
Γεγονότα του 20ού Αιώνα 
Γενοκτονία του Ποντιακού 
Ελληνισμού 



Εθνικός Ύμνος της Δημοκρατίας του 
Πόντου 

 
Ήρθε η μέρα, ήρθ' ώρα 

που προσμέναμε με χρόνια 
στα δεσμά, στην καταφρόνια 
και στην τούρκικη σκλαβιά.  

Εις του Πόντου τ' ακροβούνια 
καριοφίλια μαυρισμένα 

φέρουν το Εικοσιένα 
ψάλουν την Ελευθεριά.  

Της Ανάστασης σημαίνει 
η καμπάνα η μεγάλη 

ο καθένας μας ας βάλει 
την λαμπρότερη στολή.  

Και μπροστά εις την εικόνα 
της Πατρίδας την αγία 

ας προσφέρει για θυσία 
νιάτα, πλούτη και ζωή. 

Εις του Πόντου μας το χώμα 
άνοιξε σε κάθε βήμα 

των μαρτύρων ένα μνήμα 
του τυράννου η μαχαιριά. 

Μας καλούν εκδικητάδες 
ζωντανοί και πεθαμένοι. 
Η πατρίδα ερημωμένη 

μας καλεί, εμπρός παιδία! 
 
 
 

 






17ος Αιώνας και περίοδος 1889-1908 
• Ήδη από τον 17ο αιώνα 

εμφανίζονται οι μαζικοί 
εξισλαμισμοί και οι εξοντωτικοί 
διωγμοί κατά τον Ελληνικών 
πληθυσμών του Πόντου. 
 
 

• Οι πρώτοι διωγμοί είχαν ως στόχο 
τους Αρμένιους κατοίκους της 
περιοχής. 
 



Περίοδος 1908-1912 
• Ωστόσο  όταν άρχισε η 

Νεοτουρκική επανάσταση οι 
διωγμοί άλλαξαν μορφή. Πλέον 
γινόταν εναντίον των Ελλήνων 
Ποντίων και ήταν προσεγμένοι  κι 
μεμονωμένοι  (δολοφονίες, 
δημεύσεις περιουσιών) για να μην 
αποκαλυφθεί το πρόσωπο της 
Νέας Τουρκίας. 



Λευκή γενοκτονία 
• Το 1913 ο Γερμανός στρατηγός 

Λίμαν Φον Σάντερς συλλαμβάνει 
την ιδέα της λευκής γενοκτονίας 
και οι Τούρκοι την εφαρμόζουν με 
μεγάλο ζήλο. Η λευκή γενοκτονία 
με τις πορείες θανάτου διήρκεσε 
περίπου τρία χρόνια και εξόντωσε 
τα δύο τρίτα των εκτοπισμένων. 



Λευκή Γενοκτονία 



Περίοδος 1912-1914 
• Την περίοδο αυτή επιτείνονται οι 

άθροοι διωγμοί και οι μαζικές 
απελάσεις στην Ελλάδα 
ολόκληρων ελληνικών πληθυσμών 
από Θράκη και Μ.Ασία. 



Περίοδος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
• Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε 

από θηριώδεις καταστροφές των 
ελληνικών πληθυσμών με σφαγές, 
διώξεις και πυρπολήσεις 
ολόκληρων χωριών και πόλεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Κατά την περίοδο του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου 
εξοντώθηκαν περίπου 170.567 
Πόντιοι. 



Τάγματα εργασίας (Αμελέ ταμπουρού) 
• Πολλοί Πόντιοι στρατιώτες 

αφοπλίστηκαν και κατατάχτηκαν 
σε βοηθητικές εργασίες και 
κυρίως στα τάγματα εργασίας να 
σπάνε πέτρες και να φτιάχνουν 
δρόμους με σκοπό την εξόντωσή 
τους. 



Κίνημα για Δημοκρατία του Πόντου 
• Το ποντιακό αντάρτικο αποτέλεσε 

την ποντιακή αντίδραση στους 
διωγμούς, τις δολοφονίες, τις 
εκτοπίσεις και την επιστράτευση 
στα «αμελέ ταμπουρού» (τάγματα 
εργασίας).  

• Στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού, το 1919, υπεβλήθη 
υπόμνημα για τη δημιουργία 
Ελληνικής Δημοκρατίας του 
Πόντου, υπόθεση η οποία δεν 
τελεσφόρησε. 



Το δράμα του Μικρασιατικού και  
Ποντιακού Ελληνισμού -Περίοδος 1919-1922 

• Το 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ θέτει σε 
εφαρμογή τα σχέδιά του στην Μικρά 
Ασία. Ενέτεινε τα μέτρα και εφάρμοσε με 
μεγαλύτερη σκληρότητα τις μεθόδους 
εξολόθρευσης των Ελλήνων.  Οι διωγμοί 
γίνονται περισσότερο εξοντωτικοί και 
θηριώδης. Στην περιοχή του Πόντου 
εξοντώθηκαν 353.000 άτομα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης, ο Κεμάλ έδωσε πολιτική 
νομιμοποίηση, χρήμα και όπλα στον αρχηγό 
συμμορίας εκατοντάδων τσετών, με εντολή 
να «τελειώνει» με τα ελληνικά χωριά του 
Πόντου. Μάλιστα, σκότωσε εκατοντάδες 
κληρικούς, διανοούμενους και 
επιχειρηματίες που αποτελούσαν την 
κεφαλή και την αφρόκρεμα του ποντιακού 
Ελληνισμού. 



Μικρασιατική εκστρατεία και 
καταστροφή της Σμύρνης 

Γ)  Τέλη Αυγούστου 1922 Πυρπόληση και καταστροφή 
Σμύρνης από τους Τούρκους 

Β) Αρχές Αυγούστου 1922 
Ήττα Ελλήνων στον 

Σαγγάριο και Μικρασιατική 
καταστροφή 

Φάσεις Μικρασιατικής εκστρατείας 

Α) Μάιος 1919 
Αποβίβαση Ελληνικού 

στρατού στην Σμύρνη και 
απελευθέρωση της 

• Με την καταστροφή της Σμύρνης 
χάθηκαν πάνω από 119.122 άνθρωποι. 
Υπήρξε μεγάλο πλήγμα στην 
αυτοπεποίθηση των Ελλήνων 
Ποντίων, κάτι το οποίο σε συνδυασμό 
με τον χαμό αγαπημένων προσώπων 
άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην ψυχή 
τους. 



Καταστροφή της Σμύρνης 



Συνθήκη της Λοζάνης 
• Στις 30 Ιανουαρίου 1923 

υπογράφηκε η συνθήκη μεταξύ 
της Ελλάδας και της Τουρκίας για 
την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Οι ελληνικές περιουσίες που 
εγκαταλείφθηκαν στη Μικρά Ασία 
ήταν δεκαπλάσιες από τις 
αντίστοιχες μουσουλμανικές. 

 
 
 
 
 
 

• Ο απολογισμός της ποντιακής 
Γενοκτονίας ήταν τραγικός: 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
που καταγράφθηκαν εκείνη την 
εποχή, 303.238 ήταν τα θύματα 
έως το 1922, ενώ τον Μάρτιο του 
1924 (οπότε άρχισε η ανταλλαγή 
των πληθυσμών) ανέρχονταν σε 
353.000. 



Κύματα προσφύγων 

Περίοδος 1974-80 και 1989-99 
Η παλιννόστηση των 

Ελλήνων προσφύγων από 
Ρωσία συνεχίζεται. 

Μετανάστευση Ποντίων 
έπειτα από Εμφύλιο 

πόλεμο Γεωργίας. 

3ο κύμα προσφύγων 

1939 
Πρόσφυγες έρχονται στην 

Ελλάδα έπειτα από 
Σταλινικές διώξεις. 

2ο κύμα προσφύγων 

1923 
1.500.000 πρόσφυγες 

μεταφέρονται στην 
Ελλάδα. 

Το 1ο κύμα προσφύγων ήρθε στην 
Ελλάδα την περίοδο 1919-1920 
από τα παράλια του Καυκάσου, το 
οποίο περιλάμβανε Πόντιους που 
ακολούθησαν το ρωσικό στρατό 
στην αποχώρησή του από τον 
Πόντο. 



Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα 
• Οι πρόσφυγες του Πόντου καθώς 

έφταναν στην Ελλάδα περνούσαν 
υπό αναγκαστική καραντίνα σε 
επίσης άθλιες συνθήκες στους 
καταυλισμούς της Μακρονήσου 
και του Αϊ-Γιώργη, με  τα πλοία 
που έφταναν από τον Πειραιά. 
 

• Παρά τις κακουχίες που 
υπέστησαν κατάφεραν να 
οικοδομήσουν μία νέα ζωή και να 
γίνουν χρήσιμα μέλη της 
Ελληνικής κοινωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Η 19 Μαΐου, καθιερώθηκε το 
1994 με απόφαση της Βουλής 
των Ελλήνων Ημέρα Μνήμης 
για τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου. 
 



Πηγές 
• http://www.e-istoria.com/po9.html 
• hhttp://www.pontos-news.gr/timeline/109112/pontiaki-genoktonia 
• http://www.protothema.gr/greece/article/680756/imera-mnimis-tis-genoktonias-

ton-ellinon-tou-podou-oi-poreies-thanatou-pou-exodosan-hiliades/ 
• http://www.e-istoria.com/22/by_2012%20(12).htmlttp://www.e-

istoria.com/po9.html 
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%

84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE
%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%
CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85 

• https://www.youtube.com/watch?v=eQQ8WN_imVc 
• http://news247.gr/eidiseis/mixani-tou-xronou/mhxanh-toy-xronoy-martyries-apo-

th-genoktonia-twn-pontiwn.4679759.html 
• https://www.sansimera.gr/articl 
• Ιστορικό Λεύκωμα- Ανθολογία:«Αλησμόνητες Πατρίδες του Ελληνισμού» 
• Βιβλίο «Οι Πόντιοι» 
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Ταυτότητα Project 

• Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Καριπίδης Νικόλαος (ΠΕ 86), Δ/ντής Σ.Δ.Ε. Δράμας, και οι 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων Γρηγοριάδου Πηνελόπη (ΠΕ 02-Ελληνική 
Γλώσσα) και Ψαριανός Ερμόλαος (ΠΕ 78-Κοινωνική Εκπαίδευση) 

• Έγινε χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας των περιοριστικών 
μέτρων προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

• Την υλοποίηση ανέλαβε το Τμήμα Α1 αποτελούμενο από τους: Αναγνώστου Ανέστη, 
Αναστασιάδη Ιωάννη, Βούλτσιο Δημήτριο, Γιάννου Ευδοξία, Γκιονάι Έντουαρντ, 
Δελή Μπεκήρ Τσαούς Βαϊντέ, Δημητρακούδη Γεώργιο, Ζεμαδάνη Ελένη, Θεοδωρίδη 
Άνθιμο, Θεολογίδου Πασχαλία, Καλαϊτζή Χρυσοβαλάντη, Καλοτραπέζη Ευγένιο, 
Κατσάνη Βικτωρία, Κερτσίλι Ντενίσα, Κιάκου Μαλαματή, Laraku Elsuida, Laraku 
Gramoz, Μαυρουδάκη Αχιλλέα, Νεστορίδη Βασίλειο και Πρέλα Χριστίνα 
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