετικισ ζνωςθσ. Χφμφωνα 

με το ελλθνικό ςχζδιο του καταναγκαςμοφ των Ψοφρκων από τθν περιοχι, αυτοί οι μετανάςτεσ, που 

δεν ιξεραν ακόμα και τθν ελλθνικι γλϊςςα, εγχεκθκαν και διαποτίςτθκαν με μια αναγκαςμζνθ 

"ςυνείδθςθ του Pontus" ζτςι ϊςτε κα ςυμφωνοφςαν ςτο τουσ που εγκακίςταται ςτθ δυτικι Κράκθ.  

 

ΥΣΛΣΧ ΔΖΧΠΕΩΧΕ ΨΘ ΓΕΡΣΞΨΣΡΜΑ: ΨΣΪΦΞΣΛ Ι ΕΟΟΘΡΛΞΖΧ ΥΕΦΛΣΧΖσ;  

 

Χτο πρϊτο μζροσ του εικοςτοφ αιϊνα όταν θ οκωμανικι αυτοκρατορία κατζρρεε γριγορα, εκνικά 

ελλθνικά irregulars, ζνοπλοσ και ενκαρρυμζνοσ από τθν Ελλάδα, που χρθςιμοποιείται ςτισ τουρκικζσ 

περιοχζσ ακτϊν Παφρθσ Κάλαςςασ. Σι οκωμανικζσ αρχζσ είχαν τθν ιδιαίτερθ δυςκολία ςτον ζλεγχο 

τουσ. Θ λθςτεία από αυτζσ τισ ομάδεσ επιδείνωςε ςυχνά ςτθ ςφαγι των τουρκικϊν χωρικϊν. 40 

Εκνικζσ ελλθνικζσ ομάδεσ λθςτϊν λεθλάτθςαν τουσ τουρκικοφσ χωρικοφσ και δολοφόνθςαν 

τουλάχιςτον 2.000 Ψοφρκουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των θλικιωμζνων, των γυναικϊν, και των 

παιδιϊν. Αφότου προςπάκθςαν να εκμεταλλευκοφν θ ςυμφωνία ανακωχισ του 1918, θ Ελλάδα και 

θ ελλθνικι κοινότθτα ςτθν Ανατολία τθν αδυναμία του οκωμανικοφ ςουλτάνου ςτθ διατιρθςθ του 

αποτελεςματικοφ ελζγχου ςτθν περιοχι και τα ελλθνικά irregulars προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν 

ζνα εκνικό ελλθνικό κράτοσ ςτθν ακτι Παφρθσ Κάλαςςασ που διαμορφϊκθκε ςφμφωνα με το 

αρχαίο κράτοσ του Pontus.  

 

Υολλοί ξζνοι παρατθρθτζσ που ςτο χρόνο επιςκζφτθκαν τθν περιοχι ςχολιάηουν τθν αναταραχι 

που αυτά τα ελλθνικά irregulars είχαν δθμιουργιςει. Σ αμερικανικόσ υψθλόσ Επίτροποσ, ςθμάδι 

Ππρίςτολ, ςε μια ζκκεςθ που ζγραψε μετά από ζνα ταξίδι κατά μικοσ τθσ ακτισ Παφρθσ 

Κάλαςςασ, ζςυρε τθν προςοχι ςτθν αναρχία που οι Ζλλθνεσ ενκάρρυναν.  

 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ του ςε Zile τον Φεβρουάριο του 1920, ακόμα και ζνασ ελλθνικόσ 

υπολοχαγόσ ςυγχφςτθκε από τισ απειλθτικζσ ενζργειεσ του επιςκόπου Eftimious ενάντια ςτισ 

δθμόςιεσ αρχζσ. Σ υπολοχαγόσ Karaiskos εξζκεςε ότι Eftimios απείλθςε να ςτείλει 5.000 ζνοπλα 



irregulars του ςτθν πόλθ, εάν ο ζπαρχοσ Samsun απζτυχε να εκδϊςει το φυλακιςμζνο προ!ιςτάμενο 

μια από τισ περιοχζσ του.  

 

Χτισ 7.1920 Λουλίου, θ Ακινα Pontus Committee, ςε ζνα υπόμνθμα που παραδόκθκε ςτθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ, πρότεινε ότι 20.000 εξοπλιςμζνα καλά άτομα από τον Pontus πρζπει να ςταλοφν ςτισ 

εςωτερικζσ περιοχζσ τθσ Ανατολίασ για να υποςτθρίξουν τισ ειςβάλλοντασ ελλθνικζσ δυνάμεισ. Ψο 

ίδιο το γεγονόσ ότι τα ζνοπλα irregulars των εκνικϊν Ελλινων ςτον Pontus που αρικμείται 20.000 

αποκαλφπτουν το μζγεκοσ τθσ απειλισ ζκεςαν ςτον τουρκικό πολιτικό πλθκυςμό ςτθν περιοχι.  

 

Ενϊ θ δθμόςια αναταραχι ενζμεινε ςτθν ανατολικι περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ, οι αρχζσ των 

ςυνδεμζνων δυνάμεων επαγγζλματοσ ςτθν Ψουρκία παραποίθςαν ςκόπιμα τα προλθπτικά μζτρα 

που λιφκθκαν από τισ τουρκικζσ δυνάμεισ αςφάλειασ ωσ "γενοκτονία." Ζκαναν ζτςι με τθν 

προςδοκία ότι θ αναταραχι ςτθν περιοχι κα τουσ ζδινε μια πρόφαςθ για τθν κατάλθψθ τθσ κάτω 

από τθ ςυμφωνία ανακωχισ.  

 

Χτισ 19 Παϊ'ου ..1919, Mustafa Kemal προςγειϊκθκε ςε Samsun που εξουςιοδοτικθκε από τθν 

οκωμανικι κυβζρνθςθ για να επικεωριςει τθν κατάςταςθ. Ψο αντίκετο ςτισ αξιϊςεισ που γίνονται 

ςτθν Ελλάδα, Mustafa Kemal λιγότεροσ από προετοίμαςε τισ εκκζςεισ για τθν κατάςταςθ και τισ 

απζςτειλε ςτθν οκωμανικι κυβζρνθςθ. Θ μόνθ επζμβαςθ Kemal Mustafa ςυμφϊνθςε με ςτα τζλθ 

του 1920, όταν κακοδιγθςε τισ τοπικζσ τουρκικζσ αρχζσ για να είναι πιό προςεκτικζσ ςτισ ανάγκεσ 

του εκνικοφ ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. (Αυτζσ οι οδθγίεσ καταχωροφνται ςτα επίςθμα λεπτά τθσ 

μεγάλθσ εκνικισ ςυνάκροιςθσ τθσ Ψουρκίασ.)  

 

ΔΛΑΧΨΦΖΒΟΩΧΘ ΨΩΡ ΛΧΨΣΦΛΞΏΡ ΑΦΧΕΜΩΡ: "700.000" ΖΟΟΘΡΕΧ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΙ  

 

Ψα ελλθνικά απαιτοφν ότι υπιρξαν "700.000" Ζλλθνεσ ςτθν ανατολικι τουρκικι περιοχι Παφρθσ 

Κάλαςςασ και ότι 350.000 αυτά κανατϊκθκαν είναι μια κραυγαλζα διαςτρζβλωςθ τθσ ιςτορίασ.  

 

Ακόμα και μια βιαςτικι εξζταςθ των ξζνων και τοπικϊν πθγϊν για τον πλθκυςμό Ελλινων ςτθν 

περιοχι αμζςωσ κα κακιζρωνε ότι θ ελλθνικι πρόταςθ "700.000" είναι φανταςτικι. Θ επιτροπι 

Krane βαςιλιάδων, που εγκρίκθκε από τθν αμερικανικι κυβζρνθςθ, εξζκεςε ςτισ 28 Αυγοφςτου 

1919 ότι ο υπολογιςμζνοσ αρικμόσ ελλθνικϊν κατοίκων ςτθν ανατολικι περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ 

ιταν 200.000. "Ψα ζγγραφα Diplomatiques" που εκδόκθκε από το γαλλικό υπουργείο ξζνων 

υποκζςεων, ςθμείωςαν ότι, ςφμφωνα με τθν οκωμανικι απογραφι που κρατικθκε μεταξφ 1893 

και 1897, ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ ιταν 193.000 ςε Trabzon και 76.068 ςτισ επαρχίεσ Sivas. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ο ςυνολικόσ ελλθνικόσ πλθκυςμόσ ςε εκείνο τον χρόνο ιταν 269.068. Ψο 1923 ςτθ 

διάςκεψθ τθσ Οωηάνθσ, Elefterios Venizelos, ο πρωταρχικόσ υπουργόσ τθσ Ελλάδασ, ςτθρίχκθκε 

ςτουσ υπερβάλλοντεσ αρικμοφσ που δόκθκαν από το ελλθνικό ορκόδοξο Υατριαρχείο ςτθν 



Ξωνςταντινοφπολθ και απαίτθςε ότι ο πλθκυςμόσ Ελλινων που ηουν ςτθν περιοχι Παφρθσ 

Κάλαςςασ ιταν 447.828. Αυτόσ ο αρικμόσ είναι υπερβολικόσ, αλλά ακόμα κι αν το ζνα το 

αποδζχεται, είναι ακόμα μακριά κάτω από τθν ελλθνικι αξίωςθ ρευμάτων 700.000.  

 

Σφτε υπάρχουν οποιαδιποτε ςτοιχεία ςτα ιςτορικά ζγγραφα που υποςτθρίηουν τουσ ελλθνικοφσ 

ιςχυριςμοφσ ότι υπιρξαν 350.000 εκνικοί Ζλλθνεσ ςτο Canik Sanjak Trabzon. Ψο Leon Maccas, ςε ζνα 

βιβλίο ζχον το δικαίωμα "λ" Hιllenisme de L'Asie Mineure "ςθμείωςε ότι υπιρξαν 136.087 ελλθνικοί 

κάτοικοι ςτθν περιοχι. Θ επετθρίδα του 1906 τθσ επαρχίασ Trabzon ζρχεται ςε αντίκεςθ με Maccas 

με τον προςδιοριςμό ότι θ επαρχία είχε μόνο 75.062 εκνικοφσ ελλθνικοφσ κατοίκουσ ςε Canik 

Sanjak. Ψα αρχεία Υατριαρχείου ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ βάηουν τουσ εκνικοφσ Ζλλθνεσ του sanjak 

ςε 193.000. Αν και αυτοί οι αρικμοί διαφζρουν μεταξφ τουσ, είναι όλοι καλά κάτω από τθν ελλθνικι 

αξίωςθ παροφςασ θμζρασ 350.000. Πόνο γφρω 100.000 εκνικοί Ζλλθνεσ μετανάςτευςαν ςτθν 

Ελλάδα από Canik κατά τθν διάρκεια τθσ ανταλλαγισ πλθκυςμϊν, θ οποία το κακιςτά πάλι πολφ 

δφςκολο να βεβαιϊςει, όπωσ οι Ζλλθνεσ, ότι 350.000 άνκρωποι εκμθδενίςτθκαν.  

 

Ψο 1923, με το ςυμπζραςμα τθσ "ςυμφωνίασ για τθν ανταλλαγι των τουρκικϊν και ελλθνικϊν 

πλθκυςμϊν" μεταξφ τθσ Ψουρκίασ και τθσ Ελλάδασ, 322.500 ελλθνικοί κάτοικοι τθσ περιοχισ 

μετανάςτευςαν ειρθνικά ςτθν Ελλάδα. Δίνω το γεγονόσ ότι 322.500 Ζλλθνεσ μετανάςτευςαν ςτθν 

Ελλάδα και τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ για τον πλθκυςμό Ελλινων ςτθν περιοχι, ο ιςχυριςμόσ μιασ 

γενοκτονίασ που περιλαμβάνει 350.000 Ζλλθνεσ ςτζκεται ωσ κακόβουλο ψζμα.  

 

Θ ιςτορία δείχνει ζτςι τθν Ελλάδα όπωσ το ςυμβαλλόμενο μζροσ που πρζπει να ηθτιςει ςυγγνϊμθ 

για τα πολεμικά εγκλιματα αυτό δζςμευςε κατά τθ διάρκεια τθσ ειςβολισ Ανατολίασ του, και τισ 

αγριότθτεσ που δεςμεφονται από τισ ελλθνικζσ περιοχζσ ςτθν περιοχι Παφρθσ Κάλαςςασ, αντί τθσ 

φπαρξθσ το ςυμβαλλόμενο μζροσ που μπορεί αδιάντροπα αβάςιμοι ιςχυριςμοί επιπζδων για τθν 

αποκαλοφμενθ γενοκτονία του Pontus. Ψο άρκρο 59 τθσ ςυνκικθσ του 1923 τθσ Οωηάνθσ 

αναφζρεται ςτα πολεμικά εγκλιματα που δεςμεφονται από τθν Ελλάδα ςτθν Ανατολία. Κα 

υπενκυμιςτεί ότι τα εγκλιματα που δεςμεφονται ςτθν εμπόλεμθ περίοδο ενάντια ςτουσ πολίτεσ 

είναι μεταξφ των ςοβαρότερων μορφϊν των ανκρϊπινων παραβιάςεων δικαιωμάτων. Χιμερα, θ 

Ελλάδα είναι ςυνεχισ για να παραβιάςει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα τθσ τουρκικισ μειονότθτασ ςτθ 

δυτικι Κράκθ παρά τισ υποχρεϊςεισ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που προζρχονται από τισ διεκνείσ 

ςυνκικεσ. Θ παγκόςμια κοινότθτα, όπωσ τεκμθριϊνεται ςτισ πολυάρικμεσ εκκζςεισ από τισ 

ανκρϊπινεσ ομάδεσ ρολογιϊν δικαιωμάτων, είναι ενιμερθ για το γεγονόσ ότι θ τουρκικι 

μειονότθτα ςτθ δυτικι Κράκθ είναι υπαγόμενθ ςτισ πολιτικζσ του ςυςτθματικϊν αποκλειςμοφ και 

τθσ διάκριςθσ. Θ Ελλάδα μπορεί να κρφψει πίςω από τα δυςάρεςτα ψζματα για να καλφψει επάνω 

το αρχείο παρελκόντοσ τθσ και τισ παροφςεσ πολιτικζσ θμζρασ τθσ που ςτοχεφουν ςτθν καταςτολι 

τθσ τουρκικισ μειονότθτασ. 
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Χτο όνομα του Εκνουσ και τθσ κρθςκείασ ζχουν γίνει οι μεγαλφτερεσ ςφαγζσ παγκοςμίωσ και ακόμθ 

γίνονται για να μασ κυμίηουν ότι ο άνκρωποσ μπορεί να είναι μεν ζνα ςκεπτόμενο αλλά δεν παφει 

ποτζ να είναι ζνα ηϊο.  

Τςο λιγότερο καλλιεργεί τθν ψυχι του, όςο περιςςότερο υιοκετεί εκνικιςτικζσ και μιςαλλόδοξεσ 

πρακτικζσ τόςο πιο ηϊο γίνεται.  

 

Ωσ μιςόσ πόντιοσ, ωσ εγγόνι ξεριηωμζνων ανκρϊπων από τθν Ψραπεηοφντα και το Χοχοφμι τθσ 

ςθμερινισ Γεωργίασ, ωσ άνκρωποσ ακόμθ και ςιμερα δεν μπορϊ να κατανοιςω το "ο άνκρωποσ 

λφκοσ για τον άνκρωπο".  

 

Τχι, δεν κα μπω ςτον μανιχαϊςτικό τρόπο ςκζψθσ: Εμείσ οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί.  

Δεν κάναμε λίγα και εμείσ κατά τθν μικραςιατικι εκςτρατεία αλλά και κατά τθν ςυμμετοχι ςτθν 

Συκρανικι εκςτρατεία του 1919 που τόςα κακά ςιμαναν για τον Υόντο.  

 

 

Κυμάμαι τθν γιαγιά μου να μου διθγείται για τον ξεριηωμό, για το ταξίδι προσ τθν μθτζρα Ελλάδα. 

Δεν δάκρυηε όταν τα ζλεγε αυτά. Δάκρυηε όταν μου μιλοφςε για τθν αντιμετϊπιςθ που ζτυχαν από 

τουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ εδϊ ςτθν Ελλάδα.  

Ψουρκόςπορουσ τουσ ζλεγαν και όταν το άκουγε αυτό θ γιαγιά μου γινόταν κομμάτια, θ ψυχοφλα 

τθσ γινόταν χίλια κομμάτια.  

 

 

Ακόμθ και ςιμερα όλοι οι ΘΟΛΚΛΣΛ ονομάηουν τουσ ζλλθνεσ του πόντου ΦΩΧΣΥΣΡΨΛΣΩΧ.  

Ψα Π.Π.Ε. , οι εφθμερίδεσ, ο κόςμοσ όλοσ.  

 

"Χτθν Φωςία ιμαςταν ζλλθνεσ και ςτθν Ελλάδα γίναμε Φϊςοι".  

 



Τςο για τουσ εκνικιςτζσ και κάποια φαςιςτόμουτρα που πατάνε ςτο δράμα του ποντιακοφ 

ελλθνιςμοφ για να κάνουν τα παλλθκάρια του κϊλου ζχω να πω ότι και θ ευικεια ζχει και τα όριά 

τθσ.  

 

Σι τοφρκοι ιταν οι δράςτεσ, οι θκικοί αυτουργοί ιταν οι ςυνικεισ φποπτοι: Σι μεγάλεσ δυνάμεισ...  

 

Ξαι εμείσ κοιτάμε το όπλο που μασ ςκότωςε και όχι ποιοσ πυροβόλθςε.  

Είναι ςα να ςε χτυπάει κάποιοσ με λοςτό και ςυ μιςείσ τον λοςτό... 

 

 

Απ: 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ  

18-05-2006 00:32  

 

Ξάτι που κα ικελα να προςκζςω και νομίηω τα λζει όλα από μόνο του είναι το τραγοφδι του 

μεγάλου Χτζλιου Ξαηαντηίδθ, το οποίο όςεσ φορζσ και να το ακοφςω πάντα με πονάει το ίδιο!  

 

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε  

 

 

Υζντε οςπίτια ζχτιςα, κι αςϋ όλα εξεςπιτοφμε  

Υζντε οςπίτια ζχτιςα, κι αςϋ όλα εξεςπιτοφμε  

 

Υρόςφυγασ είμαι αςϋο κουνθμ, κεζ μϋ κα παλαλοφμε  

Υρόςφυγασ είμαι αςϋο κουνθμ, κεζ μϋ κα παλαλοφμε  

 

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  



 

Σςπίτια εκζκα ανάμεςα ςϋ ορμιν και πόταμϋ μακρυν  

Σςπίτια εκζκα ανάμεςα ςϋ ορμιν και πόταμϋ μακρυν  

Υεγάδια μαρμαρόχτιςτα, νερόν αμων το δάκρυ  

Υεγάδια μαρμαρόχτιςτα, νερόν αμων το δάκρυ  

 

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  

 

Ξαι τϊρα αδακζσ διψϊ, νερό να πίνω κϋζχω  

Ξαι τϊρα αδακζσ διψϊ, νερό να πίνω κϋζχω  

Εντρζπομαι να ψαλαφϊ τα ςειλόπα μϋ να βρζχω  

Εντρζπομαι να ψαλαφϊ τα ςειλόπα μϋ να βρζχω  

 

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Υατρίδα μϋ αραεφω ςε, αμων καταραμζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  

Χα ξζνα είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδαν ξζνοσ  

 

 

Πετάφραςθ για όςουσ δεν κατάλαβαν παρακάτω:  

 

Υζντε ςπίτια ζχτιςα και από όλα ξεςπιτϊκθκα  

Υζντε ςπίτια ζχτιςα και από όλα ξεςπιτϊκθκα  

 

Υρόςφυγασ είμαι από τθν κοφνια μου, κεζ μου κα τρελακϊ  



Υρόςφυγασ είμαι από τθν κοφνια μου, κεζ μου κα τρελακϊ  

 

Υατρίδα μου ςε γυρεφω, ςαν καταραμζνοσ  

Υατρίδα μου ςε γυρεφω, ςαν καταραμζνοσ  

Χτθν ξενιτιά είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδα ξζνοσ  

Χτθν ξενιτιά είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδα ξζνοσ  

 

Χπίτια άφθςα ανάμεςα ςε ρυάκια και ποτάμια  

Χπίτια άφθςα ανάμεςα ςε ρυάκια και ποτάμια  

Υθγάδια μαρμαρόχτιςα, νερό ςαν το δάκρυ  

Υθγάδια μαρμαρόχτιςα, νερό ςαν το δάκρυ  

 

Υατρίδα μου ςε γυρεφω, ςαν καταραμζνοσ  

Υατρίδα μου ςε γυρεφω, ςαν καταραμζνοσ  

Χτθν ξενιτιά είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδα ξζνοσ  

Χτθν ξενιτιά είμαι Ζλλθνασ και ςτθν Ελλάδα ξζνοσ  

 

Ξαι τϊρα εδϊ διψϊ, νερό να πιϊ δεν ζχω  

Ξαι τϊρα εδϊ διψϊ, νερό να πιϊ δεν ζχω  

Ρτζπομαι να ηθτιανζψω τα χείλθ μου να βρζξω  

Ρτζπομαι να ηθτιανζψω τα χείλθ μου να βρζξω 
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 το παραδζχομαι, ζχεισ δίκιο.  

 



Ξαι αυτό που λεσ ότι αποκαλοφν τουσ Ζλλθνεσ του Υόντου Φωςοπόντιουσ με εκνευρίηει και εμζνα 

απίςτευτα!!!  

Από που και ωσ που Φωςοπόντιοι???  

Ι όταν πω ςε κάποιον ότι μιλάω ρϊςικα το πρϊτο που μου λζει είναι "δεν ιξερα ότι είςαι 

ρωςίδα?"!!!! Ανάκεμα ςε, εςφ δθλαδι που μιλάσ αγγλικά τι είςαι?? άγγλοσ???!!! Πωρό ιμουν όταν 

αποφάςιςαν οι γονείσ μου (Υόντιοι και οι 2) να γυρίςουμε ςτθν πατρίδα, ελλθνικά μιλάγαμε και 

ςτθν Φωςία, αλλά να ξζρεισ μια γλϊςςα ακόμα (ςτθν περίπτωςι μου τα ρϊςικα) και να προςπακείσ 

να μθν τθν ξεχάςεισ, τθν ςτιγμι που άλλθ πλθρϊνουν φροντιςτιρια για να τθν μάκουν, με κάνει 

ρωςίδα??? Ρα ζμοιαηα με ρωςίδα κιόλασ να πω βρε παιδί μου, αλλά μελαχρινι και με μφτθ που 

κοπανάει τθν ποντιακι καταγωγι τι να του πεισ του ανιςτόριτου???  

 

Χταματάω γιατί κα εκνευριςτϊ πάλι... 
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.......Ακόμθ και ςιμερα όλοι οι ΘΟΛΚΛΣΛ ονομάηουν τουσ ζλλθνεσ του πόντου ΦΩΧΣΥΣΡΨΛΣΩΧ.....  

 

Κα εννοείσ όςουσ ιρκαν μετά το 1989-90, που δεν ςταυρϊνουν λζξθ ελλθνικι ι ποντιακι όπου 

βρεκοφν κι όπου ςτακοφν αλλά μιλάνε μόνο ρϊςικα... Ε, καλά κάνουμε και τουσ λζμε.  

 

Πεγάλωςα με Υόντιουσ. Υόντια ςπιτονοικοκυρά, πόντια νονά, πόντια δαςκάλα... Πάκαινα ελλθνικά 

κοντά τουσ, ακοφγοντασ τισ ρίηεσ των λζξεϊν μου, όπωσ αντίςτοιχα και από το κρθτικισ καταγωγισ 

ςόι μου. Σ μπαρμπα-Αλζκοσ είχε ζρκει μετά το 1919 ςτθν Ελλάδα, πατζρασ τθσ νονάσ μου. Που είπε 

πολλζσ ιςτορίεσ, αμζτρθτεσ. Υοφ και ποφ, ςτισ 100 λζξεισ ζλεγε και καμιά ροφςκικθ.  

Ξανείσ ποτζ μασ δεν είπε κανζναν τουσ ρωςοπόντιο.  

Σφτε τθν φουρνιά ξεριηωμζνων που ιρκαν το 1980, αν και μίλαγαν περιςςότερο ρϊςικα, παρόλα 

αυτά μίλαγαν κατά κφριο λόγο ποντιακά.  

 

Θ τελευταία φουρνιά που ιρκε μετά το 1990, δεν κάνει άλλο από το να μασ λζει για τθν υπζροχθ 

Φωςία, να είςαι ςε παρζα μαηί τουσ και να μθν ςταυρϊνουν λζξθ ελλθνικι ι ποντιακι. Πια 

ξετςίπωτθ υπερθφάνεια για τθν ρϊςικθ γλϊςςα άνευ προθγουμζνου και αιτίασ. Ξαι μαηί τουσ κάκε 

άλλθσ καρυδιάσ καρφδι που οικειοποιείται τθν ελλθνικότθτα των Υοντίων. Αρμζνοι, βζροι Φϊςοι, 



Ξαυκάςιοι τουρκόφωνοι, Ψςετςζνοι... Υιραν άτοκα δάνεια, υπθρζτθςαν τον ελλθνικό ςτρατό επί 

τρίμθνο, πιραν υπθκοότθτα, αλλά τςιρ τςιρ ςτα ρϊςικα.  

 

Χτθν αρχι ιρκαν και πιγαιναν τουσ γνιςιουσ Φϊςουσ επιχειρθματίεσ ςε γουναράδικαι και 

κοςμθματοπωλεία. Υζρναγαν και ζπαιρναν τθν μίηα τουσ, που ςτισ κακζσ μζρεσ ιταν περίπου 1000 

δολλάρια. Ππικε το ευρϊ τουσ χάλαςε τα ςχζδια. Θρκε το μαφρο -κατάμαυρο και λόγω χρϊματοσ 

και λόγω μαφρθσ αγοράσ, χαβιάρι.  

Πετά ζγιναν πολλοί. κορζςτθκε θ αγορά.  

Ε, ναι. Είναι ΦωςοΥόντιοι. Εκ του ελλθνικοφ Υόντου Φϊςικθσ κυριαρχίασ υπικοοοι.  

Ψον Ελλθνα, ευτυχϊσ ακόμα ξζρουμε να τον ξεχωρίςουμε! Ξι ασ είναι θλίκιοσ! 
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Αυτο δεν ειναι κατι ςαν τουσ Βορειοθπειρωτεσ και τουσ Αλβανοφσ? Εγω να ςασ πω τθν αλθκεια δεν 

ξερω να ξεχωριςω ποιοι ειναι ποιοι γιατι και οι Αλβανοι ντρεπονταν και ζλεγαν οτι ειναι 

Βορειοθπειρωτεσ... Ξαι επιςθσ οταν εχεισ γεννθκει και μενεισ ςε μια χωρα, ακόμθ και το προςωπο 

ςου παιρνει χαρακτθριςτικα του λαου τθσ χωρασ αυτθσ και νομιηει κανεισ οτι ειςαι ντοπιοσ... Ψο ζχω 

δει με ζλλθνεσ τθσ Αγγλιασ, τθσ Αμερικισ, τθσ ΕΧΧΔ (πρωθν)... που αν δε μου το λεγαν κα νομιηα οτι 

δεν ειναι Ελλθνεσ. 
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Υόντιοι ονομάηονται οι Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ προερχόμενοι απο τθν περιοχι του Ευξείνου Υόντου. Θ 

περιοχι του Ευξείνου Υόντου εδράηεται παρά τα βόρεια και ανατολικά παράλια του ςθμερινοφ 

κράτουσ τθσ Ψουρκίασ και άλλων παρευξεινίων χωρϊν.  

 

Λςτορία  

Σι Υόντιοι ηοφςαν ςε εκείνθ τθν περιοχι απο τθν αρχαιότθτα και ιταν αμιγϊσ ελλθνικι πριν τθν 

κατοχθ τθσ απο τθν Σκωμανικι Αυτοκρατορία. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ζνασ αρχαίοσ 

αςτρονόμοσ καταγόταν απο τον Υόντο:ο Θρακλείδθσ ο Υόντιοσ.  



 

Ανταλλαγι πλθκυςμϊν  

Ψο 1923 ςφμφωνα με τθν Χυνκικθ τθσ Οωηάνθσ, πραγματοποιικθκε ανταλλαγι πλθκυςμϊν μεταξφ 

Ελλινων και Ψοφρκων και μζςα ςτθ ςυμφωνία τθσ ςυνκικθσ περιλαμβανόταν και οι κάτοικοι του 

Υόντου (όπωσ και αυτοι τθσ Πικράσ Αςίασ). Χτθν διάρκεια μετάβαςθσ ςτθν Ελλάδα πολλοί Υόντιοι 

βρικαν τον κάνατο και τελικά πολλοί από αυτοφσ που ξεκίνθςαν δεν πρόλαβαν να φτάςουν ςτθν 

Ελλάδα. Θ γενοκτονία των Υοντίων δεν ειναι αναγνωριςμζνθ διεκνϊσ παρά μόνο από τθν Ελλθνικι 

Υολιτεία με Ρόμο του 1994. Θ γενοκτονία είναι ιςάξια αυτισ των Εβραίων απο τουσ Γερμανοφσ και 

των Αρμενίων απο τουσ Ψοφρκουσ. Σι Ζλλθνεσ τιμοφν τθν γενοκτονία ςτισ 19 Παΐου.  

 

Ικθ και ζκιμα  

Σι Υόντιοι χαρακτθρίηονται απο τα ζντονα ςτοιχεία παράδοςθσ και εκίμων που μετζφεραν απο τθν 

Υόντο. Σι χοροί, θ γλϊςςα και κάποια από τα ζκιμα διατθροφνται μζχρι και ςιμερα. 
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 Ανταλλαγι πλθκυςμϊν  

Ψο 1923 ςφμφωνα με τθν Χυνκικθ τθσ Οωηάνθσ, πραγματοποιικθκε ανταλλαγι πλθκυςμϊν μεταξφ 

Ελλινων και Ψοφρκων και μζςα ςτθ ςυμφωνία τθσ ςυνκικθσ περιλαμβανόταν και οι κάτοικοι του 

Υόντου (όπωσ και αυτοι τθσ Πικράσ Αςίασ).  

 

**************************  

 

Ψθν 30ιν Λανουαρίου 1923 υπεγράφθ ςφμβαςισ «Υερί ανταλλαγισ ελλθνικϊν και τουρκικϊν 

πλθκυςμϊν», θ οποία κατά το άρκρο 19, ζχει το κφροσ και τθν ιςχφ ζναντι των ςυμβαλλομζνων 

μερϊν - κρατϊν, ωσ να περιλαμβάνεται εισ τθν ςυνκικθ Ειρινθσ, υπογραφείςαν εν Οωηάνθ τθν 24-

7-1923.  

 

Θ ελλθνοτουρκικι ανταλλαγι πλθκυςμϊν τθσ Οωηάνθσ, ϊριηεν ωσ γνϊριςμα τθσ τουρκικισ ι 

ελλθνικισ εκνικισ υπθκοότθτοσ, τθν κρθςκευτικιν πίςτιν (βλ. Υράξεισ υπογραφείςαι εν Οωηάνθ τθ 

30 Λανουαρίου και τθ 24 Λουλίου 1923, εν Ακιναισ εκ του Ψυπογραφείου (Εκνικοφ), υπουργείον 



Εξωτερικϊν και Ξωνςταντοποφλου Δ., διεκνζσ δθμόςιον δίκαιον, Κεςςαλονίκθ 1961-1962, ςελ. 106, 

ομοίωσ Ξ. Χκαλτςά, Θ Χυνκικθ τθσ Οωηάνθσ, Ακιναι 1973).  

 

Θ ανταλλαγι των πλθκυςμϊν λοιπόν, ζγινε όχι βάςει τθσ εκνικότθτασ αλλά βάςει τθσ 

ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΘΧ ΥΛΧΨΕΩΧ!!!  

 

Χιλιάδεσ ζλλθνεσ μουςουλμάνοι (ειδικά ζλλθνεσ μουςουλμάνοι τθσ Ξριτθσ) εςτάλθςαν ςτθν 

Ψουρκία με τθν βία χαρακτθριηόμενοι ωσ Ψοφρκοι, και χιλιάδεσ τοφρκοι ι τουρκόφωνοι χριςτιανοί 

(π.χ. Ξαραμανλιδεσ) εςτάλθςαν ςτθν Ελλάδα χαρακτθριηόμενοι ωσ ζλλθνεσ, άςχετα αν δεν 

μιλοφςαν ελλθνικά.  

 

Υραγματικά γελάω με τθν ψυχι μου όταν κάποιοι μιλάνε περί τθσ κακαρότθτασ των εκνϊν.  

Οεσ και οι λαοί είναι άλογα κοφρςασ ι λεσ και υπάρχει ομάδα αίματοσ Ελλάδα ι Ψουρκία ...  

 

 

Σι Ξαραμανλιδεσ:  

 

Σι καραμανλιδεσ είναι λαόσ που ηοφςε ςτθν περιοχι τθσ Ξαπαδοκίασ . Θταν πιςτοί Χριςτιανοί με 

μεγάλθ προςιλωςθ ςτα κρθςκευτικά τουσ κακικοντα, αναγκάςτθκαν μερικοί απ' αυτοφσ να 

αλλάξουν πίςτθ κάτω από τισ διϊξεισ των Ψοφρκων.  

Υολλοί ακόμθ αναγκάςτθκαν να ξεχάςουν τθν ελλθνικι γλϊςςα επειδι κατά το τζλοσ του 19ου 

αιϊνα, οι Ψοφρκοι επζβαλαν ςαν τιμωρία τθν κοπι τθσ γλϊςςασ ςε όςουσ επζμεναν να μιλοφν 

ελλθνικά.  

Σλοι όςοι διαςϊκθκαν απο τθν ςφαγι των Ξεμαλικϊν ςτρατευμάτων κατα τθν οπιςκοχϊρθςθ του 

ελλθνικοφ ςτρατοφ κατα τθν Πικραςιατικι καταςτροφι, ιρκαν ςτθν Ελλάδα μαηί με τα άλλα δφο 

εκατομμφρια πρόςφυγεσ.  

Σ πλθκυςμόσ τουσ υπολογίηεται ςε 40-50 χιλιάδεσ και εγκαταςτάκθκαν κυρίωσ ςε περιοχζσ ςτθν 

περιφζρεια των Ακθνϊν (πχ. Ρ. Χμφρνθ) και τθσ Κεςςαλονίκθσ (Χυκιζσ, Ξαλαμαριά κλπ)  

Λερά -ονόματα των Ξαραμαλιδων είναι τα Υρόδρομοσ, Χάββασ , Πάμασ. Γνωςτοί καραμανλιδεσ 

είναι οι Πποντοςάκθσ (Υροδρομάκθσ), Εμφιετηόγλου. 
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>Ψον Ελλθνα, ευτυχϊσ ακόμα ξζρουμε να τον ξεχωρίςουμε! Ξι ασ είναι θλίκιοσ!  

 

*************************  

 

Υωσ τον ξεχωρίηετε; Ζχετε και ςεισ ελλθνόμετρο;  

 

Φωτιςατε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που ιρκαν από τθν Φωςία αν είχαν τθν δυνατότθτα να πάνε ςε 

ελλθνικό ςχολείο;  

 

Ψουσ ρωτιςατε αν ςιμερα το ελλθνικό κράτοσ βοθκά τισ χιλιάδεσ ποντίων που είναι ακόμθ εκεί;  

 

Ψο ελλθνικό κράτοσ που δίνει 30.000.000 ευρϊ για να δείχνει θ ΕΦΨ τον .... Σλυμπιακό και τον 

Υανακθναϊκό;  

 

Ξαι θ γιαγιά μου που ιρκε από το Χοχοφμι τθσ ςθμερινισ Γεωργίασ μιλοφςε ποντιακά και ρϊςςικα. 

Ψα νεοελλθνικά τα ζμακε ςτθν Ελλάδα.  

 

Τςοι από αυτοφσ που απζκτθςαν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα είτε όντασ πόντιοι είτε παριςτάνοντασ 

τουσ πόντιουσ και νιϊκουν ζλλθνεσ τουσ κεωρϊ και εγϊ ςυμπατριϊτεσ μου.  

Τςοι νιϊκουν Φϊςοι είναι Φϊςοι και ουδζν το μεμπτόν.  

 

Ψο ότι είναι ζλλθνεσ υπικοοι ουδόλωσ με ενοχλεί. Ξαι οι ζλλθνεσ τθσ Γερμανίασ είναι *και+ γερμανοί 

υπικοοι.  

Ψουσ Ψςεναϊ-φάγουσ δεν τουσ ενοχλεί αν οι εκ Φωςίασ είναι ακλθτζσ και φζρνουν μετάλια, τουσ 

ενοχλεί μόνο όταν είναι πιο ζξυπνοι από τα παιδιά τουσ...  

 

Σ Ψςακάλωφ που ζγινε Ψςακαλίδθσ και από Φϊςοσ ζγινε ζλλθνασ και ζπαιξε ςτθν εκνικι ςτο 

μπάςκετ ιταν ο ζλλθνασ γίγαντασ.  



Σι ςυμπατριϊτεσ του που ζκαναν ακριβϊσ το ίδιο, επειδι δεν ξζρουν μπάςκετ ι δεν κάνουν άρςθ 

βαρϊν είναι .... ρωςοπόντιοι!!! Ασ πρόςεχαν...  

 

Ψα καλά και ςυμφζροντα ταισ ψυχαίσ θμϊν. 
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Ρεράιδα λεσ "Κα εννοείσ όςουσ ιρκαν μετά το 1989-90, που δεν ςταυρϊνουν λζξθ ελλθνικι ι 

ποντιακι όπου βρεκοφν κι όπου ςτακοφν αλλά μιλάνε μόνο ρϊςικα... Ε, καλά κάνουμε και τουσ 

λζμε."  

 

Ρα με ςυγχωρείσ αλλά και θ εγϊ το ϋ90 ιρκα από τθν Φωςία αλλά ξζρω και Ελλθνικά και Φϊςικα και 

Υοντιακά! Πθ μασ βάηεισ όλουσ ςε ζνα ςακί. Υοντιακά νανουρίςματα άκουγα ςαν μωρό και με 

ελλθνικι μουςικι μεγάλωςα. Γιατί να με αποκαλείσ εςφ (ι οποιοςδιποτε άλλοσ) ΦωςοΥόντια??? Αν 

λζω κάτι κετικό για τθν Φωςία είναι επειδι είναι θ χϊρα που με φιλοξζνθςε μζχρι να γυρίςω ςτθν 

πατρίδα, και αν νόμιηα ότι εκεί είναι καλλίτερα, τότε δεν κα ερχόμουν κακόλου πίςω!  

 

Δεν λζω υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι Υόντιοι οφτε για αςτείο, και παριςτάνουν τουσ Υόντιουσ 

για ςυμφζρον. Φϊςοι, που κάνει μπαμ ότι είναι Φϊςοι, άςπροι, ξανκοί, γαλανομάτεσ. Αν αυτόσ είναι 

Υόντιοσ εγϊ είμαι Ξινζηα!! Αλλά αυτοφσ εννοείτε ότι δεν μπορείσ να τουσ αποκαλζςεισ Υόντιουσ, μα 

και ΦωςοΥόντιουσ να τουσ πεισ δεν νομίηεισ ότι είναι προςβολι για τουσ πραγματικοφσ Υόντιουσ???  

 

Ω.Γ.: Χυμφωνϊ με τα λεγόμενα του Doctor d ακριβϊσ από πάνω. 
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διόρκωςθ: <Ψθν μερίδα εκείνων που ιρκαν από 1989-90 και δϊκε>.  

 



Εχουν δίκιο να διαμαρτφρονται όςοι δεν είναι ςτο ίδιο ςακί, αλλά κι εγϊ που πια ςτθν πόλθ μου, 

που τϊρα επαναπατρίηει αυτοφσ που εγϊ πιςτεφω για Ελλθνεσ Υοντίουσ, δεν ακοφω πια λζξθ 

ελλθνικι ι/και ποντιακι ςτουσ δρόμουσ, αλλλά ζνα ξζφρενο και ξεδιάντροπο τςιρ τςιρ τςιρ όλθ 

μζρα ςτα αυτιά μου. Υροςβλθτικό ζωσ και χυδαίο, να είςαι ςε παρζα μαηί με 3-4-5 από δαφτουσ, 

που ξζρουν ελλθνικά, και εςφ μόνθ ςου, να τουσ ακοφσ να μιλάνε ρϊςικα... Είναι τουλαχιςτον 

αγενζσ. Δεν τολμάσ δε να πεισ τίποτα, διότι ςυνικωσ πρόκειται και για γλωςςοκοπάνεσ που 

ξεφωνίηουν. Επίπεδο δάπεδο και όταν τςακϊνονται ςτισ διπλανζσ μου πολυκατοικίεσ. Ξάτι 

αγριοφωνάρεσ από άντρεσ που δεν καταλαβαίνεισ τι λζνε, και κάτι τςιρίδεσ από τα κορίτςια, κάτι 

μπουνιζσ ςε τραπζηια και μπουκάλια που ςπάνε. Χτισ ειςόδουσ των πολυκατοικιϊν πίνουν μπφρεσ 

ςτα όρκια και τρικλίηουν.  

Ελα ςτθν Ξαλλικζα του ςιμερα να δεισ περθφάνεια που νιϊκουμε για τουσ επαναπατριςμζνουσ 

μασ!  

 

Εγϊ, ςασ το ξανάπα. Πεγάλωςα και βαφτίςκθκα από Υόντιουσ και νιϊκω περιφανθ γι αυτό. Εμακα 

να μαγειρεφω υπζροχα φαγθτά κοντά τουσ και να αγαπϊ τουσ ξεριηωμζνουσ.  

Δεν πζρναγε από το μυαλό μου ότι δεν ιταν Ελλθνεσ.  

 

Αλλά αυτοί που ιρκαν το κζλουν να τουσ λζνε Φωςοπόντιουσ. Ξαι να ςασ πω κάτι; Ξαταργικθκε το 

Φωςοπόντιοσ. Ψουσ λζμε ςκζτο Φϊςουσ.  

 

Βοθκιςτε, αν κίγεςτε, να διορκωκεί. 
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Χτεσ θ Ψουρκία είχε Εκνικι Εορτι. Θ γενοκτονία των Υοντίων δεν είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ. Θ 

Ψουρκία κζλει να μπει ςτθν Ευρϊπθ. Ψι κα είναι για τθν Ευρϊπθ θ 19θ Παίου; Εορτι ι Πνθμόςυνο;  

 

Αντί να ςυηθτάμε αυτό, όλοι μαηί, εδϊ και ςτουσ δρόμουσ, ςυηθτάμε για το ποιοί κίγονται που τουσ 

λζνε Φϊςουσ. Φυςικό. Σ κακζνασ τελικά κοιτάηει τον εαυτό του. Ξανείσ το ςφνολο. Θ πλειοψθφία 

των Υοντίων, είναι ξεριηωμζνοι εδϊ και χρόνια πολλά. Ψα εδάφθ του Υόντου ανικουν ςτθν Ψουρκία. 

Υοιά Φωςία; Ψο 1/12 των ποντιακϊν εδαφϊν είναι ςτθν ςθμερινι Φωςία. Τ οριςμόσ του Υοντίου 

είναι να είναι κάτοικοσ των περιοχϊν περί τον Εφξεινο Υόντο.  



Υάλι θ Φωςία είναι εςάσ ο καθμόσ ςασ; Εκεί οι Ζλλθνεσ βρζκθκαν περιςςότερο γιατί ζγινε κάποτε 

ζνα παιδομάηωμα, παρά γιατί ιταν Ευξεινοπόντικεσ (ο κάτοικοσ του Υόντου ςτθν αρχαιότθτα 

λεγόταν και Υοντικόσ).  

 

Ασ φερκοφμε όπωσ αρμόηει γιατί χανόμαςτε με αυτά τα μυαλά περί ανωτερότθτασ δικισ μασ και 

άλλων πατρίδων.  

 

Ξάποτε άκουγα Υόντιουσ να λζνε Ελλάδα και να δακρφηουν. Χιμερα ακοφω κάτι ακαταλαβίςτικα 

που βρίηουν τθν Ελλάδα... Ε, αυτι ζχουμε αυτι ανοίγουμε να μπουνε.  

Αν ξζρουν, όςοι είδαν να υπάρχουν καλφτερεσ διοικιςεισ ςε άλλεσ χϊρεσ, ασ βοθκιςουν και τοφτθν 

εδϊ. Χε λίγο κα ανοίξουν κάλπεσ. Αλλά ςτθν Κράκθ κα μπει μουςουλμάνα. Σχι Υόντια. 
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* Χτεσ θ Ψουρκία είχε Εκνικι Εορτι. Θ γενοκτονία των Υοντίων δεν είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ. Θ 

Ψουρκία κζλει να μπει ςτθν Ευρϊπθ. Ψι κα είναι για τθν Ευρϊπθ θ 19θ Παίου; Εορτι ι Πνθμόςυνο; 

**  

 

Πα θ εκνικι εορτι κάποιου ζκνουσ ςτθν περιοχι των Βαλκανίων και όχι μόνο, ςυμπίπτει πάντα με 

μια εκνικι καταςτροφι κάποιου άλλου ζκνουσ. Σι εκνικζσ εορτζσ είναι θμζρεσ ανάμνθςθσ μιασ 

νίκθσ ςε ζναν πόλεμο. Γιορτάηουμε όλοι τον πόλεμο. Χκεφτείτε το αυτό.  

 

Σι Χουθδοί γιορτάηουν ςτθν εκνικι τουσ εορτι ςτισ 6 Λοφνθ και τθν περιγράφουν ωσ εξισ:  

 

Ηοφμε ςε μια δθμοκρατικι χϊρα με ειρινθ, ελευκερία και ςεβαςμό για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

ανεξαρτιτωσ κρθςκείασ και καταγωγισ.  

Ξαι γιορτάηουμε τθν εκνικι μασ εορτι όταν θ όμορφθ Χουθδία μασ ςυνθκίηει να ντφνεται τθν 

καλοκαιρινι τθσ φορεςιά.  

 

 



Ξαι οι Χουθδοί ςφαηόταν με Δανοφσ, Ρορβθγοφσ, Φϊςουσ, Γερμανοφσ αλλά τα ξεχάςανε όλα και 

προοδεφςανε.  

Εμείσ δυςτυχϊσ πζςαμε ςε βλάκεσ γείτονεσ και αυτό μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα.  

 

 

 *Αντί να ςυηθτάμε αυτό, όλοι μαηί, εδϊ και ςτουσ δρόμουσ, ςυηθτάμε για το ποιοί κίγονται που 

τουσ λζνε Φϊςουσ. Φυςικό. Σ κακζνασ τελικά κοιτάηει τον εαυτό του. Ξανείσ το ςφνολο. Θ 

πλειοψθφία των Υοντίων, είναι ξεριηωμζνοι εδϊ και χρόνια πολλά. Ψα εδάφθ του Υόντου ανικουν 

ςτθν Ψουρκία. Υοιά Φωςία; Ψο 1/12 των ποντιακϊν εδαφϊν είναι ςτθν ςθμερινι Φωςία. Τ οριςμόσ 

του Υοντίου είναι να είναι κάτοικοσ των περιοχϊν περί τον Εφξεινο Υόντο.  

Υάλι θ Φωςία είναι εςάσ ο καθμόσ ςασ; Εκεί οι Ζλλθνεσ βρζκθκαν περιςςότερο γιατί ζγινε κάποτε 

ζνα παιδομάηωμα, παρά γιατί ιταν Ευξεινοπόντικεσ (ο κάτοικοσ του Υόντου ςτθν αρχαιότθτα 

λεγόταν και Υοντικόσ). **  

 

Σι αρχαίοι ζλλθνεσ αποίκιςαν και τθν Ξριμαία και τα ςθμερινά παράλια των πρϊθν ςοβιετικϊν 

χωρϊν. Σι εκτοπιςμοί του Χτάλιν ζφταςαν τουσ πόντιουσ μζχρι και ςτα ςφνορα Ξαηαχςτάν-Ξίνασ.  

Ακόμθ και ςιμερα ηοφνε χιλιάδεσ ζλλθνεσ ςτθν Γεωργία, ςτθν Φωςία, ςτθν Συκρανία και ςε άλλεσ 

χϊρεσ τθσ πρϊθν Ε.Χ.Χ.Δ.  

 

Ξαι ςτο χωριό μου Ρεράιδα όταν ζρχονται οι ζλλθνεσ τθσ Γερμανίασ διακοπζσ, όταν κζλουν να 

ποφνε κάτι κατ ιδίαν μιλάνε ςτα γερμανικά και είναι όντωσ εκνευριςτικό. Ευτυχϊσ που 

χρθςιμοποιείσ το τςιρ τςιρ και όχι το βαρ βαρ πάντωσ!   

 

 

 

*Ασ φερκοφμε όπωσ αρμόηει γιατί χανόμαςτε με αυτά τα μυαλά περί ανωτερότθτασ δικισ μασ και 

άλλων πατρίδων. **  

 

Χυμφωνϊ και επαυξάνω. 

 *Ξάποτε άκουγα Υόντιουσ να λζνε Ελλάδα και να δακρφηουν. Χιμερα ακοφω κάτι ακαταλαβίςτικα 

που βρίηουν τθν Ελλάδα... Ε, αυτι ζχουμε αυτι ανοίγουμε να μπουνε.**  

 

Αυτι τθν πατρίδα που ζχουμε οφείλουμε να τθν βελτιϊςουμε. Ρα χτυπιςουμε τθν διαφκορά, τθν 

τεμπελιά των δθμοςίων υπαλλιλων, και να προςπακοφμε κάκε θμζρα για το καλό τθσ χϊρασ μασ.  



Ψο είχε πει ο Φοφςβελτ αν κυμάμαι καλά: Πθν κοιτάσ μόνο τι μπορεί να κάνει θ πατρίδα ςου για 

ςζνα, αλλά και τι μπορείσ να κάνεισ ΕΧΩ για τθν πατρίδα ςου.  

Τταν δεν αγαπάμε εμείσ τθν χϊρα μασ πωσ να τθν αγαπιςει κάποιοσ που ζρχεται τϊρα;  

 

 

 *Αν ξζρουν, όςοι είδαν να υπάρχουν καλφτερεσ διοικιςεισ ςε άλλεσ χϊρεσ, ασ βοθκιςουν και 

τοφτθν εδϊ. Χε λίγο κα ανοίξουν κάλπεσ. Αλλά ςτθν Κράκθ κα μπει μουςουλμάνα. Σχι Υόντια.**  

 

Ασ μπει μουςουλμάνα ςτθν Κράκθ, αρκεί να μθν δρα διαςπαςτικά και κατ εντολι τθσ Άγκυρασ. Αν 

το κάνει τθν πιρε και τθν ςικωςε.  

Δεν νομίηω ότι θ κρθςκεία κάποιου παίηει ρόλο για να είναι καλόσ διμαρχοσ ι νομάρχθσ.  

Τταν όμωσ θ κρθςκεία οδθγεί ςε ταυτίςεισ με τθν εκνικιςτικι πολιτικι τθσ γείτονοσ χϊρασ τότε 

υπάρχει πρόβλθμα.  

 

Εμείσ ωσ χϊρα υποτίκεται πιο προθγμζνθ από τθν Ψουρκία είμαςτε αν κζλετε καταδικαςμζνοι να 

κάνουμε επικζςεισ φιλίασ, να δίνουμε πάντα πρϊτοι το χζρι δρϊντασ ςε μια διαδικαςία 

εκπολιτιςμοφ τθσ γείτονοσ χϊρασ.  

Σι Υαπακεμελθδοανκιμοψωμιάδθδεσ ασ πάψουν να πουλάνε πατριωτιςμό, δεν τουσ ζχουμε 

ανάγκθ.  

Ψο μζλλον τθσ Ψουρκίασ πρζπει να είναι θ Ε.Ε. και ορκϊσ οι ζλλθνεσ πολιτικοί κινοφνται προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ.  

Βλζπουν ςτο μζλλον και καλά κάνουν.  

Ακραίεσ φωνζσ από τθν εκκλθςία και από κάτι κατ επάγγελμα εκνικϊσ ανθςυχοφντεσ πρζπει να 

καταδικαςτοφν.  

 

Επίλογοσ: Τςο περνάει ο καιρόσ καταλαβαίνουν όλοι το πόςο ορκϊσ ζπραξε ο κ.Χθμίτθσ ςτθν κρίςθ 

των Λμίων και δεν ζςυρε τθν χϊρα ςε ζναν θλίκιο πόλεμο για ζνα ξερονιςι με δζκα πρόβατα. 
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Για τουσ Ευρωπαίουσ όλεσ οι θμερομθνίεσ είναι ίδιεσ,αρκεί να μθ κίγονται τα οικονομικά τουσ 

ςυμφζροντα. Θ ιςτορία είναι μία. Σ Ψοφρκοσ αδερφόσ ποφ ηεί απζναντι δεν είχε τθν ευκαιρία να τθν 

διδαχκεί.Τςουσ "Ελλθναράδεσ" ζχουμε εμείσ άλλουσ τόςουσ "καρατουρκαλάδεσ" ζχουν αυτοί.Δεν 

ζχω τίποτα απολφτωσ με τουσ πολίτεσ τθσ γείτονοσ. Πε τουσ μιλιταριςτζσ ςτρατθγοφσ και 

μι,εναντιϊνομαι ςε κάκε ευκαιρία.Σ Πεμζτ κολυμπάει ςτθν ίδια κάλαςςα που κολυμπϊ κι εγϊ και 

είμαι ςίγουροσ πωσ και αυτόσ δεν κζλει τον πόλεμο όπωσ κι εγϊ...! "ΨΣΩΦΞΣΛ ΕΦΓΑΨΕΧ ΑΔΕΦΦΛΑ 

ΠΑΧ" 
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Πα, καλά, ςοβαρολογείτε τϊρα;  

Ψο ίδιο είναι να εορτάηεισ τθν απελευκζρωςθ ι τθν κιρυξθ του αγϊνα για απελευκζρωςι ςου από 

ζναν κατακτθτι, που μπικε ςτθν πατρίδα ςου, και το ίδιο είναι να εορτάηεισ τθν θμζρα που εςφ που 

μπικεσ ςτο χϊρο του τον κατζςφαξεσ; Είμαςτε με τα ςωςτά μασ;  

Σκ όχι και ςτο άκρο του εκνικιςμοφ των ελλθναράδων που αναφζρατε, αλλά όχι και ςτον εορταςμό 

τθσ καταπάτθςθσ του φψιςτου ιδανικοφ ενόσ ανκρϊπου -τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ του!  

Άλλο Αμφνεςκαι περί πάτρισ, άλλο ςφαγιάςκε ςτο όνομα του επεκτατιςμοφ!  

 

Χυνζλκετε. 
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για οποιον ενδιαφερεται ειχα γραψει ςτο κεμα"ελλθναραδεσ ςυνομοςιολογοι κτλ κτλ" για τθν 

ςταςθ τθσ τουρκιασ γενικα.  

δεν πιςτευω πωσ προκειται να τθν αναγνωριςουνε ποτε επιςθμωσ μιασ και για αυτουσ ειναι...χαρασ 

ευαγγελια για τθν ευρωπθ εγκλθμα και για εμασ κθδεια.αν δεν αλλαξουν τα τουρκομυαλα ι τθν 

αναγνωριςουν διπλωματικα και καταναγκαςτικα λογω εε δεν βλεπω προκοπθ με δαυτουσ 
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Πα, καλά, ςοβαρολογείτε τϊρα;  

Ψο ίδιο είναι να εορτάηεισ τθν απελευκζρωςθ ι τθν κιρυξθ του αγϊνα για απελευκζρωςι ςου από 

ζναν κατακτθτι, που μπικε ςτθν πατρίδα ςου, και το ίδιο είναι να εορτάηεισ τθν θμζρα που εςφ που 

μπικεσ ςτο χϊρο του τον κατζςφαξεσ; Είμαςτε με τα ςωςτά μασ;  

Σκ όχι και ςτο άκρο του εκνικιςμοφ των ελλθναράδων που αναφζρατε, αλλά όχι και ςτον εορταςμό 

τθσ καταπάτθςθσ του φψιςτου ιδανικοφ ενόσ ανκρϊπου -τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ του!  

Άλλο Αμφνεςκαι περί πάτρισ, άλλο ςφαγιάςκε ςτο όνομα του επεκτατιςμοφ!  

 

Χυνζλκετε.  

*********  

 

Σ αγϊνασ για τθν απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ μασ ιταν δθλαδι ποδοςφαιρικόσ;  

ζρετε αγαπθτοί τοφρκοι, κα ςασ ιταν εφκολο να φφγετε γιατί να, κζλουμε να μείνουμε μόνοι μασ 

χωρίσ εςάσ;  

 

Σι ραγιάδεσ ξεςθκϊκθκαν Ρεράιδα και ςκότωςαν, βίαςαν, κάψανε τοφρκικα χωριά και με φωτιά και 

τςεκοφρι διϊξανε τουσ τοφρκουσ κάνοντασ εκνοκάκαρςθ, δθλαδι ςκότωςαν ι απομάκρυναν κάκε 

τουρκικό ςτοιχείο από τισ απελευκερωμζνεσ περιοχζσ.  

 

Ψθν ςφαγι τθσ Ψρίπολθσ τθν ξζρεισ;  

 

Θ λζξθ τουρκοφάγοσ ςου λζει κάτι;  

 

Δθλαδι οι δικοί μασ φόνοι ιταν καλοί ενϊ των τοφρκων ιταν κακοί...  

 

Ττι κάναμε εμείσ ςτουσ τοφρκουσ ζκαναν και οι τοφρκοι ςε μασ. Αυτό ςθμαίνει πόλεμοσ.  



 

Αυτό υπενκυμίηουν οι εκνικζσ εορτζσ και παρελάςεισ προσ τόνωςιν του εκνικοφ αιςκιματοσ 

λειτουργϊντασ ωσ πατριωτικόσ αυνανιςμόσ για όςουσ νεοζλλθνεσ δεν γνωρίηουν τίποτα για τθν 

ιςτορία τουσ.  

 

Θ ιςτορικι αλικεια είναι ςκλθρι. Ειδικά όταν πρζπει να απομυκοποιιςουμε καταςτάςεισ. Αν 

κζλουμε να είμαςτε αντικειμενικοί κα πρζπει να κρίνουμε και εμάσ.  

 

Δεν διζπραξε εγκλιματα ο ελλθνικόσ ςτρατόσ κατά τθν προζλαςι του ςτθν μικραςιατικι 

εκςτρατεία;  

Ψι ζκανε, ζμπαινε ςτα τοφρκικα χωριά και οι τοφρκοι ζραιναν τουσ ζλλθνεσ με λουλοφδια;  

 

Ψι κάνουν λοιπόν οι ζλλθνεσ και οι τοφρκοι ςτθν ιςτορία τουσ;  

 

Διδάςκουν ότι αυτοί είναι οι καλοί, και οι άλλοι είναι οι κακοί, εντελϊσ μανιχαϊςτικά.  

 

Σ μζςοσ τοφρκοσ και ζλλθνασ είναι πεπειςμζνοσ ότι ο λαόσ του είναι απειλοφμενοσ, είναι 

πολιτιςμζνοσ, και ο απζναντι είναι ο μπαμποφλασ, είναι ο απολίςτιςτοσ, είναι ο επιτικζμενοσ.  

Ξαι πάνω από τουσ δφο θλικίωσ ςκεπτόμενουσ ο Κείοσ Χαμ πουλάει τα όπλα του και γεμίηει 

δολλάρια.  

 

Γράφει παρακάτω ο Ρίκοσ Διμου, ςκλθρζσ αλικειεσ που θχοφν τόςο άςχθμα ςε αυτοφσ που ζχουν 

μάκει να τουσ χαϊδεφουν τα αυτιά και ηοφνε ακόμθ ςτουσ ςχολικοφσ μφκουσ:  

 

 

 

Ερ. Πε τουσ τοφρκουσ τι λάκθ ζχουμε κάνει; Υαραμζνουν για αιϊνεσ οι μεγάλοι μασ αντίπαλοι;  

 

ΑΥ. Ψουσ ζχουμε μεταβάλλει ςε μπαμποφλα (προσ χαράν των εμπόρων όπλων). Τλοι οι ζλλθνεσ 

πιςτεφουμε ότι οι τοφρκοι είναι επικετικοί. Ψθ τελευταία φορά που μασ επετζκθςαν ιταν το 1453. 

Ψο 1821 ξεςθκωκικαμε εμείσ, δικαίωσ, ιταν απελευκερωτικόσ πόλεμοσ. Ψο 1897, τουσ επιτεκικαμε 

εμείσ, αν και φάγαμε τα μοφτρα μασ. Ψο 1912-13, εμείσ πάλι επιτεκικαμε, το 22 το ίδιο, και το 74 



ςτθ Ξφπρο πάλι εμείσ, όταν βάλαμε το Ψουρκοφάγο Χαμψϊν πρόεδρο τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

Είχε ςκοτϊςει με τα χζρια του, εκατοντάδεσ τουρκοκφπριουσ. Σι τοφρκοι ζχουν δεχκεί επικζςεισ μασ 

πζντε φορζσ.  

 

Άλλο ζνα μφκευμα, είναι οι τουρκικζσ παραβιάςεισ ςτο Αιγαίο. Σι μόνοι ςε όλο τον κόςμο που 

κεωροφν αυτά τα πράγματα παραβιάςεισ, είμαςτε εμείσ. Σφτε οι διεκνείσ αεροπορικζσ 

ομοςπονδίεσ, οφτε ο ΣΘΕ, οφτε οι μεγάλεσ δυνάμεισ, οφτε οι αμερικανοί, ι οι ρϊςοι δεν ζχουν ίδια 

άποψθ. Εμείσ πριν 70 χρόνια βγάλαμε μια μονομερι απόφαςθ, κατά τθν οποία ο εναζριοσ χϊροσ 

τθσ Ελλάδοσ, είναι ςτα 10 μίλια. Ξανονικά ο εναζριοσ χϊροσ μιασ χϊρασ, είναι ίδιοσ με τα χωρικά 

τθσ φδατα. Τταν είναι ζξι μίλια τα χωρικά φδατα, τόςοσ είναι και ο εναζριοσ χϊροσ. Δεν μπορεί ζνα 

καράβι να είναι ςτα 8 μίλια ςε διεκνι φδατα, και το κατάρτι του ςε ελλθνικό εναζριο χϊρο. Εμείσ 

δεν το αναγνωρίηουμε αυτό. Ζτςι οι τοφρκοι μπαίνουν ςτο διεκνι χϊρο και εμείσ φωνάηουμε ότι 

είναι ςτον ελλθνικό.  

 

Δεν λζω ότι οι τοφρκοι δεν ενδιαφζρονται για τα ςυμφζροντά τουσ. (Σ Ε. Βενιηζλοσ είχε πει: Δεν 

υπάρχουν εκνικά δίκαια – υπάρχουν εκνικά ςυμφζροντα). Αλλά όλα μποροφν να διευκετθκοφν. Ψισ 

βραχονθςίδεσ και τθν υφαλοκρθπίδα κα μποροφςαμε να τισ λφςουμε με κοινζσ ςυμφωνίεσ και να 

τελειϊνει θ ιςτορία.  

 

Ξατθγοροφμε τουσ τοφρκουσ ότι ςυνεχϊσ εξοπλίηονται ενϊ ζχουμε κάνει τα νθςιά μασ φροφρια, 

κάτι που παραβιάηει τθ ςυνκικθ τθσ Οωηάνθσ. Ψο ίδιο βζβαια ζχουν κάνει απζναντι και οι τοφρκοι. 

Θ κατάςταςθ ωφελεί μόνο τουσ εμπόρουσ όπλων. 
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NTΦΣΥΘ ΧΣΩ.  

Απαξιϊ κάκε κουβζντα μαηί ςου. Ξακϊσ που ζχεισ και ελλθνικι υπθκοότθτα. Εςφ δεν ξζρεισ καν να 

διαβάηεισ ελλθνικά και να ςκζφτεςαι. Σι ςυγκρίςεισ που κάνεισ είναι χαςάπικεσ. Δεν ζχεισ ίχνοσ, δε, 

καν ςτοιχειϊδθ παιδεία, ελλθνικι ι μθ. Mια ςτοιχειϊδθσ παιδεία κα ςου υπαγόρευε, ςε ζνα άρκρο 

που ζχει γραφτεί και αφορά τθν ευαιςκθςία ενόσ λαοφ, τα πάκθ του και τθν αγωνία του να 

ςυνεχίςει να υπάρχει, να μθν απαντιςεισ κάν αν διαφωνείσ. Αλλά είςαι εριςτικόσ και ματαιόδοξοσ.  

Δεν με ενδιαφζρει πια καν τι κα γράφεισ, οφτε κα μπαίνω ςτο κόπο να απαντϊ. You are, Absolutely 

Barbarian. 
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Σ Ρίκοσ Διμου και ο Ρίκοσ Διμου. Χιγά πια τον ζρωτα που ζχεισ μαηί του. Υανάκεια είναι ι 

μεγαλφτεροσ φιλόςοφοσ του αιϊνα; Ξαι καλά, αυτόσ είπε. Αρα ζχει μια άποψθ. Εςφ τι κάνεισ; Είςαι 

το τρανηιςτοράκι του ι το mp3 του; Εςφ δικι ςου άποψθ δεν ζχεισ; Στι ζχει πει εμείσ δθλαδι πρζπει 

να ςτεκόμαςτε ςοφηα μπροςτά του; Χιγά πια... τον κάνεισ και ρεηίλι. 
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NTΦΣΥΘ ΧΣΩ.  

Απαξιϊ κάκε κουβζντα μαηί ςου. Ξακϊσ που ζχεισ και ελλθνικι υπθκοότθτα. Εςφ δεν ξζρεισ καν να 

διαβάηεισ ελλθνικά και να ςκζφτεςαι. Σι ςυγκρίςεισ που κάνεισ είναι χαςάπικεσ. Δεν ζχεισ ίχνοσ, δε, 

καν ςτοιχειϊδθ παιδεία, ελλθνικι ι μθ. Mια ςτοιχειϊδθσ παιδεία κα ςου υπαγόρευε, ςε ζνα άρκρο 

που ζχει γραφτεί και αφορά τθν ευαιςκθςία ενόσ λαοφ, τα πάκθ του και τθν αγωνία του να 

ςυνεχίςει να υπάρχει, να μθν απαντιςεισ κάν αν διαφωνείσ. Αλλά είςαι εριςτικόσ και ματαιόδοξοσ.  

Δεν με ενδιαφζρει πια καν τι κα γράφεισ, οφτε κα μπαίνω ςτο κόπο να απαντϊ. You are, Absolutely 

Barbarian.  

 

*************************  

 

Δεν περίμενα να ακοφςω κάτι λιγότερο από κάποιον που κάνει παράκεςθ από το Ελλθνικό Πζτωπο, 

μια φαςιςτικι-ναηιςτικι οργάνωςθ.  

 

Εγϊ που δεν γνωρίηω καν να διαβάηω ελλθνικά -όπωσ διατείνεςαι- απλά ςου λζω ότι το "αμφνεςκαι 

περί πάτρισ" που ζγραψεσ είναι ΟΑΚΣΧ.  

Χτθν Λλιάδα, ο Ζκτωρ λζει το εξισ: «Εισ οιωνόσ άριςτοσ αμφνεςκαι περί πάτρθσ». Υερί πάτρΘσ 

λοιπόν και όχι περί ΥάτρΛσ.  

 



Τςο για το παραλιρθμά ςου δεν κα απαντιςω. Σ κόςμοσ διαβάηει και κρίνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


