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οι Έλληνες του Πόντου 

Ο εποικισμός του Ευξείνου Πόντου άρχισε από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Επί Βυζα-
ντίου αποτελούσε τη βορειανατολική επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα 1204 
ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η οποία καταλύθηκε το 1461 από τους 
Οθωμανούς. Ο Πόντος αποτελείτο από τα βιλαέτια της Τραπεζούντας, της Κασταμονής, 
της Σεβάστειας και της Άγκυρας. 

οικονομική δραστηριότητα

Ο ποντιακός Ελληνισμός αξιοποιούσε τον ορυκτό και αγροτικό πλούτο. Στην ίδια οι-
κογένεια υπήρχε –τις περισσότερες φορές– η ταυτόχρονη άσκηση του εμπορικού και 
γεωργικού ρόλου. Επρόκειτο για τους λεγόμενους «αγροτοαστούς». Πόλεις όπως η 
Τραπεζούντα αποτέλεσαν κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου. Οι ακτήμονες Πόντιοι 
ήταν συνήθως μικρέμποροι, αγρότες και τεχνίτες. Επομένως, η οικονομία εδραζόταν 
στο εξαγωγικό–εισαγωγικό εμπόριο και κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Στον Δυτικό 
Πόντο η πλειονότητα διαβιούσε σε αγροτικές κοινότητες. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

οι εξισλαμισμοί και ο κρυπτοχριστιανισμός

Οι διώξεις των χριστιανών και οι κρυπτοχριστιανοί. Η πτώση της αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας οδήγησε σε αυθαιρεσίες. Οι διώξεις και οι βίαιοι εξισλαμισμοί των χρι-
στιανών, εντάθηκαν. Η οθωμανική διοίκηση,  έδινε αρκετά προνόμια ανάλογα με την 
περιοχή, σε τοπικούς αξιωματούχους. Αυτοί, έχοντας μεγάλο βαθμό αυτονομίας, προ-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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έβησαν σε νέες διώξεις και στο μεγαλύτερο κύμα εξισλαμισμού. Ως συνέπεια του εμφα-
νίστηκε το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού. Πολλοί Πόντιοι για να σώσουν τη ζωή 
τους ή για οικονομικούς λόγους εξισλαμίστηκαν, αλλά μόνο φαινομενικά. Οι κρυπτοχρι-
στιανοί ήταν χριστιανοί στα σπίτια τους, πίστευαν στον Θεό, έκαναν τα μυστήρια στα 
υπόγειά τους αλλά έξω εμφανίζονταν ως μουσουλμάνοι. Επίσης πολλοί αναγκάστηκαν 
να αλλάξουν θρήσκευμα για οικονομικούς λόγους, επειδή το φορολογικό σύστημα ήταν 
δυσβάσταχτο για τους χριστιανούς. Άλλοι για να πάρουν θέση σε διάφορα αξιώμα-
τα ή για να εξασφαλίσουν τα ίδια δικαιώματα με τους μουσουλμάνους στο εμπόριο. 

η άνθηση του Ποντιακού ελληνισμού 

Παρά τη σκληρότητα των αρχόντων, οι κάτοικοι των περισσότερων περιοχών κατά-
φερναν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Κάθε γειτονιά, είτε αρμένικη, είτε τουρκική, είτε ελ-
ληνική είχε τα δικά της ήθη και έθιμα και τον δικό της τρόπο ζωής. Οι κάτοικοι του 
Πόντου και ειδικότερα της Τραπεζούντας ανέπτυξαν την οικονομία, τον πολιτισμό και 
την παιδεία τους. Διαμορφώθηκε μια ελληνική αστική τάξη, η οποία κρατούσε την οικο-
νομία στα χέρια της. Επιχειρηματίες, βιομήχανοι, βιοτέχνες, έμποροι, τραπεζίτες.

Στα μέσα του 19ου αιώνα ο Ελληνισμός του Πόντου ζούσε την περίοδο της αναγέννη-
σης του. Οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική αναγέννηση, η οποία συνδυάστηκε με το 
γενικότερο περιβάλλον ελευθερίας και απόδοσης δικαιωμάτων στο Οθωμανικό Κράτος 
(Τανζιμάτ). Η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του Ποντιακού Ελληνισμού συνδυά-
στηκε με σημαντική δημογραφική αύξηση κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

Θεοφάνης μαλκίδης



Στόχος: Να κατανοήσετε πως η πνευματική και η οικονομική ανάπτυξη στον Πό-
ντο ήταν αποτέλεσμα αφενός των ευνοϊκών μεταρρυθμίσεων «Χάτι Σερίφ» (1839) 
και «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) που παραχωρήθηκαν από τους Τούρκους για όλους 
τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, αφετέρου, η ίδια 
η επικράτεια του Πόντου ήταν εύφορη και παράκτια για να γνωρίσει τόσο μεγάλη 
οικονομική άνθηση. Η οικονομία εδραζόταν στο εξαγωγικό–εισαγωγικό εμπόριο 
και κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Η οικονομική άνθηση με τη σειρά της είχε 
ως αποτέλεσμα μια σημαντική πνευματική δραστηριότητα, αφού οι εκπρόσωποι 
του επιχειρηματικού κόσμου πρόσφεραν γενναιόδωρα ένα σεβαστό ποσό από τα 
κέρδη τους υπέρ των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυ-
μάτων.

Ενότητα 87 Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη (σελ. σχολικού βιβλίου 245-249)

αιτίες ανάπτυξης

�  Το δυσμενές κλίμα για τους υπόδουλους Έλληνες, που είχε διαμορφωθεί στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, άρχισε σταδι-
ακά να υποχωρεί μετά την παραχώρηση των ειδικών προνομίων, γνωστών στην 
παγκόσμια ιστορία με τους νομικούς όρους «Χάτι Σερίφ»* (1839) και «Χάτι Χου-
μαγιούν»** (1856).

*  Χάτι Σερίφ (1839): Έγγραφο του Γκιούλχανε (υψηλή Γραφή από τον Οίκο των Ρόδων, δηλα-
δή ένα παλάτι της Κωνσταντινούπολης, ήταν ένα έγγραφο μεταρρυθμίσεων του Σουλτάνου 
Αβδούλ μεσίντι Α’, το οποίο επέβαλλε στην Αυτοκρατορία κάποιες μεταρρυθμίσεις αναφο-
ρικά με την θέση των Χριστιανών υπηκόων Χάτι Σερίφ εγκαινίασε την περίοδο του Τανζιμάτ, 
εισάγοντας μεταρρυθμίσεις στο Δίκαιο, στην Εκπαίδευση, τη διοίκηση με γνώμονα τα ευρω-
παϊκά πρότυπα. Το διάταγμα αφορούσε όλους τους υπηκόους ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή 
κοινωνικής θέσης και ψηφίστηκε σε μια περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρειαζόταν 
την στήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τον Αιγύπτιο υποτελή της μο-
χάμετ Άλι με τον οποίο είχε εμπλακεί σε πόλεμο.

**  Χάτι Χουμαγιούν (1856): Το Χάτι Χουμαγιούν (Αυτοκρατορική Γραφή) υποσχόταν περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις, όπως την ισοτιμία των εθνοτήτων και των θρησκευμάτων όσον αγορά την 
υπηρεσία στο Δημόσιο. με άλλα λόγια, όλα τα μέλη των εθνοτήτων θα είχαν το δικαίωμα 
να απασχολούνται στις κρατικές υπηρεσίες. με το Χάτι Χουμαγιούν εξασφαλιζόταν η ανε-
ξιθρησκία, φορολογικές ελαφρύνσεις, βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και 
κατάργηση των βασανιστηρίων.

Δ. Ο ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ
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αποτελέσματα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων «Χάτι ςερίφ» (1839)  
και «Χάτι Χουμαγιούν»(1856).
�  Θεωρητική ισονομία και η θρησκευτική ελευθερία.
�  Ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας.
�  Δημογραφική αύξηση του ποντιακού πληθυσμού.
�  Καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας. 
�  Ανάπτυξη της νεοελληνικής συνείδησης.
�  Ο ποντιακός ελληνισμός εγκατέλειψε τα κρησφύγετά του και κατέβηκε στις παραλι-

ακές περιοχές, όπου έκτισε καινούρια χωριά, εκκλησίες και σχολεία.
�  Σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε ξανά στα χέρια του το εμπόριο ολόκληρου του 

Εύξεινου Πόντου και της ενδοχώρας, ενώ η Τραπεζούντα ξαναβρήκε τις παλιές της 
δόξες.

οικονομική δραστηριότητα των ελλήνων του Πόντου
▶	 Ξυλεία 
 Το μέλλον της περιοχής προβλεπόταν ευοίωνο:
 � χάρη στην εύφορη χώρα με την πλούσια βλάστηση,
   –  τις απέραντες δασικές εκτάσεις με έλατα, πλατάνια, πεύκα και άλλα δέντρα 

που κάλυπταν τις περιοχές της Σινώπης, της Τρίπολης, της Κερασούντας, της 
Τραπεζούντας και των Σουρμένων. 

 �  Στην Κερασούντα είχαν ιδρυθεί εργοστάσια ατμοπριόνων για την παραγωγή ξυ-
λείας από έλατα. μεγάλη σπουδαιότητα επίσης είχε η λεπτοκαρυά που εξαγόταν 
στο Αμβούργο, την Τεργέστη, τη Ν. υόρκη και τη Ρωσία.

▶	 Γεωργία
  � Η γεωργική οικονομία στηριζόταν κυρίως:
   –  Στο σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι, τα όσπρια, τα πορτοκάλια, τα γεώμηλα 

και τα εξαίρετα καπνά, ιδιαίτερα των περιοχών της Αμισού και της μπάφρας.
   –  Στα τυροκομικά προϊόντα του Πόντου που ήταν και είναι επίσης δημοφιλή στις 

αγορές της Κωνσταντινούπολης και των άλλων μεγαλουπόλεων.

▶	 Μεταλλεύματα
  �  Προς τον βορά η οροσειρά Παρυάδρου, πλούσια σε μεταλλευτικά κοιτάσματα, 

έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας μεταλλείων αργύρου, χαλκού και μολύβδου 
στις περιφέρειες της Αργυρούπολης και της Τρίπολης.

  �  Εξίσου αναπτυγμένη ήταν η βιοτεχνία στον χώρο της χρυσοχοΐας, της σιδηρουρ-
γίας, και της χαλκουργίας, καθώς επίσης και η βιομηχανία της ναυπηγικής.

▶	 Διαμετακομιστικό Εμπόριο
  �  Η κυρία πλουτοπαραγωγική πηγή στα παράλια του Ευξείνου Πόντου ήταν το 

δια μετακομιστικό εμπόριο με κυριότερα λιμάνια την Αμισό, την Τραπεζούντα, 
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την Κερασούντα, την Οδησσό, τη Βραΐλα, το Νοβοροσίσκι και τη Σεβαστούπο-
λη.

  �  Κατά τη διάρκεια του πολέμου (Παγκοσμίου Πολέμου) οι Νεότουρκοι με διάφο-
ρους τρόπους προσπαθούσαν να απομακρύνουν και να περιορίσουν το εμπόριο 
των χριστιανών, οι οποίοι για να επιβιώσουν συνεργάστηκαν με τις τοπικές μου-
σουλμανικές εθνότητες. 

  �  Η Τραπεζούντα μέχρι το 1869 έλεγχε το 40% του εμπορίου της Περσίας και το 
διαμετακομιστικό εμπόριο απέφερε κέρδος περίπου 200.000.000 φράγκα τον 
χρόνο.

  �  Εμπορικά υποκαταστήματα και πρακτορεία μεταφορών στη Ρωσία, την Περσία, 
την Αγγλία, την Κωνσταντινούπολη, τη μασσαλία και σε άλλες μεγάλες πόλεις 
της Ευρώπης.

η Τραπεζούντα ως εμπορικό κέντρο

 �  Αποτελούσε το σταυροδρόμι της εμπορικής κίνησης μεταξύ Δύσης και Ανατολής 
μέχρι το 1869 που ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ, οπότε άρχισε 
η σταδιακή παρακμή του λιμανιού της. 

 �  Για μεγάλο διάστημα και μετά το 1883, τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί τραπεζικοί και 
εμπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν μαζί με το υποκατάστημα της Τράπεζας 
Αθηνών σχεδόν όλη την οικονομία του ανατολικού Πόντου.

 Άλλα εμπορικά κέντρα στον Πόντο

 �  εμπορικό λιμάνι της αμισού: εξάγονταν μεγάλες ποσότητες εξαιρετικού καπνού 
και άλλων εγχώριων προϊόντων, ενώ το 1869 στην Αμισό από τις 214 επιχειρήσεις 
της πόλης οι 156 ανήκαν στους Έλληνες. 

 �  Κερασούντα: οι εφοπλιστικοί και εμπορικοί οίκοι των Κωνσταντινίδη, Κακουλίδη, 
Σουρμελή και Πισσάνη καταξιώθηκαν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα του Ευξείνου 
Πόντου αλλά και της Ευρώπης.

Πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη στον Πόντο

 �  Η οικονομική ανάπτυξη οδήγησε σε μια πνευματική άνθιση του Πόντου.
 �  Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου πρόσφεραν γενναιόδωρα ένα σεβαστό 

ποσό από τα κέρδη τους υπέρ των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπι-
κών ιδρυμάτων.

 �  Αξιόλογοι επιστήμονες στέλνονταν για ειδίκευση σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευ-
ρώπης, για να μεταφέρουν στην πατρίδα τους τις νέες επιστημονικές μεθόδους δι-
δασκαλίας.
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Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας**

 �  Ιδρύθηκε το 1682 από τον Σεβαστό Κυμινήτη, Σεβαστό Δάσκαλο του Γένους.
 �  λειτούργησε παρά τις αντιξοότητες μέχρι το 1922.
 �  Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων 

και στην ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης.

απεικόνιση της πνευματικής δραστηριότητας του Πόντου 
 �  Στις αρχές του 20ού αιώνα δεν υπήρχε ποντιακό χωριό χωρίς δικό του σχολείο και 

δίκη του εκκλησία. 
 �  Σύμφωνα με τη στατιστική του Παναρέτου, το 1913 στις επαρχίες των έξι μητροπό-

λεων του Πόντου κατοικούσαν 697.000 Έλληνες, ενώ το ίδιο διάστημα.
  �  αύμφωνα με τον Γ. λαμψίδη, λειτουργούσαν 1.890 εκκλησίες, 22 μοναστήρια, 

1.647 παρεκκλήσια και 1.401 σχολεία με 85.890 μαθητές.

Παράγοντες που διαμόρφωσαν την εθνική συνείδηση των Ποντίων
1. Το ελληνικό τυπογραφείο
  �  Εγκαταστάθηκε το 1880 στην Τραπεζούντα.
  �  Συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και την προε-

τοιμασία ενός αγωνιστικού κλίματος για την αντικατάσταση του οθωμανικού 
καθεστώτος από ένα ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτευμα.

2. Η αστική τάξη
  �  Ανέπτυξε πατριωτική δράση σε κάθε ευκαιρία
  �  Διαπνεόταν από ελληνοκεντρικό προσανατολισμό.
   π.χ., από τον ρώσο-οθωμανικό πόλεμο του 1828-1829 μέχρι και την κρητική 

εξέγερση του 1866-67, οι Έλληνες του Πόντου ήταν παρόντες.
  �  Στους ελληνο-οθωμανικούς πολέμους που ακολούθησαν, πολύ σημαντική ήταν 

η εθελοντική συμμετοχή των Ποντίων αγωνιστών και η οικονομική ενίσχυση 
που παρείχαν υπέρ των αγώνων. Για παράδειγμα αναφέρουμε την προσφορά 
των 12.000 λιρών που έκαναν οι Έλληνες της Σαμψούντας το 1912 στο ελληνικό 
Ναυτικό.

*  Το Ελληνικό Φροντιστήριο της Τραπεζούντας ή «Φάρος της Ανατολής» υπήρξε ο σημαντικό-
τερος εκπαιδευτικός οργανισμός της Τραπεζούντας. Στόχος του ήταν εξαρχής η διαμόρφωση 
ελληνικής και χριστιανικής συνείδησης. Από το 1817 έως και το 1922 έγιναν συστηματικές 
προσπάθειες, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του ως πλήρες γυμνάσιο, ισότιμο των 
γυμνασίων του ελληνικού κράτους. Αποτέλεσε έτσι το μόνο αναγνωρισμένο Γυμνάσιο του 
Πόντου μέχρι τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, οπότε αναγνωρίστηκε και το Γυμνάσιο 
Αμισού. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν ίδια με αυτά των γυμνασίων της Ελλάδας (Ελλη-
νικά, μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Γυμναστική). Επίσης, ως ξένες γλώσσες διδάσκονταν τα 
Γαλλικά, τα Τούρκικα και τα Ρωσικά. Το Φροντιστήριο λειτουργούσε έξι ημέρες την εβδομάδα, 
πρωί και απόγευμα, με εξαίρεση το απόγευμα του Σαββάτου. Από τα σημαντικότερα ονόματα 
διδασκόντων ήταν οι Περικλής Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος ξανθόπουλος, Γ. Κ. Παπαδό-
πουλος, Ι. Παρχαρίδης, μ. Παρανίκας, Ν. λιθοξόος, Ευθ. Γραμματικόπουλος.
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η εχθρική στάση των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες του Πόντου

�  Η πολιτική που εφάρμοσαν οι νεοτουρκικές κυβερνήσεις απέναντι των Ελλήνων 
ήταν εξαιρετικά εχθρική και περιλάμβανε:

  –  δυσμενή οικονομικά, εκπαιδευτικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά μέτρα, τα οποία 
επιβλήθηκαν γενικότερα στις χριστιανικές εθνότητες του κράτους.

 �  Η εχθρική στάση των Τούρκων βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες του 
Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Γ. Ουίλσον, σχετικά με την αυτο-
διάθεση των λαών.

με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στον ρόλο 
που έπαιξε το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας στην πνευματική ανάπτυξη και τη 
διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων του Πόντου.

Άσκηση εμπέδωσης – Πηγή

Κείμενο

Από την αρχή της λειτουργίας του Φροντιστηρίου, στόχος του ήταν η διαμόρφωση ελ-
ληνικής και χριστιανικής συνείδησης. «Κύριο μέλημά του [Σεβαστού Κυμινήτη ήταν] η 
πνευματική ανάπτυξη των συμπατριωτών του και η ηθική και δογματική ενίσχυσή τους, 
ώστε να αντισταθούν στους διωγμούς των Τούρκων και στην προπαγάνδα των καθολι-
κών». Ο στόχος αυτός, αν και κατά καιρούς διευρύνθηκε, αποτέλεσε τον βασικό άξονα 
του Φροντιστηρίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αν και το Φροντιστήριο 
ιδρύθηκε κατά το πρότυπο της Σχολής του Φαναρίου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
λειτουργούσε κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του δεν πρόδιδαν τη μελλοντική του 
εξέλιξη και σπουδαιότητα. Από επιστολή του Κυμινήτη προς τον δάσκαλό του Ιωάν-
νη Καρυοφύλλη πληροφορούμαστε ότι οι πρώτοι μαθητές του ήταν συνολικά 20. Στο 
επόμενο διάστημα η λειτουργία του Φροντιστηρίου δεν ήταν συνεχής. Οι διακοπές 
της, ωστόσο, δεν ήταν τόσο μακροχρόνιες ώστε να μην μπορεί να θεωρηθεί ενιαία η 
ιστορία του εκπαιδευτικού ιδρύματος. (…) Η περίοδος από το 1817 ως το 1922, παρά 
τα όποια προβλήματα που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν, χαρακτηρίστηκε από τη δι-
αρκή προσπάθεια αναβάθμισης του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας, αναβάθμιση η 
οποία κατέληξε στην αναγνώρισή του ως πλήρες Γυμνάσιο, ισότιμο των Γυμνασίων 
του ελληνικού κράτους, στο τέλος του 19ου αιώνα. Η άνθηση του την περίοδο αυτή, 
και ιδιαίτερα μετά το 1860, οφειλόταν στο ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινότητας της 
Τραπεζούντας για τα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης: απλοί πολίτες, η Μητρόπολη 
και τα μοναστήρια συνέβαλαν, ο καθένας με το ύψος της επιχορήγησης που μπορούσε, 
στην ανοδική του πορεία. (…) Η δράση του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας μετά το 
1860 εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργίας εθνοτικής ταυτότητας κυρίως 
μέσα από τη σύνδεσή του με το γενικότερο κλίμα της εποχής για ανακάλυψη της τοπι-
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κής ιστορίας και θεμελίωση και διαχείριση πολιτισμικών δεσμών με την κλασική αρχαι-
ότητα. Αποτέλεσε το κέντρο όπου φοίτησαν ή δίδαξαν οι σημαντικότεροι λόγιοι του 
Πόντου, άνθρωποι που μέσα από πολύπλευρο έργο πέραν του διδακτικού εργάστηκαν 
για τη συγκρότηση εθνικού χώρου στην περιοχή. Ο Σάββας και ο Περικλής Τριαντα-
φυλλίδης, ο Γ. Παπαδόπουλος, ο Ν. Λιθοξόος, ο Φίλων Κτενίδης και ο Επαμεινώνδας 
Κυριακίδης είναι μερικοί μόνο από τους πρωτοπόρους της καλλιέργειας της εθνικής 
ταυτότητας στον Πόντο που εμπλέκονταν άμεσα με το Φροντιστήριο Τραπεζούντας. 
Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς και πολλοί ακόμα που φοίτησαν στο Φροντιστήριο, αποτε-
λούσαν τους λόγιους κύκλους του Πόντου, και η εμβέλεια του έργου τους, μέσα από 
την έκδοση μονογραφιών και την αρθρογραφία τους στον Τύπο της εποχής –αλλά και 
αργότερα στον περιοδικό Τύπο ποντιακών συλλόγων στην Ελλάδα– συνετέλεσαν στη 
δημιουργία μιας διακριτής εθνοτοπικής ταυτότητας, της ποντιακής. Ο κεντρικός ρόλος 
του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας στη συγκρότηση της εθνικής ποντιακής ταυτότητας 
καταφαίνεται και από τη σχέση του με τους υπόλοιπους συλλόγους της πόλης. Στο 
κτήριό του στεγάζονταν τα γραφεία του συλλόγου «Ξενοφών» και αίθουσες της φιλαρ-
μονικής της πόλης. Φαίνεται να λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πόντου.

Σαλβάνου Αιμιλία, «Φροντιστήριο Τραπεζούντας», 2002,  
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
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Ενότητα 88 Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής  
 Δημοκρατίας (1917-1922) (σελ. σχολικού βιβλίου 249-253)

Στόχος: Να κατανοήσετε πως η προσπάθεια των Ελλήνων του Πόντου για ανε-
ξαρτητοποίηση της περιοχής τους από την υπό διάλυση Οθωµανική Αυτοκρατορία 
οδηγήθηκε σε αποτυχία λόγω της εκρηκτικής κατάστασης στην Εγγύς Ανατολή 
μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ελληνοαρµενική συνεργασία δεν 
αποτελούσε παρά µόνο την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια των Ελλήνων για 
αυτοδιάθεση, Οι Μεγάλες ∆υνάµεις στόχευαν στην επικράτησή τους στην Εγγύς 
Ανατολή για την αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου και υποδαύλιζαν την απο-
δυνάμωση της Ρωσίας. Παράλληλα, τα εθνικά ζητήματα των Αρµενίων, των εθνών 
του Καυκάσου και του αναδυόμενου τουρκικού εθνικισµού, σε συνδυασμό και με 
την επέκταση της µπολσεβικικής επιρροής στην περιοχή του Καυκάσου αποδυνά-
μωσαν τον Αγώνα των Ελληνο‑Ποντίων και τη θέση της κυβέρνησης Βενιζέλου για 
τη στήριξη της δημιουργίας ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους.

Πρωτεργάτες στους αγώνες  
για τη δημιουργία μιας αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας 
1. Έλληνες της Διασποράς 
  �  Κ. Κωνσταντινίδης από τη μασσαλία,
  �  Β. Ιωαννίδης και Θ. Θεοφύλακτου από το Βατούμ,
  �  I. Πασσαλίδης από το Σοχούμ,
  �  λ. Ιωαννίδης και Φ. Κτενίδης από το Κρασνοντάρ.

2. Έλληνες του Πόντου
  �  ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος,
  �  ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός Καραβαγγέλης. 

η Προεδρία Χρύσανθου στην Τραπεζούντα

 �  λίγες μέρες πριν από τη ρωσική κατοχή της πόλης, τον απρίλιο του 1916, έγινε η 
παράδοση της Τραπεζούντας από τον Τούρκο Βαλή μεχμέτ Τζεμάλ Αζμή μπέη στον 
μητροπολίτη Χρύσανθο, ο οποίος λόγω της συνετής πολιτικής του απέναντι στους 
μουσουλμάνους της περιοχής, έγινε δεκτός, από τους Ρώσους αλλά και από τους προ-
ξενικούς εκπροσώπους των άλλων κρατών, ως ηγέτης στην ευαίσθητη περιοχή.

 �  Η δίχρονη προεδρία του Χρύσανθου ήταν ένα αληθινό διάλειμμα δημοκρατίας και 
αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων*. 

*  Ο Χρύσανθος ακολούθησε μία συνετή πολιτική που, όχι μόνο, αποσόβησε μεγαλύτερα δεινά 
για την περιοχή του ανατολικού Πόντου από αυτά που γνώρισε μετά την ανακατάληψή του 
από τον οθωμανικό στρατό, αλλά και επιχείρησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αυτονόμη-
σης όλου του Πόντου (Γεωργανόπουλος, 2007).
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 �  Τον Φεβρουάριο του 1918 η κατάσταση είχε αλλάξει ριζικά, όταν ύστερα από την 
επικράτηση των μπολσεβίκων το 1917, ο ρωσικός στρατός εγκατέλειψε την Τραπε-
ζούντα και η περιοχή ξαναπέρασε στην κατοχή των Νεοτούρκων.

ο ξεριζωμός των ελλήνων της μικράς ασίας και του Πόντου

 �  Χιλιάδες Έλληνες του ανατολικού Πόντου και του Καρς, για να γλιτώσουν από τις 
διώξεις* από τους Νεότουρκους, πήραν τον δρόμο της φυγής προς τη Ρωσία, η 
οποία δοκιμαζόταν τότε από εμφύλιο πόλεμο.

ο αγώνας των ελλήνων του Πόντου και η στάση της κυβέρνησης Βενιζέλου

1. α' Πανελλήνιο ςυνέδριο στο Ταϊγάνιο (1917)

  �  Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της μικράς Ασίας ευαισθητοποίησε τους Έλληνες της 
Ρωσίας, οι οποίοι ήδη από το α' Πανελλήνιο ςυνέδριο**, τον Ιούλιο του 1917 
στο Ταϊγάνιο αποφάσισαν την εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου για τη δημιουργία 
ανεξάρτητου Ποντιακού Κράτους, με προσωρινή έδρα την πόλη Ροστόβ.

  �  Για πρώτη φορά οι Πόντιοι της Διασποράς οργανώθηκαν σε όλες τις μεγάλες 
πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο), καθώς επίσης και στις 
πόλεις του εξωτερικού.

*  Οι Νεότουρκοι μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία προχώρησαν σε αντίποινα στους 
χριστιανικούς πληθυσμούς με διώξεις, αποκλεισμούς καταστημάτων και στρατοδικεία. Ο δι-
ωγμός των Ελλήνων αλλά και των Ρώσων υπηκόων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 
Έλληνες, και η κατάργηση των προνομίων στην εκπαίδευση με στόχο τον εκτουρκισμό των 
ελληνικών σχολείων ήρθαν να συμπληρώσουν τα ανθελληνικά μέτρα. Το σχέδιο των εκτο-
πισμών και της εξόντωσης των Ελλήνων στον Πόντο άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από 
τον Σεπτέμβριο του 1915 στον δυτικό Πόντο αρχικά. μαζί με τους διωγμούς σημειώθηκαν 
και δολοφονίες Ελλήνων και πυρπολήσεις ελληνικών χωριών. Η παρέμβαση του μητροπολίτη 
Γερμανού δεν μπόρεσε να διαφοροποιήσει την κατάσταση που συνεχώς επιδεινωνόταν. Οι 
διωγμοί επεκτάθηκαν στον Πόντο στα τέλη Οκτωβρίου, με τον εκτοπισμό των Ελλήνων της 
περιοχής της Κερασούντας, και συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση τον Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο στον δυτικό Πόντο (Γεωργανόπουλος, 2007).

**  Στο συνέδριο αποφασίστηκε η ίδρυση Συνδέσμου των Ελλήνων της Ρωσίας και πραγματο-
ποιήθηκε η εκλογή οκταμελούς επιτροπής για το Κεντρικό Συμβούλιο που συστάθηκε. Το 
συνέδριο κυρίως ασχολήθηκε με θέματα εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά των 
ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας προκειμένου να καταγράψει, αρχικά, και κατόπιν να συ-
γκεκριμενοποιήσει, να συντονίσει και να οργανώσει τα αιτήματα πάνω σε αυτά τα ζητή-
ματα. Αντιπροσωπεύτηκαν σχεδόν όλες οι ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας και εκλέχθηκε 
πρόεδρος ο Βασίλειος Σιφναίος. Επιδίωξε κυρίως να λάβει μέτρα κατά των εκρωσιστικών 
προσπαθειών των τελευταίων χρόνων που αφορούσαν κυρίως την εκκλησία και την εκπαί-
δευση και είχαν προκαλέσει την εξασθένηση του ελληνικού φρονήματος και την «υποχώρη-
ση» της ελληνικής γλώσσας έναντι της ρωσικής. Το συνέδριο έλαβε αποφάσεις για την ένωση 
όλων των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρωσία, για αυτονομία της εκκλησίας των Ελλήνων, για 
εθνικοποίηση ελληνικών σχολείων, οικονομικά ζητήματα και άλλα. Επίσης, το Συνέδριο επι-
ζητούσε την πολιτική αντιπροσώπευση των Ελλήνων στη ρωσική διοίκηση, φανερώνοντας 
μία τάση για ευρύτερη και πιο καίρια δράση των Ελλήνων της Ρωσίας από τα αιτήματα των 
εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων (Γεωργανόπουλος, 2007).
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2. Δράση Κωνσταντινίδη*

  �  Στην Ευρώπη πρωτεργάτης του αγώνα ήταν ο Κ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος από 
τη μασσαλία με διαδοχικά υπομνήματα ενημέρωνε τις συμμαχικές δυνάμεις για 
την τραγική κατάσταση που επικρατούσε στον Πόντο. 

  �  Ο ίδιος επίσης τύπωσε και κυκλοφόρησε χάρτη που όριζε τα σύνορα της προτει-
νόμενης ποντιακής δημοκρατίας. Αυτόν τον χάρτη τύπωσε και σε απλό σχήμα 
ταχυδρομικού δελτίου (καρτ ποστάλ) με γραπτό κείμενο στα γαλλικά: «Πολίτες 
τον Πόντου ξεσηκωθείτε! Θυμίστε στα φιλελεύθερα έθνη τα ύψιστα δικαιώ-
ματα σας για τη ζωή και την ανεξαρτησία»

  �  Η ρωσική επανάσταση ξεσήκωσε τους Έλληνες του Πόντου για τον δικό τους 
εθνικό αγώνα, ενώ στο πρώτο παγκόσμιο Παν‑ποντιακό ςυνέδριο, που οργα-
νώθηκε στη μασσαλία τον Φεβρουάριο του 1918, ο ίδιος ο Κ. Κωνσταντινίδης, με 
τηλεγράφημα που έστειλε στον λ. Τρότσκι, ζήτησε επίσημα την υποστήριξη της 
Σοβιετικής Ένωσης.

3. η στάση του Βενιζέλου για το Ποντιακό Ζήτημα

  �  Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα και 
τις εθνικές διεκδικήσεις των Ποντίων. 

  �  Στο συνέδριο Ειρήνης όμως στο Παρίσι, που άρχισε τον Δεκέμβριο του 1918, ο Ελ. 
Βενιζέλος πιέστηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις και δεν συμπεριέλαβε τον Πόντο 
στον φάκελο των ελληνικών διεκδικήσεων**, και, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες 

*  Από τον Σεπτέμβριο του 1917 είχε εμφανισθεί στη μασσαλία μία κίνηση, με πρωτοβουλία του 
Έλληνα εμπόρου από την Κερασούντα Κωνσταντίνου-Ιάσωνα Κωνσταντινίδη, η οποία για 
πρώτη φορά διεκδικούσε ξεκάθαρα την ανεξαρτησία του Πόντου, καθώς η αυτονομία εντός 
της Ρωσίας φαινόταν απραγματοποίητη λόγω των εξελίξεων, η συμπερίληψη στην Αρμενία 
αποκλειόταν και η ένωση με την Ελλάδα ήταν αδύνατη. με πρωτοβουλία του Κωνσταντινίδη 
την 1η Οκτωβρίου του 1917 ν. η. οι Πόντιοι του Παρισιού ίδρυσαν τον Εθνικό Σύνδεσμο του 
Πόντου (League Nationale du Pont) που έθετε ως σκοπό του τη δημιουργία ανεξάρτητου κρά-
τους στον Πόντο και το οποίο θα είχε δημοκρατικό πολίτευμα. Τα 52 άτομα που υπέγραφαν 
την ίδρυση του συνδέσμου όρισαν ως Επίτιμο Πρόεδρο και μεγάλο Προστάτη τον Κωνστα-
ντινίδη καθώς με δική του πρωτοβουλία είχαν προχωρήσει σε αυτήν την προσπάθεια. Τον 
Νοέμβριο του 1917 ο Κωνσταντινίδης συναντήθηκε στη Νίκαια και με τον Βενιζέλο στον 
οποίο εξέθεσε τις θέσεις και το σχέδιό του για ανεξαρτητοποίηση του Πόντου. Ο Βενιζέλος 
σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη επιδοκίμασε θεωρητικά το σχέδιό του, χωρίς όμως να υπο-
σχεθεί κάποια βοήθεια, και τον ενθάρρυνε για την επιτυχία του (Γεωργανόπουλος, 2007).

**  Ο Βενιζέλος στις 17/30 Δεκεμβρίου 1918 υπέβαλε προς το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο 
(αντιπροσώπων ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας), κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες 
του Συνεδρίου για την Ειρήνη, υπόμνημα με τις εθνικές διεκδικήσεις της Ελλάδας. Στο υπό-
μνημα ο Βενιζέλος πρότεινε για τον Πόντο συμπερίληψη του βιλαετίου της Τραπεζούντας στο 
υπό σύσταση αρμενικό κράτος, εντός του οποίου θα διατηρούσε διοικητική αυτονομία, αν 
και είχε 350.000 Έλληνες και ελάχιστους Αρμενίους. Για τον υπόλοιπο Πόντο δεν έκανε συγκε-
κριμένη πρόταση υπονοώντας ότι θα συμπεριλαμβανόταν στο υπό ίδρυση τουρκικό κράτος. 
Ο Βενιζέλος γνωρίζοντας ότι οι μ. Δυνάμεις και ιδίως οι ΗΠΑ υποστήριζαν τη δημιουργία 
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των Ελλήνων του Πόντου, συμφώνησε να παραχωρηθεί η περιοχή στην υπό 
ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία.

4.  αντιδράσεις των ελλήνων του Πόντου  
για την στάση της κυβέρνησης Βενιζέλου

  �  Η πρόταση του Ελ. Βενιζέλου προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους Έλληνες του 
Πόντου, οι οποίοι στα διάφορα συνέδρια που πραγματοποίησαν στο μπακού, 
στο Κρασνοντάρ, στο Βατούμ και στη μασσαλία, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για 
τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

  �  Πολλά ποντιακά σωματεία έστειλαν τότε τηλεγραφήματα στο Παρίσι για να με-
ταπείσουν τον πρωθυπουργό, τον οποίο επισκέφθηκε μάλιστα τον Απρίλιο του 
1919 ο μητροπολίτης Χρύσανθος.

5. αποτέλεσμα η αλλαγή της στάσης του Βενιζέλου

  �  μετά τη διεξοδική ενημέρωση που έλαβε ο Έλληνας πρωθυπουργός από τον Χρύ-
σανθο, για το Ποντιακό Ζήτημα, αποφάσισε να ενισχύσει τις προσπάθειες των Πο-
ντίων και έδωσε την έγκριση του στον μητροπολίτη να συνεχίσει την προσπάθεια 
ενημέρωσης όλων των πολιτικών που έλαβαν μέρος στη Συνδιάσκεψη*.

6. ςτάση των μ. Δυνάμεων στο ςυνέδριο ειρήνης στο Παρίσι

  �  Οι περισσότεροι από αυτούς, με εξαίρεση τους Άγγλους αντιπροσώπους**, είδαν 
με πολλή κατανόηση τα αιτήματα των Ελληνοποντίων.

  �  Συγκεκριμένα, στην πρόταση του μητροπολίτη να γίνει ο Πόντος ανεξάρτητο 
κράτος υπό ελληνική εντολή, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ουίλσον απάντησε: «Είναι 

μίας νέας Αρμενίας εκτίμησε ότι η καλύτερη λύση για τους Έλληνες του Πόντου, μια και η πι-
θανότητα δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους φαινόταν μικρή, ήταν να συμπεριληφθούν στο 
νέο αρμενικό κράτος στο οποίο θα απολάμβαναν ενός είδους αυτονομία. Στην περίπτωση 
που θα περιλαμβάνονταν στο υπό ίδρυση τουρκικό κράτος η τύχη τους, όπως είχε δείξει η 
πολιτική των Νεοτούρκων και όλων σχεδόν των μουσουλμάνων της περιοχής, ήταν περισ-
σότερο από αβέβαιη (Γεωργανόπουλος, 2007).

*  Στην πρώτη συνάντηση με τον Χρύσανθο και τον Παπά ο Βενιζέλος, πιεσμένος καθώς ήταν 
από τις εξελίξεις στο ζήτημα της Σμύρνης, είδε με δυσφορία το ζήτημα και αρχικά απέρριψε 
οποιαδήποτε αναμόχλευσή του. Την επομένη όμως αφού άκουσε τον Χρύσανθο και τα στοι-
χεία που παρέθεσε παραδέχθηκε τη λανθασμένη αντίληψη που είχε έως τότε και τους κακούς 
χειρισμούς που έκανε και συμφώνησε μαζί και με τον Πολίτη να υποβάλει ο Χρύσανθος υπό-
μνημα στο Συνέδριο της Ειρήνης στο οποίο, χωρίς να απορρίπτεται η ίδρυση ομοσπονδίας 
Πόντου και Αρμενίας, να ζητείται η ίδρυση ελληνικού αυτόνομου κράτους, ανεξαρτήτου από 
το αρμενικό, αλλά σε καμία περίπτωση ένταξη του Πόντου στην Αρμενία. Ακόμη συμφωνή-
θηκε να συνεχίσει την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των πολιτικών που έλαβαν μέρος στη 
Συνδιάσκεψη και μάλιστα ζήτησε ο Βενιζέλος όπου αντικρούουν τα λεγόμενα του Χρύσανθου 
με επιχειρήματα του Βενιζέλου να μη διστάσει να διαψεύσει αυτά που είχε υποστηρίξει ο Βε-
νιζέλος (Γεωργανόπουλος, 2007).

**  Κατά τους Βρετανούς η ελληνική «προπαγάνδα» –εννοώντας μάλλον εθνική κίνηση– στον 
Πόντο ήταν επικίνδυνη και ερέθιζε τους μουσουλμάνους (Γεωργανόπουλος, 2007).
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θαυμάσια όσα μου λέτε. Ο Πόντος πρέπει να γίνει ανεξάρτητος. Μίαν ψήφον 
έχω εις την Συνδιάσκεψιν, αλλά θα την διαθέσω υπέρ του λαού σας».

7.  μετάβαση του Χρύσανθου στο εριβάν για διαπραγματεύσεις  
με τους αρμενίους

  �  Παράλληλα με τον παν-ποντιακό αγώνα των Ελλήνων της Ρωσίας, ο Χρύσανθος 
επισκέφθηκε το Εριβάν και διαπραγματεύτηκε με τους Αρμένιους, καθώς επίσης 
και με τους μουσουλμάνους του Πόντου, μια μορφή συνομοσπονδίας.

  �  αποτέλεσμα: η αμοιβαία καχυποψία έγινε αιτία να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο 
οποίος αποδείχθηκε μοιραίος, εξαιτίας των γρήγορων πολιτικών εξελίξεων*.

  �  Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήματος 
ήταν η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας που υπογράφηκε τον μάρτιο του 1921 
ανάμεσα στους μπολσεβίκους και τον Κεμάλ.

8. ςυνθήκη φιλίας και συνεργασίας μπολσεβίκων‑Κεμάλ

  �  Τον μάρτιο του 1921 ανάμεσα στους μπολσεβίκους και τον Κεμάλ.
  �  Η συνθήκη αυτή έδωσε στον αδύναμο ως τότε Κεμάλ την οικονομική, στρατιωτι-

κή και ηθική δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά των Ποντίων**.

*  Η συμφωνία παρέμεινε στα χαρτιά και δεν προχώρησε σε υλοποίηση λόγω των γοργών εξελί-
ξεων με την ανάπτυξη του κεμαλικού κινήματος, λόγω της επισφαλούς θέσεως και αδυναμίας 
της αρμενικής κυβέρνησης, που έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει ισχυρή αντιπολίτευση 
και σημαντική παρουσία μπολσεβίκων στη χώρα δεν ανέλαβε πρωτοβουλία για την υλοποίη-
σή της, λόγω αδυναμίας παρέμβασης της ελληνικής πλευράς αλλά και λόγω αδιαφορίας ή και 
αντίθεσης και των μ. Δυνάμεων. Σημαντικός όμως παράγοντας ήταν και η επιφυλακτικότητα 
και καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφού καμία από τις δύο δεν ήταν ικανοποιημένη με 
τη συμφωνία καθώς η ελληνική πλευρά επιδίωκε τη συνομοσπονδία, για να έχει τη μεγαλύτερη 
δυνατή αυτονομία, και οι Αρμένιοι επιδίωκαν, χωρίς σοβαρά ανταλλάγματα, έξοδο στον Εύ-
ξεινο Πόντο και στρατιωτική βοήθεια της Ελλάδας. Πάντως η όλη κινητικότητα γύρω από το 
ζήτημα δημιουργίας Ποντιακού Κράτους προκάλεσε ανησυχία στον Κεμάλ ο οποίος στις αρχές 
Ιανουαρίου διέταξε τη σύσταση συμμοριών από αξιωματικούς και στρατιώτες του οθωμανικού 
στρατού στην Τραπεζούντα προκειμένου να αποτρέψει την πιθανότητα απώλειας του Πόντου. 
Σημαντικότερος όμως λόγος ήταν η αποτυχία να συγκροτήσουν αξιόλογο στρατό και πολύ πε-
ρισσότερο να προσελκύσουν κάποια μεγάλη Δύναμη ως στρατιωτική αρωγό στην προσπάθειά 
τους αυτή (Γεωργανόπουλος, 2007).

**  Οι μπολσεβίκοι βοήθησαν τον Κεμάλ πιστεύοντας ότι οι Έλληνες ήταν όργανο της πολιτικής των 
Βρετανών. Η βοήθεια των μπολσεβίκων στον εφοδιασμό του Κεμάλ κρίνεται από αρκετούς ερευ-
νητές ως καθοριστική καθώς μέσω του λιμανιού της Τραπεζούντας, αρχικά, ενισχύθηκε ο αγώνας 
του κατά των Ελλήνων. Οι ίδιοι οι κεμαλικοί εξάλλου παραδέχονταν ότι δύο μήνες πριν από την 
επίθεση του ελληνικού στρατού είχαν ενισχυθεί σημαντικά από τους σοβιετικούς και οικονομι-
κά, με την αποστολή χρυσού, και στρατιωτικά με την αποστολή όπλων και πολεμοφοδίων και 
οργάνωση από σοβιετικούς αξιωματικούς. Την ελληνική κίνηση για αυτοδιάθεση του Πόντου οι 
σοβιετικοί την έβλεπαν σαν εξέγερση που οργανώθηκε από τους πράκτορες της Κων/πολης και 
της Αθήνας βάσει μιας θεωρίας που είχαν κατασκευάσει περί Ελλήνων κατακτητών της μαύρης 
Θάλασσας οι οποίοι είχαν στρατολογήσει «λευκούς» και δρούσαν στην Αμισό και σε άλλες περιο-
χές. με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούσαν τα εγκλήματα των κεμαλικών (Γεωργανόπουλος, 2007).
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  �  Ο Κεμάλ εμφανίστηκε στην Συνδιάσκεψη του λονδίνου με υπερβολικές απαιτή-
σεις, που λόγω της ιστορικής συγκυρίας δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες 
Δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοι με τους Έλληνες.

9. Δράση του μητροπολίτη αμάσειας

  �  Στις 10 μαρτίου 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουρ-
γό εξωτερικών μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους 
εναντίον του κινήματος του Κεμάλ. 

  �  Η κυβέρνηση του Γούναρη, απομονωμένη και από τους συμμάχους, δεν πήρε 
καμιά πρωτοβουλία.

10. Δράση του Γερμανού Καραβαγγέλη

  �  Οι Πόντιοι απογοητευμένοι, με πρωτοβουλία του Γερμανού Καραβαγγέλη, διορ-
γάνωσαν δύο Συνέδρια, στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου 1921 και 
στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

11.  η τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας  
‑ Κατάληξη Ποντιακού Ζητήματος

  �  Η τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας άρχισε καθυστερημένα 
στις αρχές του 1922, όταν πια τα συμφέροντα των μεγάλων Δυνάμεων είχαν 
αλλάξει πλευρά. 

  �  Εκμεταλλευόμενος την ευνοϊκή συγκυρία ο Κεμάλ πασάς, με τη φανερή υποστή-
ριξη των μπολσεβίκων, της Ιταλίας, της Γαλλίας και τη σιωπηρή σύμπραξη της 
Αγγλίας, άρχισε την αντεπίθεση που έφερε και την κατάρρευση του μετώπου.

  �  Η ποντιακή Δημοκρατία έμεινε ένα όνειρο, ενώ η καταδίκη σε θάνατο από την 
κεμαλική κυβέρνηση όλων των πρωτεργατών του αγώνα σφράγισε την εθνική 
συμφορά του ποντιακού ελληνισμού, η οποία συνδέεται με τη γενικότερη τύχη 
του ελληνισμού της μ. Ασίας.

12. οι Πόντιοι της ρωσίας

  �  Αυτή την περίοδο της γενοκτονίας αλλά και νωρίτερα, ένας δεύτερος ποντιακός 
ελληνισμός ζούσε και μεγαλουργούσε στη Ρωσία. 

  �  Περισσότεροι από 500.000 Πόντιοι κατοικούσαν στη Ρωσία, ενώ το 1918, με τις 
ομαδικές μετοικεσίες των καταδιωγμένων Ποντίων, ιδιαίτερα μετά την αποχώ-
ρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ξεπέρασαν τους 750.000.

  �  Σήμερα υπολογίζεται ότι στην πρώην Σοβιετική Ένωση ζουν ακόμη περισσότε-
ροι από μισό εκατομμύριο Πόντιοι, οι οποίοι διατηρούν, στον βαθμό που δεν 
επεμβαίνουν οι αρχές των Ανεξάρτητων Δημοκρατιών της Κοινοπολιτείας, τις 
πατροπαράδοτες ελληνοποντιακές τους παραδόσεις.
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1   με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη δρά-
ση του μητροπολίτη Χρύσανθου στην Τραπεζούντα στο χρονικό διάστημα 
1915-1918.

Ασκήσεις εμπέδωσης – Πηγές 

Κείμενο

Από το θέρος ακόμη του 1918, διάφορες οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου, τόσο 
στον Πόντο όσο και στο εξωτερικό, προωθούσαν το αίτημα για την ίδρυση ανεξάρτητου 
ποντιακού ή ποντοαρμενικής κράτους, το αίτημα δε αυτό υποβλήθηκε και στο Συνέδριο 
της ειρήνης στο Παρίσι. Ο Βενιζέλος θεωρούσε την ίδρυση αυτού του αιτήματος των 
Ελλήνων του Πόντου θα εξασθενούσε τα αιτήματα της Ελλάδος σε περιοχές γειτονικές 
προς την Ελλάδα. Αντιθέτως, ο Βενιζέλος ευνοούσε τη στήριξη από τους Έλληνες του 
Πόντου ενός αρμενικού κράτους, το οποίο φαινόταν λιγότερο ουτοπικό από ένα ποντι-
ακό κράτος και είχε την υποστήριξη τόσο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως όσο 
και του Αρμενικού Πατριαρχείου. Οι Έλληνες του Πόντου, ενισχυμένοι αριθμητικά μετά 
την αθρόα έλευση προσφύγων Ποντίων από τη νότια Ρωσία τους πρώτους μήνες του 
1919, επέμειναν στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, παρόλο που ο Μητροπολίτης 
Χρύσανθος ευνοούσε τη συμβιβαστική λύση ενός ποντοαρμενικού κράτους, προσα-
νατολίζονταν δε προς τη δημιουργία ποντιακού στρατού με στόχο την ανεξαρτησία 
του Πόντου. Εν τέλει προκρίθηκε η δημιουργία ποντοαρμενικής ομοσπονδίας τον Ια-
νουάριο του 1920, αλλά η ομοσπονδία, απροστάτευτη από τους Συμμάχους και χωρίς 
δικό της οργανωμένο στρατό, έπεσε θύμα του εθνικού κινήματος των Τούρκων που 
οργάνωσε ο Μουσταφά Κεμάλ και άλλοι Τούρκοι αξιωματικοί.

Ι. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τεύχος Βʹ, Θεσσαλονίκη 2000,  
εκδ. Βάνιας, σελ. 278

2  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των 
ιστορικών παραθεμάτων, να προσδιορίσετε τους παράγοντες που καθόρισαν 
το ζήτημα της δημιουργίας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Κείμενο Α

Ο Βενιζέλος απέβλεπε στο να φθάσει η Ελλάδα στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, 
να πατήσει πόδι στην Ιωνία και να παγιώσει αυτή την επέκταση, για την οποία ήδη είχε 
συναντήσει ζωηρές αντιδράσεις που, με άπειρες δυσκολίες, εξουδετέρωσε ή παρέκαμ-
ψε. Δεν ήθελε, λοιπόν, να φανεί υποστηρίζοντας υπερφίαλες αξιώσεις (…) Λόγω της 
γεωγραφικής θέσης του Πόντου, θα ήταν ακατόρθωτο εγχείρημα η αποστολή στρατευ-
μάτων για την απελευθέρωσή του. Κι αν ακόμα η Αντάντ επιδίκαζε στην Ελλάδα, με τη 
Συνθήκη των Σεβρών, και τον Πόντο, πάλι δε θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε, γιατί 
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ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού. Και η διασπορά των στρατιωτικών 
δυνάμεων θα ήταν σε βάρος μας. Ενώ ο Κεμάλ θα είχε την ευχέρεια να μετακινεί τον 
στρατό του άλλοτε κατά του βορείου μετώπου, άλλοτε κατά του δυτικού.
Οι τουρκοσοβιετικές συνεννοήσεις και συμφωνίες εδημιούργησαν μια νέα τάξη πραγ-
μάτων στην περιοχή Ανατολικής Μικρασίας, Πόντου, Καυκάσου, Περσίας και προξέ-
νησαν πολλές ανησυχίες στην Αγγλία και στις άλλες Δυτικές Δυνάμεις, που ενδιαφέ-
ρονταν για την εκμετάλλευση των πετρελαιοφόρων περιοχών. Όλα αυτά τα έβλεπε ο 
Βενιζέλος και αποθάρρυνε τις επιτροπές των Ποντίων που πολιορκούσαν τις αντιπρο-
σωπείες των Μεγάλων στις Διασκέψεις. Η ένωση του Πόντου με την Ελλάδα ήταν 
κάτι παραπάνω από ανέφικτη, ήταν ουτοπική – αυτό έβλεπε ο Βενιζέλος. Η λύση της 
ίδρυσης αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας ήταν ανεφάρμοστη. Μόνη διέξοδο στο 
ποντιακό πρόβλημα είδε ο Μεγάλος Κρητικός την ομοσπονδιακή ένωση του Πόντου 
με την Αρμενία.

Φάνη Κλεάνθη, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία, σσ. 183-184

Κείμενο Β

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, με τη γνωστή διορατικότητά του, είχε αντιληφθεί ότι οι 
διεκδικήσεις των ποντιακών οργανώσεων ξεπερνούσαν τις υφιστάμενες πολιτικές 
πραγματικότητες. Ο Βενιζέλος ήξερε καλά ότι το ελληνικό έθνος στερούνταν τα μέσα 
για να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον γεωπολιτικό χώρο από το Ιόνιο πέλαγος ως την 
ανατολική πλευρά του Εύξεινου Πόντου. Πρέπει επίσης να είχε αντιληφθεί ότι το αυτό-
νομο κράτος, που οραματίζονταν οι Πόντιοι Έλληνες, είχε εμβαδόν 50.260 τ.χλμ., ενώ 
η παραλιακή ανάπτυξη της επιφάνειάς του ήταν 520 χλμ., το βάθος της ποίκιλλε από 
140 μέχρι 72 χλμ. Η έκταση αυτή λοιπόν παρουσίαζε μια ιδιομορφία που προκαλούσε 
σοβαρές δυσχέρειες. Η ευθεία γραμμή κατά μήκος της θάλασσας από τη Ριζούντα μέχρι 
τη Σινώπη όχι μόνο απέκλειε όλες τις τουρκικές εξόδους προς τη θάλασσα, αλλά ήταν 
επίσης εξαιρετικά ευάλωτη. Όταν υπολογιστεί, επιπλέον, ότι ο Ελληνισμός του Πόντου 
μειοψηφούσε σημαντικά –παρά την υπεροχή του στον πολιτιστικό και οικονομικό το-
μέα– μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο Βενιζέλος είχε συνειδητοποιήσει την αδυναμία 
δημιουργίας Ποντιακής Δημοκρατίας (…) Σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
στο Παρίσι, ο Βενιζέλος είχε δεχτεί την προσάρτηση του βιλαετιού της Τραπεζούντας 
στην Αρμενία. Κατά τη δική του άποψη η μόνη λύση βρισκόταν στη στενή συνεργασία 
Αρμενίων και Ποντίων στη βορειοανατολική άκρη της Ανατολίας. Αυτή η λύση είχε 
επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απάλλασσε την ελληνική κυβέρνηση από την 
υποχρέωσή της προς την ποντιακή κοινότητα, που ήταν πολύ μακριά για να την προ-
στατέψει αποτελεσματικά με στρατιωτική επέμβαση. Ούτε η ποντιακή ελληνική κοινό-
τητα ήταν σε θέση μόνη της να εξασφαλίσει την προστασία των μελών της.

Κ. Φωτιάδης, Η μικρασιατική καταστροφή, α’ τόμος, εκδ. Πέλλα, Αθήνα, σσ. 31-32
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Ενότητα 89 Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων  
 του Πόντου (σελ. σχολικού βιβλίου 253-254)

Στόχος: Να κατανοήσετε πως η γενοκτονία των Ποντίων είναι αποτέλεσμα της πο-
λιτικής που ακολούθησαν οι Νεότουρκοι για την εκρίζωση των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας και του Πόντου λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Γενοκτονία Ποντίων 1916‑1923
 �  Είναι γνωστή η γενοκτονία του αρμενικού λαού το 1915 από τους Νεότουρκους, 

αλλά δεν είναι γνωστή η μεθοδευμένη εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου που είχε 
τις ίδιες αναλογίες ποσοτικά και ηθικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων την περίοδο 
1916-1923.

 �  Από τους 697.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον Πόντο, περισσότεροι από 
353.000, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, θανατώθηκαν μέχρι το 1923 από 
τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς στις πόλεις και τα χωριά, στις εξορίες και τις 
φυλακές, καθώς και στα τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα «αμελέ ταμπουρού.

 �  Η φύση και η μέθοδος της εξαπόλυσης συστηματικών διώξεων κατά των Ελλήνων 
του Πόντου από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς, ενώ έχει πολλά κοινά χα-
ρακτηριστικά με τη γενοκτονία των Εβραίων, έχει δύο βασικές διαφορές, κατά τον 
Π. Ενεπεκίδη. 

 �  Δεν έχει καμία ιδεολογική, κοσμοθεωρητική ή ψευδοεπιστημονική θεμελίωση περί 
γενετικής, ευγονικής και αρίας ή σημιτικής φυλής.

 �  Εξυπηρετούσε μόνο τη συγκεκριμένη πρακτική πολιτική σκοπιμότητα της εκκαθάρι-
σης της μ. Ασίας από το ελληνικό στοιχείο. 

 �  Οι εξορίες των κατοίκων ολόκληρων χωριών, οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπορίες 
μέσα στο χιόνι των γυναικόπαιδων και των γερόντων –οι άνδρες βρίσκονταν ήδη 
στα τάγματα εργασίας ή στον στρατό– συνετέλεσαν ώστε πολλοί να πεθάνουν από 
τις κακουχίες.

 �  Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου επιδεινώθηκε, όταν ο ελ-
ληνικός στρατός στις 15 μαΐου 1919 κατέλαβε τη Σμύρνη και ένα μέρος της ενδοχώ-
ρας. Ο ίδιος ο Κεμάλ στις 19 μαΐου 1919 οργάνωσε τη δεύτερη φάση των διωγμών, 
όταν αποβιβάσθηκε στη Σαμψούντα.
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η ςυνθήκη της λοζάνης

 �  με τη Συνθήκη της λωζάννης στις 24 Ιουλίου 1923, ορίστηκε ως σύνορο μεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας ο ποταμός Έβρος. Ήδη στις 30 Ιανουαρίου του ίδιου έτους είχε 
υπογραφεί στη λωζάννη η σύμβαση περί ανταλλαγής των πληθυσμών.

Πρόσφυγες

 �  Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων προσφύγων είχε ήδη εγκαταλείψει την πε-
ριοχή πριν από τη σύμβαση, ενώ πολλοί κατέφυγαν στις παραλιακές πόλεις για να 
επιβιβασθούν σε πλοία για την Ελλάδα.

 �  Συνολικά, ο παρευξείνιος ελληνισμός της μ. Ασίας εξοντώθηκε κατά την περίοδο 
1914-1924 ή ακολούθησε τον δρόμο της διασποράς προς την Ευρώπη, την Αμερική 
και την Περσία (Ιράν), τη Σοβιετική Ένωση και την Ελλάδα.

 �  Τα Αρχεία των υπουργείων Εξωτερικών της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς επί-
σης και οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών πιστοποιούν το μέγεθος και το είδος του 
διωγμού που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου.

Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του παρα-
πάνω παραθέματος, να αναφερθείτε στους διωγμούς σε βάρος των Ελλήνων του 
Πόντου από το νεοτουρκικό Κομιτάτο.

Άσκηση εμπέδωσης – Πηγή

Κείμενο

Μια εμπιστευτική αποστολή με έχει φέρει στις αρχές Δεκεμβρίου 1914 μέχρι την Τραπε-
ζούντα. Εκεί γνώρισα τον πρόεδρο του Κομιτάτου. Μου εξεδήλωσε αμέσως μεγάλη εμπι-
στοσύνη και μου εξέθεσε τις απόψεις του. Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, μου είπε, έως τώρα 
διοικούσαν ουσιαστικά και μας απομυζούσαν το αίμα (…) Είναι φίλοι των Ρώσων και των 
Άγγλων. Άρα εχθροί των Γερμανών. Πρέπει να λείψει το εμπόδιο αυτό που ζημιώνει τον 
κοινό αγώνα. Παρατήρησα στον συνομιλητή μου ότι ήταν υπερβολικοί οι φόβοι του. Και 
ότι με κατάλληλη διαχείριση μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άριστα οι μειονότητες στη 
στρατιωτική προσπάθεια της Τουρκίας. Σε λίγο, κατ’ εντολή του Κομιτάτου, άρχισαν οι 
εκτοπισμοί για τις οικογένειες των ανυπότακτων στρατιωτών. Γέροι, γυναίκες και παιδιά 
έβγαιναν στον δρόμο και οδηγούνταν στα τάγματα συγκεντρώσεως, από τα οποία θα 
ξεκινούσαν σε λίγο για το φοβερό ταξίδι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην 
Τραπεζούντα μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω μόνος μου τρομερά περιστατικά. Πα-
ρακολούθησα την ερήμωση ολόκληρων ελληνικών χωριών, την κατάληψη εκκλησιών και 
σχολείων, τους τουφεκισμούς φυγόστρατων νέων χωρίς διατυπώσεις και διαδικασίες.

Απομνημονεύματα γερμανού λοχαγού Franz von Klinevnoss 
Α. Ανθεμίδη, Τα απελευθερωτικά στρατεύματα του Ποντιακού Ελληνισμού 1912-1914,  

εκδ. Ευστ. Γιαλτουρίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 151-152



«Φροντιστήριο της Τραπεζούντας»: Το 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που 
είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος Τραπε-
ζούντιος δάσκαλος του Γένους Σεβα-
στός Κυμινήτης και λειτούργησε παρά 
τις αντιξοότητες μέχρι το 1922, έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην πνευματική και 
ηθική ανάπλαση των Ελληνοποντίων 
και στην ανάπτυξη της εθνικής τους 
συνείδησης

«ελληνικό Τυπογραφείο»: Το ελληνικό τυ-
πογραφείο, το οποίο εγκαταστάθηκε 
το 1880 στην Τραπεζούντα, συνέβα-
λε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
εθνικής συνείδησης και την προετοι-
μασία ενός αγωνιστικού κλίματος για 
την αντικατάσταση του οθωμανικού 
καθεστώτος από ένα ελεύθερο και δη-
μοκρατικό πολίτευμα.

«α’ Πανελλήνιο ςυνέδριο στο Ταϊγάνιο 
(1917)»: Στις δύσκολες εκείνες στιγμές, 
χιλιάδες Έλληνες του ανατολικού Πό-
ντου και του Καρς, για να γλιτώσουν 

από τις διώξεις από τους Νεότουρ-
κους, πήραν τον δρόμο της φυγής 
προς τη Ρωσία, η οποία δοκιμαζόταν 
τότε από εμφύλιο πόλεμο. Ο ξεριζω-
μός των Ελλήνων της μικράς Ασίας 
ευαισθητοποίησε τους Έλληνες της 
Ρωσίας, οι οποίοι ήδη από το Α' Πα-
νελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούλιο του 1917 
στο Ταϊγάνιο αποφάσισαν την εκλογή 
Κεντρικού Συμβουλίου για τη δημιουρ-
γία ανεξάρτητου Ποντιακού Κράτους, 
με προσωρινή έδρα την πόλη Ροστόβ.

«Πρώτο παγκόσμιο Παν‑ποντιακό ςυνέ‑
δριο στη μασσαλία (1918)»: Η ρωσική 
επανάσταση ξεσήκωσε τους Έλληνες 
του Πόντου για τον δικό τους εθνικό 
αγώνα, ενώ στο πρώτο παγκόσμιο 
Παν-ποντιακό Συνέδριο, που οργανώ-
θηκε στη μασσαλία τον Φεβρουάριο 
του 1918, ο ίδιος ο Κ. Κωνσταντινίδης, 
με τηλεγράφημα που έστειλε στον λ. 
Τρότσκι, ζήτησε επίσημα την υποστή-
ριξη της Σοβιετικής Ένωσης.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Ε’ ΚΕφΑΛΑΙΟΥ

Παρευξείνίος ελληνίςμος



ερωτήσεις κατανόησης (σελ. 245-254)

1.   Ποιες οθωμανικές ρυθμίσεις βελτίωσαν τη θέση των Ελλήνων του Πόντου τον 19ο 
αιώνα και ποιες είναι οι κυριότερες οικονομικές τους δραστηριότητες κατά την πε-
ρίοδο αυτή;

2. Τι γνωρίζετε για την μεγάλη εμπορική ανάπτυξη της Τραπεζούντας;
3. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ανάπτυξη του Ποντιακού Ελληνισμού;
4.  Τι γνωρίζετε για τον ελληνοκεντρικό προσανατολισμό της αστικής τάξης του Πό-

ντου;
5. Τι γνωρίζετε για τη διοίκηση της Τραπεζούντας από τον μητροπολίτη Χρύσανθο;
6.  Ποια η δράση του Κωνσταντινίδη για τη δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κρά-

τους;
7.  Ποια η στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι στις εθνικές διεκδικήσεις των Πο-

ντίων στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι και πώς αντέδρασαν οι Πόντιοι και οι μ. 
Δυνάμεις;

8.  Να αιτιολογήσετε γιατί η συνεργασία Κεμάλ−μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφό-
πετρα του Ποντιακού ζητήματος.

9.  Να συγκρίνετε τη γενοκτονία των Ποντίων με αυτή των Αρμενίων λαμβάνοντας 
υπόψη και τη θέση του Ενεπεκίδη επί του θέματος.

ερωτήσεις τύπου «ςωστό‑λάθος»

Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας με ένα Χ 
το σωστό ή το λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

Σωστό Λάθος

1.  Δύο από τους βασικούς εκπρόσωπους των Ελλήνων του Πόντου για τη 
δημιουργία Αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας αναδείχθηκαν ο Κων-
σταντινίδης και ο Θεοφύλακτου.

2.  Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραχώρηση ειδικών προνομί-
ων στους Έλληνες του Πόντου από την Οθωμανική Κυβέρνηση η Τρα-
πεζούντα αναπτύχθηκε σημαντικά.

3.  Η οικονομική άνθηση του Ελληνισμού του Πόντου στηρίχθηκε αποκλει-
στικά στην υλοτομία και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.

4.  Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου οι Νεότουρκοι επιχειρού-
σαν να ανακόψουν την εμπορική δραστηριότητα στον Πόντο.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗψΗ - ΚΕφΑΛΑΙΟ Ε’

Παρευξείνίος ελληνίςμος
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Σωστό Λάθος

5.  Η Τραπεζούντα μέχρι το 1859 ήλεγχε το 40% της εμπορικής δραστηρι-
ότητας στον Πόντο.

6.  μέχρι το 1869 το εμπόριο στον Πόντο απέφερε κέρδος 200.000 δρχ.
7.  Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας ιδρύθηκε από τον Σεβαστό Κυμινή-

τη και λειτούργησε μέχρι το 1918.
8.  Στις αρχές του 20ού αιώνα κάθε ποντιακό χωριό είχε το δικό του σχο-

λείο και τις δικές του εκκλησιές
9.  Οι διαπραγματεύσεις του μητροπολίτη Χρύσανθου με τους Αρμένιους 

και τους μουσουλμάνους για μια μορφή Συνομοσπονδίας έπεσαν στο 
κενό παρόλο που αρχικά είχαν συμφωνήσει.

10.  Σήμερα στην Σοβιετική Ένωση??? ζουν πάνω από μισό εκατομμύριο 
Πόντιοι.

11.  Η κυβέρνηση Γούναρη αδράνησε έναντι των προτάσεων του μητροπο-
λίτη Γερμανού διότι γνώριζε ότι οι Σύμμαχοι δεν θα ήταν στο πλευρό 
της.

12.  Τον Απρίλιο 1916 ο μητροπολίτης Χρύσανθος ανέλαβε από τους Ρώ-
σους τη διοίκηση της Τραπεζούντας.

13.  Το 1918 χιλιάδες Έλληνες του Ανατολικού Καρς πήραν τον δρόμο της 
προσφυγιάς για να γλιτώσουν από τις διώξεις των Νεότουρκων.

14.  Το πρώτο παγκόσμιο Παμποντιακό Συνέδριο διοργανώθηκε στη μασ-
σαλία τον Οκτώβριο 1918.

15.  Ο Χρύσανθος με τηλεγράφημα που έστειλε στον Τρότσκι ζήτησε επίση-
μα την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης.

ςυνδυαστικές ερωτήσεις ε΄ κεφαλαίου σχολικού βιβλίου

1.  Τι γνωρίζετε για τους διωγμούς των Ελλήνων της μικράς Ασίας και του Πόντου 
κατά το χρονικό διάστημα 1914-1922;

2.  Να αναφερθείτε στα συνέδρια που πραγματοποίησαν οι Πόντιοι από το 1917 έως 
το 1922 στο πλαίσιο του αγώνα τους για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού 
κράτους. 



❶  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
ιστορικού παραθέματος, να παρουσιάσετε τους αγώνες των Ποντίων της Δια-
σποράς για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Κείμενο

Η Κεντρική Εθνική Επιτροπή των Ποντίων, που ζούσαν στη νότια Ρωσία και στην 
Υπερκαυκασία, ιδρύθηκε στο Αικατερινοντάρ τον Οκτώβριο του 1917. Ένας από τους 
στόχους της ήταν η ελευθερία και η ανεξαρτησία του Πόντου. Στο μεταξύ, ποντιακά 
συμβούλια συστάθηκαν στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Στις 4 
Φεβρουαρίου 1918, αντιπροσωπίες από την Ευρώπη και την Αμερική συγκάλεσαν το 
«Πρώτο Παμποντιακόν Συνέδριον εν Μασσαλία». Σε μια προσπάθεια να πετύχουν την 
υποστήριξη της Σοβιετικής Ρωσίας, το Συνέδριο έστειλαν τηλεγράφημα στον Λέοντα 
Τρότσκι, τον μπολσεβίκο υπουργό εξωτερικών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για την 
επιστροφή του βιλαετιού της Τραπεζούντας στην Τουρκία. Το τηλεγράφημα, επίσης, 
αναφερόταν στις δραστηριότητες των Ποντίων στο εξωτερικό να πετύχουν τη δημι-
ουργία ενός ποντιακού κράτους που θα εκτεινόταν από τη Ρίζα μέχρι τη Σινώπη. Ένα 
άλλο Συνέδριο αντιπροσώπων του Ελληνισμού της νότιας Ρωσίας, της Υπερκαυκασίας 
και του Πόντου έλαβε χώρα στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) τον Ιούλιο του 1918, διακη-
ρύσσοντας την ανεξαρτησία του Πόντου και την ευχή της πλειοψηφίας των εξόριστων 
Ποντίων για επαναπατρισμό.
 Αλλά, ίσως η πιο δραστήρια ποντιακή οργάνωση ήταν εκείνη της Μασσαλίας που 
απερίφραστα ζητούσε «την ίδρυση μιας ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου, με πρω-
τεύουσα την Τραπεζούντα». Ο πρόεδρος εκείνης της οργάνωσης, ο Κωνσταντίνος Γ. 
Κωνσταντινίδης, διέθετε ένα ανεξάντλητο απόθεμα ενεργητικότητας και χρηματικών 
πόρων για την προώθηση της ιδέας ενός Ελληνικού Ποντιακού κράτους από το 1917 
μέχρι το 1922. Ενίσχυε, επίσης, οικονομικά την εκτύπωση και κυκλοφορία ενός χάρτη, 
ο οποίος παρίστανε τα σύνορα του προτεινόμενου ποντιακού κράτους (… ) Η μεί-
ζων Συνδιάσκεψη του Παρισιού έλαβε την απόφαση να διοργανώσει τους Έλληνες που 
ζούσαν στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας και στη νότια Ρωσία. Ανέλαβε επίσης 
να εφοδιάσει τις συμμαχικές κυβερνήσεις με ένα υπόμνημα ζητώντας την ανεξαρτησία 
«της χώρας που περιλαμβανόταν άλλοτε στην αυτοκρατορία των Κομνηνών, 170.000 
τ.χλμ. περίπου με 1.500.000 χριστιανούς ορθόδοξους». Ένα άλλο ποντιακό σωματείο 
στις ΗΠΑ επέδωσε μια απόφαση την 1η Δεκεμβρίου 1918, ζητώντας από τον πρόεδρο 
Ουίλσον «ν’ απελευθερώσει τους Έλληνες Πόντιους από τον τουρκικό ζυγό και να διευ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ E’ ΚΕφΑΛΑΙΟ

Παρευξείνίος ελληνίςμος
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κολύνει ένα σύστημα αυτοκυβέρνησης που θα συμφωνούσε με τις αμερικανικές αρχές και 
τα δημοκρατικά ιδεώδη».

Κ. Φωτιάδης, Η μικρασιατική καταστροφή, α’ τόμος, εκδ. Πέλλα, Αθήνα, σσ. 22-23

❷  λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο και τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου, να 
παρουσιάσετε τα επιχειρήματα των Ελλήνων του Πόντου, στο ζήτημα της δη-
μιουργίας μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων στο συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού.

Κείμενο

Τοιούτους έχοντες να επιδείξωμεν ιστορικούς, εθνολογικούς και πραγματικούς τίτλους 
και τοιαύτα προβάλλοντες δίκαια επί της ανέκαθεν Ελληνικής του Πόντου χώρας ης 
είμεθα γεννήματα και θρέμματα και ήτις ως γνωστόν, κατά την μακράν αυτής στα-
διοδρομίαν ανέδειξε χορείαν ολόκληρων ανδρών επί σοφία και αρετή διαπρεψάντων, 
βασιλέων, πολιτικών, στρατηγών, ηγεμόνων, Πατριαρχών, λογίων και άλλων, άφθονον 
δ’ έχυσε το αίμα των τέκνων της και εν τω τελευταίω πολέμω τω ευρωπαϊκώ, υπέρ 
της ιδέας της ελευθερίας είτε εις τα πεδία των μαχών κατά των βαρβάρων είτε και υπό 
την μάχαιραν των αγρίων σφαγέων, βασιζόμενοι αφ’ ετέρου επί της υφ’ υμών διακη-
ρυχθείσης αρχής των Εθνοτήτων καθ’ ην πας λαός είτε μέγας είτε μικρός δικαιούται 
όπως ελευθέρως διακανονίση τα καθ’ εαυτόν, ποιούμεθα θερμοτάτην έκκλησιν προς 
τα φιλελεύθερα, φιλοδίκαια και χριστιανικά υμών αισθήματα και αποκρούοντες πά-
σαν άλλην του ζητήματος του Πόντου λύσιν προς τους διακαείς πόθους, την εθνικήν 
συνείδησιν και τα εθνικά ημών δίκαια αντιστρατευομένην, εξαιτούμεθα εν ονόματι της 
δικαιοσύνης και της ελευθερίας, υπέρ ων συνηγωνίσθημεν και ημείς κατά δύναμιν, και 
εξ ονόματος του αγνού εν Πόντων Ελληνισμού εις 700.000 ανερχομένου (χωρίς να συ-
νυπολογισθώσι πολλαί άλλαι χιλιάδες Κρυπτοχριστιανών), την πλήρη αυτονομίαν της 
ημετέρας χώρας, καθ’ όσον μάλιστα σήμερον, οι μεν Αρμένιοι (οίτινες άλλως τε και εν 
προγενεστέροις χρόνοις ουδέποτε απετέλεσαν πλέον του ενός πέμπτου του ελληνικού 
πληθυσμού) μετά τας επανειλημμένας αυτών σφαγάς εξέλιπον εν αυτή, οι δε Τούρκοι 
και άλλοι μικροί λαοί ομόθρησκοι με αυτούς, αλλ’ ετερόφυλοι, βεβαίως δεν είναι δυνα-
τόν να ληφθώσιν υπόψιν μετά την οριστική απόφασιν της Συνδιασκέψεως της Ειρήνης 
περί καταργήσεως της Τουρκικής κυριαρχίας πανταχού, ένθα έχει αύτη υφ’ εαυτήν συ-
μπαγή Χριστιανικόν πληθυσμόν, και πεποίθαμεν, ότι υμείς οι υπέρ των υψηλών αρχών 
της ελευθερίας και της δικαιοσύνης ηρωικότατα και νικηφόρως αγωνισθέντες και τα 
πολυτιμότατα ταύτα αγαθά τα προς την πρόοδον και ευημερίαν παντός πεπολιτισμένου 
έθνους απαραίτητα γενναιοφρόνως εις τα μικρότερα έθνη και εις τους μικροτέρους 
λαούς υποσχεθέντες ουδέποτε θ’ ανεχθήτε μόνη η ημετέρα χώρα να στερήται της πλή-
ρους ανεξαρτησίας αυτής, προς ην εναγωνίως και μετά παλλούσης καρδίας απεβλέψα-
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μεν πάντοτε και αποβλέπομεν αληθείς μάρτυρες αναδειχθέντες μετά την φοβεράν επί 
αιώνας δοκιμασίαν και το αληθές μαρτυρολόγιον υπό τον τουρκικόν ζυγόν. 

Εν Αθήναις τη 18η Μαρτίου 1919, Η Επιτροπεία των εν Ελλάδι Ποντίων.

Τηλεγράφημα της Επιτροπείας των εν Ελλάδι Ποντίων, Α. Ανθεμίδη, Τα απελευθερωτικά  
στρατεύματα του Ποντιακού Ελληνισμού 1912-1924, εκδ. Ευστ. Γιαλτουρίδη, Θεσσαλονίκη 1998, 

σσ. 187-188

❸  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
παραθέματος που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους λόγους αποτυχίας των 
διαπραγματεύσεων Ποντίων–Αρμενίων στο πλαίσιο των συζητήσεων για την 
ενσωμάτωση του Πόντου στην υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία.

Κείμενο

Μη καταφέρνοντας να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες του ομοσπονδιακού ζητήματος 
αλλά και ανίκανοι να καθορίσουν τα σύνορα του ποντιοαρμενικού κράτους –καθώς η 
Διάσκεψη της Ειρήνης ακόμη συζητούσε το μέλλον της Αρμενίας και του Πόντου– η 
αρμενική κυβέρνηση πληροφόρησε τον Χρύσανθο ότι η τελική επίλυση των εκκρεμών 
προβλημάτων θα ρυθμιζόταν από την αρμενική αντιπροσωπεία στο Παρίσι (…) Αλλά, 
εάν ο Χρύσανθος είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνομιλίες του Εριβάν, οι επιτρο-
πές των Ποντίων από την αρχή υιοθέτησαν μια αδιάλλακτη στάση υποστηρίζοντας 
την απόλυτη ανεξαρτησία του Πόντου και τον διαχωρισμό του από την Αρμενία. Όταν 
για παράδειγμα, έμαθαν ότι ο Χρύσανθος διαπραγματευόταν με τους Αρμένιους στο 
Παρίσι, οι Πόντιοι αντιπρόσωποι υπέβαλαν στη Διάσκεψη της Ειρήνης ένα πρόσθετο 
υπόμνημα στις 14 Μαΐου του 1919. Μ’ αυτό το υπόμνημα οι Πόντιοι ζητούσαν την 
αναγνώριση ενός ανεξάρτητου ποντιακού καθεστώτος υπό την προστασία του ελληνι-
κού Κράτους και την κηδεμονία των ΗΠΑ. Η ποντιακή εξάλλου αστική τάξη, η οποία 
συγκροτούσε τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών των ποντιακών επιτροπών θεω-
ρούσε τους Αρμένιους σοβαρότερους οικονομικούς ανταγωνιστές από τους Τούρκους 
(…). Παράλληλα, η αρχική προθυμία του Βενιζέλου να προσαρτήσει τους Έλληνες του 
Πόντου στο αρμενικό κράτος δεν αποδοκιμάστηκε μόνο από τις διάφορες ποντιακές 
οργανώσεις αλλά και από διάφορους γνωστούς Έλληνες εθνικιστές, όπως τον Ίωνα 
Δραγούμη (…). Όμοιες κατηγορίες εξέφρασε και ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύ-
σανθος, ο οποίος σε μια συνάντησή του με την Πηνελόπη Σ. Δέλτα, οπαδό του Βενιζέ-
λου, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός ήταν απληροφόρητος στο ζήτημα του Πόντου.

Κ. Φωτιάδης, Η μικρασιατική καταστροφή, α’ τόμος, εκδ. Πέλλα, Αθήνα, σσ. 40-41
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❹  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
παραθέματος που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους παράγοντες που επηρέα-
σαν αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων στο ζήτημα της δημιουργίας 
αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Κείμενο

Από τον Απρίλιο του 1919 η εκπροσώπηση των ποντιακών διεκδικήσεων ανατίθεται 
στον μητροπολίτη Χρύσανθο, που πείθεται να υιοθετήσει τη συμβιβαστική άποψη του 
Βενιζέλου για ομοσπονδιακό Αρμενικό κράτος, όπου θα ίσχυε για τους Έλληνες καθε-
στώς αυτονομίας. Στις επαφές του με τους ιθύνοντες του Συνεδρίου ο μητροπολίτης 
συνάντησε ευνοϊκή αποδοχή των απόψεών του. Ο Ουίλσον, ο Κλεμανσό και ο Ταρντιέ 
έδειξαν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τις προτάσεις του, που αντίθετα προκάλεσαν 
την αντίδραση τόσο των Αρμενίων όσο και των Ελλήνων του Πόντου. Την 1/14 Μαΐου 
1919 οι εκπρόσωποι των Ποντίων στο Παρίσι με υπόμνημά τους στη Συνδιάσκεψη επι-
μένουν στη δημιουργία ανεξάρτητης Ποντιακής Δημοκρατίας κάτω από την ελληνική 
προστασία ή με εντολή (mandat) των ΗΠΑ. Αλλά τα αλλεπάλληλα αντιφατικά διαβή-
ματα των ενδιαφερομένων μερών εξάντλησαν την υπομονή των Συνέδρων και είχαν 
αρνητικές επιπτώσεις στην ποντιακή υπόθεση. Ο Βρετανός αρμόδιος Forbes Adam, 
που μελέτησε τις προτάσεις του Χρύσανθου, αποφάνθηκε ότι η δημιουργία αυτόνομου 
Κράτους στον Πόντο θα εγκαινίαζε νέα σειρά ποντιακών αξιώσεων για ένωση με την 
Ελλάδα και επικίνδυνο προηγούμενο για ανάλογες διεκδικήσεις των υπολοίπων μειο-
νοτήτων της Αρμενίας.

ΙΕΕ, τόμος ΙΕ’, σελ. 113



ομαΔα α

Θεμα α

α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
 α) Ελληνικό Τυπογραφείο
 β) «Χάτι Σερίφ» (1839)
 γ) Φροντιστήριο της Τραπεζούντας Μονάδες 15

α2.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή 
όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

Σωστό Λάθος
1.  Η Τραπεζούντα μέχρι το 1869 έλεγχε το 40% του εμπορίου της Περ-

σίας. 
2.  Για μεγάλο διάστημα και μετά το 1893, τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί 

τραπεζικοί και εμπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν μαζί με το 
υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών σχεδόν όλη την οικονομία του 
ανατολικού Πόντου.

3.  Από το εμπορικό λιμάνι της Αμισού εξάγονταν μεγάλες ποσότητες 
εξαιρετικού καπνού και άλλων εγχώριων προϊόντων.

4.  Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου επιδει-
νώθηκε, όταν ο ελληνικός στρατός στις 19 μαΐου 1919 κατέλαβε τη 
Σμύρνη και ένα μέρος της ενδοχώρας.

5.  Από τους 667.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον Πόντο, πε-
ρισσότεροι από 353.000, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, 
θανατώθηκαν μέχρι το 1923 από τους Νεότουρκους και τους Κεμα-
λικούς.

Μονάδες ???
Θεμα Β

Β1.  Να αναφερθείτε στα συνέδρια που πραγματοποίησαν οι Πόντιοι από το 1917 έως 
το 1918 στο πλαίσιο του αγώνα τους για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού 
κράτους. Μονάδες 13

Β2.  Να αιτιολογήσετε γιατί η συνεργασία Κεμάλ−μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφό-
πετρα του Ποντιακού ζητήματος. Μονάδες 12

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ E’ ΚΕφΑΛΑΙΟ

(διάρκεια 3 ώρες)

Παρευξείνίος ελληνίςμος
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ομαΔα B

Θεμα Γ

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο του παρακάτω παραθέ-
ματος, να αναφερθείτε στη διοίκηση της περιοχής της Τραπεζούντας από το 1916 έως 
το 1918.  Μονάδες 25

Κείμενο

Η περίοδος της ρωσικής κατοχής της Τραπεζούντας

Τον Φεβρουάριο του 1916 η τσαρική Ρωσία επιτίθεται στην Τουρκία με δυο σώματα 
στρατού. Το ένα εισχωρεί στην Τουρκία από το Βατούμ και παραλιακά, προχωρεί και 
καθηλώνεται στον ποταμό Χαρσίτ, λίγο έξω από την πόλη Τρίπολη. Το άλλο σώμα 
προχωρεί από το Καρς προς Ερζερούμ και Αργυρούπολη, κυκλωτικά. Στις μάχες αντί-
στασης του Σαρίκαμις, η Τουρκία έχασε 90.000 στρατιώτες, οι περισσότεροι από κρυ-
οπαγήματα.
 Στις 18 Απριλίου 1916 καταλαμβάνεται η Τραπεζούντα. Κατά την αποχώρηση των 
Τούρκων από την πόλη ο Βαλής είπε χαρακτηριστικά στον μητροπολίτη Τραπεζούντας 
Χρύσανθο, που τον άφηνε επικεφαλής της διοίκησης: «Από τους Έλληνες πήραμε τη 
χώρα τούτη και στους Έλληνες την επιστρέφουμε». 
 Στη συνέχεια δημιουργείται η πρώτη προσωρινή κυβέρνηση και κυβερνήτης διορί-
στηκε ο Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους Ρώσους και 
από τις δυνάμεις της Αντάντ. Η κυβέρνηση διατηρήθηκε δύο χρόνια και σε αυτήν απευ-
θύνονταν για ζητήματα που αφορούσαν το Βιλαέτι της Τραπεζούντας.
 Η επικράτηση των μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 1917 στη Ρωσία είχε ως αποτέ-
λεσμα την επίσημη Ρωσική παραίτηση από τα δικαιώματα πάνω στις βορειοανατολικές 
επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτό σήμαινε και το τέλος της αυτονομίας 
των Ελλήνων του Πόντου και τον Φεβρουάριο του 1918 οι τουρκικές δυνάμεις κατέλα-
βαν επίσημα την Τραπεζούντα. 

Θεμα Δ

Με βάση την αφήγηση του σχολικού βιβλίου και τα στοιχεία από τις πηγές να παρου-
σιάσετε και να ερμηνεύσετε τη στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι στις εθνικές 
διεκδικήσεις των Ποντίων. Μονάδες 25

Κείμενο 1

Με βάση την αφήγηση του σχολικού βιβλίου και τα στοιχεία από τις πηγές να παρου-
σιάσετε και να ερμηνεύσετε τη στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι στις εθνικές 
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διεκδικήσεις των Ποντίων. Στις 22 Ιανουαρίου / 4 Φεβρουαρίου, αναπτύσσοντας ο 
Βε νιζέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο τις ελληνικές διεκδικήσεις, εξέφρασε την αντίθεσή 
του για τη δημιουργία Ποντιακής Δη μοκρατίας και υποστήριξε την ένταξη της Τρα-
πεζούντας στο Αρμενικό κράτος. Η υποχωρητικότητα του Έλληνα πρωθυπουργού σε 
αίτημα, πού είχε ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό, αποσκοπούσε στην αποτελε-
σματικότερη προβολή των υπόλοιπων εθνικών διεκδικήσεων.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, τομ. ΙΔʹ, σσ. 112, 113

Κείμενο 2

Αξίωσις όπως ιδρυθή ίδιον Κράτος Πόντου δεν νομίζω ότι έχει ελπίδα τινά επιτυχί-
ας, τοσούτω μάλλον, όσον οι διατυπώσαντες την αξίωσιν υπεστήριξαν ύπαρξιν δύο 
εκατομμυρίων Ελλήνων εν αυτώ, ήτις υπερβολή διέθεσε κακώς την Συνδιάσκεψιν. Εν 
αποτυχία δε του σχεδί ου τούτου κινδυνεύομεν να ίδωμεν το βιλαέτιον της Τραπεζού-
ντας, λόγω της με γάλης εν αυτώ υπεροχής του Τουρκικού στοιχείου, υπαγόμενον εις 
το Τουρκικόν Κράτος, τουθ’ όπερ θεωρώ ως ενέχον κίνδυνον δια την ασφάλειαν των 
Ελλήνων του Πόντου.
 Δια τούτο κρίνω συμφερώτερον δια τους Έλληνας του Πόντου να συμπεριληφθώ-
σιν εις το Αρμενικόν κράτος, όπερ δε θα έχει πλειονοψηφίαν Αρμενικήν, αλ λά θα είναι 
Κράτος μικτού πληθυσμού, και εν τω οποίω ο Ελληνισμός του Πόντου, μετά του Ελ-
ληνισμού της Κιλικίας, ίσως δε και της Καππαδοκίας, θα διαδραματίση σπουδαιότατον 
ρόλον.
 Επειδή δε η διαίρεσις θα γίνη επί τη βάσει τοπικών εθνικών επικρατήσεων, ε κάστη 
εθνότης θα απόλαυση πλήρους αυτονομίας, υπό ευρωπαϊκήν δε διοίκησιν, και επιβλη-
θήσεται επί μακρόν χρόνον εις το νέον Κράτος, ο Ελληνισμός του Πόντου θα εύρη 
ευκαιρίαν αναπτύξεως, εντός Κράτους, όπερ κατ' ουσίαν θα αποβή ομοσπονδιακόν».

Ελ. Βενιζέλος, Από επιστολή του προς τους εκπροσώπους των Ποντίων
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Δ. ο παρευξείνιος ελληνισμός τον 19ο και 20ό αιωνα

1. οίΚονομίΚη Καί ΠνευμαΤίΚη αναΠΤυξη

1839 Χάτι Σερίφ
1856 Χάτι Χουμαγιούν
1682 Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
1880 Ελληνικό τυπογραφείο

1828‑1829 Ρωσο-οθωμανικό πόλεμος

1912
Προσφορά 12.000 λιρών από Έλληνες της Σαμψούντας προς το ελ-
ληνικό Ναυτικό.

2.  αΓώνες Γία Τη ΔημίουρΓία μίας αυΤονομης ΠονΤίαΚης ΔημοΚραΤίας (1917‑1922)

απρίλιος 1916
Παράδοση της Τραπεζούντας από τον Τούρκο Βαλή μεχμέτ 
Τζεμάλ Αζμή μπέη στον μητροπολίτη Χρύσανθο.

1917 Α' Πανελλήνιο Συνέδριο στο Ταϊγάνιο.

Φεβρουάριος 1918
Ο ρωσικός στρατός εγκατέλειψε την Τραπεζούντα και η περι-
οχή ξαναπέρασε στην κατοχή των Νεοτούρκων.

1918 Πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο στη μασσαλία.

1918
Οι Πόντιοι που κατοικούσαν στη Ρωσία ξεπέρασαν τους 
750.000.

Δεκέμβριος 1918 Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι.

απρίλιος 1919
Ο μητροπολίτης Χρύσανθος επισκέφθηκε το Παρίσι για να 
μεταπείσει τον Βενιζέλο.

10 μαρτίου 1921
Ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουργό 
εξωτερικών μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και 
τους Αρμένιους εναντίον του κινήματος του Κεμάλ.

17 αυγούστου 1921 Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη.
4 ςεπτεμβρίου 1921 Συνέδριο στην Αθήνα.

αρχές του 1922 Τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας.
1923 Συνθήκη της λωζάννης

3. η μεΘοΔευμενη εξονΤώςη (ΓενοΚΤονία) Τών ελληνών Του ΠονΤου

1915 Γενοκτονία Αρμενίων
1916‑1923 Γενοκτονία Ποντίων

15 μαΐου 1919 Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Σμύρνη και μέρος της ενδοχώρας.
19 μαΐου 1919 Ο ίδιος ο Κεμάλ οργάνωσε τη δεύτερη φάση των διωγμών.

1914‑1924 Ο παρευξείνιος ελληνισμός της μ. Ασίας εξοντώθηκε.



ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗψΗ - ΚΕφΑΛΑΙΟ Ε’

ερωτήσεις κατανόησης (σελ. 245-254)

1.   Ποιες οθωμανικές ρυθμίσεις βελτίωσαν τη θέση των Ελλήνων του Πόντου τον 19ο 
αιώνα και ποιες είναι οι κυριότερες οικονομικές τους δραστηριότητες κατά την πε-
ρίοδο αυτή;

 ▶			βλ. σελ. 245 σχ. βιβλίου: «Το δυσμενές κλίμα… δόξες».
2. Τι γνωρίζετε για τη μεγάλη εμπορική ανάπτυξη της Τραπεζούντας;

 ▶			βλ. σελ. 246 σχ. βιβλίου: «Η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή… φράγκα τον χρό-
νο».

3. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ανάπτυξη του Ποντιακού Ελληνισμού;

 ▶			βλ. σελ. 248 σχ. βιβλίου: «Η οικονομική ανάπτυξη… δημοκρατικό πολίτευμα».
4.  Τι γνωρίζετε για τον ελληνοκεντρικό προσανατολισμό της αστικής τάξης του Πό-

ντου;

 ▶			βλ. σελ. 248 σχ. βιβλίου: «Ο ελληνοκεντρικός προσανατολισμός… τομέα».
5. Τι γνωρίζετε για τη διοίκηση της Τραπεζούντας από τον μητροπολίτη Χρύσανθο;

 ▶			βλ. σελ. 249 σχ. βιβλίου: «Λίγες μέρες… των Νεοτούρκων».
6.  Ποια η δράση του Κωνσταντινίδη για τη δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κρά-

τους;

 ▶			βλ. σελ. 250 σχ. βιβλίου: «Στην Ευρώπη… Σοβιετικής Ένωσης».
7.  Ποια η στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι στις εθνικές διεκδικήσεις των Πο-

ντίων στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι και πώς αντέδρασαν οι Πόντιοι και οι μ. 
Δυνάμεις;

 ▶			βλ. σελ. 250-251 σχ. βιβλίου: «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου… υπέρ 
του λαού σας».

8.  Να αιτιολογήσετε γιατί η συνεργασία Κεμάλ−μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφό-
πετρα του Ποντιακού ζητήματος.

 ▶			βλ. σελ. 251-253 σχ. βιβλίου: «Το πολιτικό γεγονός… ελληνισμού της Μ. Ασίας».
9.  Να συγκρίνετε τη γενοκτονία των Ποντίων με αυτή των Αρμενίων λαμβάνοντας 

υπόψη και τη θέση του Ενεπεκίδη επί του θέματος.

 ▶			βλ. σελ. 253-254 σχ. βιβλίου: «Είναι γνωστή… κακουχίες».
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ερωτήσεις τύπου «ςωστό‑λάθος»

Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας με ένα Χ 
το σωστό ή το λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

Σωστό Λάθος

1.  Δύο από τους βασικούς εκπρόσωπους των Ελλήνων του Πόντου για τη 
δημιουργία Αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας αναδείχθηκαν ο Κων-
σταντινίδης και ο Θεοφύλακτου.

X

2.  Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παραχώρηση ειδικών προνομί-
ων στους Έλληνες του Πόντου από την Οθωμανική Κυβέρνηση η Τρα-
πεζούντα αναπτύχθηκε σημαντικά.

X

3.  Η οικονομική άνθηση του Ελληνισμού του Πόντου στηρίχθηκε αποκλει-
στικά στην υλοτομία και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.

X

4.  Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου οι Νεότουρκοι επιχειρού-
σαν να ανακόψουν την εμπορική δραστηριότητα στον Πόντο.

X

5.  Η Τραπεζούντα μέχρι το 1859 ήλεγχε το 40% της εμπορικής δραστηρι-
ότητας στον Πόντο.

X

6.  μέχρι το 1869 το εμπόριο στον Πόντο απέφερε κέρδος 200.000 δρχ. X
7.  Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας ιδρύθηκε από τον Σεβαστό Κυμινή-

τη και λειτούργησε μέχρι το 1918. X
8.  Στις αρχές του 20ού αιώνα κάθε ποντιακό χωριό είχε το δικό του σχο-

λείο και τις δικές του εκκλησιές
X

9.  Οι διαπραγματεύσεις του μητροπολίτη Χρύσανθου με τους Αρμένιους 
και τους μουσουλμάνους για μια μορφή Συνομοσπονδίας έπεσαν στο 
κενό παρόλο που αρχικά είχαν συμφωνήσει.

X

10.  Σήμερα στην Σοβιετική Ένωση??? ζουν πάνω από μισό εκατομμύριο 
Πόντιοι.

X

11.  Η κυβέρνηση Γούναρη αδράνησε έναντι των προτάσεων του μητροπο-
λίτη Γερμανού διότι γνώριζε ότι οι Σύμμαχοι δεν θα ήταν στο πλευρό 
της.

X

12.  Τον Απρίλιο 1916 ο μητροπολίτης Χρύσανθος ανέλαβε από τους Ρώ-
σους τη διοίκηση της Τραπεζούντας.

X

13.  Το 1918 χιλιάδες Έλληνες του Ανατολικού Καρς πήραν τον δρόμο της 
προσφυγιάς για να γλιτώσουν από τις διώξεις των Νεότουρκων.

X

14.  Το πρώτο παγκόσμιο Παμποντιακό Συνέδριο διοργανώθηκε στη μασ-
σαλία τον Οκτώβριο 1918.

X

15.  Ο Χρύσανθος με τηλεγράφημα που έστειλε στον Τρότσκι ζήτησε επίση-
μα την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης.

X
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ςυνδυαστικές ερωτήσεις E΄ κεφαλαίου σχολικού βιβλίου

1.   Τι γνωρίζετε για τους διωγμούς των Ελλήνων της μικράς Ασίας και του Πόντου 
κατά το χρονικό διάστημα 1914-1922;

 ▶			βλ. σελ 138-139 σχ. βιβλίου: «Η εθνική αφύπνιση… Ελλήνων» και «Οι καταπι-
έσεις… πολλές χιλιάδες», βλ. σελ. 144-146 σχ. βιβλίου: «Ήδη πριν από τον Αύ-
γουστο… Ρωσία», βλ. σελ. 253-254 σχ. βιβλίου: «Είναι γνωστή… Έλληνες του 
Πόντου» 

2.  Να αναφερθείτε στα συνέδρια που πραγματοποίησαν οι Πόντιοι από το 1917 έως 
το 1922 στο πλαίσιο του αγώνα τους για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού 
κράτους. 

 ▶			βλ. σελ 71-72 σχ. βιβλίου: «Ο ξεριζωμός των Ελλήνων… Ροστόβ», σελ. 250 «Η 
ρωσική… Ένωσης», σελ. 251 «Η πρόταση του Βενιζέλου στο συνέδριο Ειρήνης 
στο Παρίσι να παραχωρηθεί η περιοχή του Πόντου στην υπό ίδρυση Αρμένι-
κη Δημοκρατία προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους Ποντίους… ελληνικής 
κυβέρνησης», σελ. 252-253 «Παρά το αρνητικό κλίμα… ίδιου έτους».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ E’ ΚΕφΑΛΑΙΟ

❶  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
ιστορικού παραθέματος, να παρουσιάσετε τους αγώνες των Ποντίων της Δια-
σποράς για τη δημιουργία αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στις σελ. 249‑253 «ςτις δύσκολες… μ. ασί‑
ας». Από την πηγή θα αξιοποιηθούν στην απάντηση σε συνδυασμό με την ιστορική 
αφήγηση τα εξής σημεία:

Κείμενο
•	 	Η Κεντρική Εθνική Επιτροπή των Ποντίων ιδρύθηκε στο Αικατερινοντάρ τον Οκτώ-

βριο του 1917. Ένας από τους στόχους της ήταν η ελευθερία και η ανεξαρτησία του 
Πόντου.
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•  Στο μεταξύ, ποντιακά συμβούλια συστάθηκαν στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και 
την Ελβετία.

•  Στις 4 Φεβρουαρίου 1918 συγκλήθηκε το Πρώτο Παμποντιακόν Συνέδριον στη μασ-
σαλία. Οι Πόντιοι επιδίωξαν την υποστήριξη της Σοβιετικής Ρωσίας και έστειλαν 
τηλεγράφημα στον λέοντα Τρότσκι, τον μπολσεβίκο υπουργό εξωτερικών, εκφρά-
ζοντας την αντίθεσή τους για την επιστροφή του βιλαετιού της Τραπεζούντας στην 
Τουρκία Το τηλεγράφημα πρότεινε τη δημιουργία ενός ποντιακού κράτους που θα 
εκτεινόταν από τη Ρίζα μέχρι τη Σινώπη.

•  Ένα άλλο Συνέδριο αντιπροσώπων του Ελληνισμού της νότιας Ρωσίας, την υπερ-
καυκασίας και του Πόντου έλαβε χώρα στο μπακού (Αζερμπαϊτζάν) τον Ιούλιο του 
1918, διακηρύσσοντας την ανεξαρτησία του Πόντου και την ευχή της πλειοψηφίας 
των εξόριστων Ποντίων για επαναπατρισμό.

•  Στο Πρώτο Παγκόσμιο Παμποντιακό Συνέδριο της μασσαλίας οι Πόντιοι ζητούσαν 
«την ίδρυση μιας ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου, με πρωτεύουσα την Τραπεζού-
ντα». Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης, διέθετε ένα ανεξάντλητο απόθεμα 
ενεργητικότητας και χρηματικών πόρων για την προώθηση της ιδέας ενός Ελληνικού 
Ποντιακού κράτους. Ενίσχυε, επίσης, οικονομικά την εκτύπωση και κυκλοφορία ενός 
χάρτη, ο οποίος παρίστανε τα σύνορα του προτεινόμενου ποντιακού κράτους.

•  Η μείζων Συνδιάσκεψη του Παρισιού έλαβε την απόφαση να διοργανώσει τους Έλ-
ληνες που ζούσαν στην περιφέρεια της μαύρης Θάλασσας και στη νότια Ρωσία. 
Ανέλαβε επίσης να εφοδιάσει τις συμμαχικές κυβερνήσεις με ένα υπόμνημα ζητώ-
ντας την ανεξαρτησία «της χώρας που περιλαμβανόταν άλλοτε στην αυτοκρατορία 
των Κομνηνών, 170.000 τ.χλμ. περίπου με 1.500.000 χριστιανούς ορθόδοξους».

•  Ένα άλλο ποντιακό σωματείο στις ΗΠΑ επέδωσε μια απόφαση την 1η Δεκεμβρίου 
1918, ζητώντας από τον πρόεδρο Ουίλσον «ν’ απελευθερώσει τους Έλληνες Πόντι-
ους από τον τουρκικό ζυγό και να διευκολύνει ένα σύστημα αυτοκυβέρνησης που θα 
συμφωνούσε με τις αμερικανικές αρχές και τα δημοκρατικά ιδεώδη».

❷  λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο και τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου, να 
παρουσιάσετε τα επιχειρήματα των Ελλήνων του Πόντου, στο ζήτημα της δη-
μιουργίας μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων στο συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού.

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στις σελ. 250‑251 «η κυβέρνηση του ελευ‑
θέριου Βενιζέλου… υπέρ του λαού σας». Από την πηγή θα αξιοποιηθούν στην απά-
ντηση σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση τα εξής σημεία:
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Κείμενο
•  Η βασική επιχειρηματολογία των Ελλήνων του Πόντου για τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Ποντιακού κράτους στηρίχθηκε στην ιστορική και εθνολογική τους συμβολή 
στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου, στους αγώνες και στα επιτεύγματα των μεγά-
λων ανδρών εκπροσώπων του ποντιακού ελληνισμού.

•  Οι Πόντιοι επικαλέστηκαν και την Αρχή των Εθνοτήτων για την Αυτοδιάθεση των 
λαών «καθ’ ην πας λαός είτε μέγας είτε μικρός δικαιούται όπως ελευθέρως διακα-
νονίση τα καθ’ εαυτόν».

•  Προέβαλλαν και τη δημογραφική τους υπεροχή στην περιοχή του Πόντου αφού 
ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων του Πόντου ανέρχεται σε 700.000 κατοίκους, 
γεγονός που στηρίζει το δίκαιο αίτημα τους για ανεξαρτησία και δημιουργία Πο-
ντιακού κράτους. Από την άλλη ο αριθμός των Αρμενίων δεν ξεπέρασε το 1/5 του 
ομόθρησκου πληθυσμού στην περιοχή, πράγμα που επιβεβαιώνει την αδυναμία των 
επιχειρημάτων των Αρμενίων για συνδιοίκηση με τους Ποντίους στο πλαίσιο της 
δημιουργίας ενός Ποντοαρμενικού κράτους.

❸  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
παραθέματος που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους λόγους αποτυχίας των 
διαπραγματεύσεων Ποντίων–Αρμενίων στο πλαίσιο των συζητήσεων για την 
ενσωμάτωση του Πόντου στην υπό ίδρυση Αρμενική Δημοκρατία.

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στις σελ. 251‑253 «Παράλληλα με τον Πα‑
μποντιακό… μ. ασίας». Από την πηγή θα αξιοποιηθούν στην απάντηση σε συνδυα-
σμό με την ιστορική αφήγηση τα εξής σημεία:

Κείμενο
•  Η αρμενική κυβέρνηση πληροφόρησε τον Χρύσανθο ότι η τελική επίλυση των εκκρε-

μών προβλημάτων θα ρυθμιζόταν από την αρμενική αντιπροσωπεία στο Παρίσι.
•  Ο Χρύσανθος είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνομιλίες του Εριβάν και οι επιτρο-

πές των Ποντίων από την αρχή υιοθέτησαν μια αδιάλλακτη στάση υποστηρίζοντας 
την απόλυτη ανεξαρτησία του Πόντου και τον διαχωρισμό του από την Αρμενία.

•  Όταν ο Χρύσανθος διαπραγματευόταν με τους Αρμένιους στο Παρίσι, οι Πόντιοι 
αντιπρόσωποι υπέβαλαν στη Διάσκεψη της Ειρήνης ένα πρόσθετο υπόμνημα στις 
14 μαΐου του 1919. μ’ αυτό το υπόμνημα οι Πόντιοι ζητούσαν την αναγνώριση 
ενός ανεξάρτητου ποντιακού καθεστώτος υπό την προστασία του ελληνικού Κρά-
τους και την κηδεμονία των ΗΠΑ.
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•  Η ποντιακή εξάλλου αστική τάξη, η οποία συγκροτούσε τη συντριπτική πλειοψηφία 
των μελών των ποντιακών επιτροπών θεωρούσε τους Αρμένιους σοβαρότερους 
οικονομικούς ανταγωνιστές από τους Τούρκους.

•  Η αρχική προθυμία του Βενιζέλου να προσαρτήσει τους Έλληνες του Πόντου στο αρ-
μενικό κράτος δεν αποδοκιμάστηκε μόνο από τις διάφορες ποντιακές οργανώσεις 
αλλά και από διάφορους γνωστούς Έλληνες εθνικιστές, όπως τον Ίωνα Δραγούμη.

•  Όμοιες κατηγορίες εξέφρασε και ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, ο οποί-
ος σε μια συνάντησή του με την Πηνελόπη Σ. Δέλτα, οπαδό του Βενιζέλου, υποστή-
ριξε ότι ο πρωθυπουργός ήταν απληροφόρητος στο ζήτημα του Πόντου.

❹  Αφού λάβετε υπόψη σας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες του 
παραθέματος που ακολουθεί, να προσδιορίσετε τους παράγοντες που επηρέα-
σαν αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων στο ζήτημα της δημιουργίας 
αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στις σελ. 250‑253 «η κυβέρνηση του ελευ‑
θέριου Βενιζέλου… μ. ασίας». Από την πηγή θα αξιοποιηθούν στην απάντηση σε 
συνδυασμό με την ιστορική αφήγηση τα εξής σημεία:

Κείμενο
•  Από τον Απρίλιο του 1919 η εκπροσώπηση των ποντιακών διεκδικήσεων ανατίθε-

ται στο μητροπολίτη Χρύσανθο, που πείθεται να υιοθετήσει τη συμβιβαστική άποψη 
του Βενιζέλου για ομοσπονδιακό Αρμενικό κράτος, όπου θα ίσχυε για τους Έλληνες 
καθεστώς αυτονομίας.

•  Στις επαφές του με τους ιθύνοντες του Συνεδρίου ο μητροπολίτης συνάντησε ευ-
νοϊκή αποδοχή των απόψεών του. Ο Ουίλσον, ο Κλεμανσό και ο Ταρντιέ έδειξαν 
διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τις προτάσεις του, που αντίθετα προκάλεσαν την 
αντίδραση τόσο των Αρμενίων όσο και των Ελλήνων του Πόντου.

•  Την 1/14 μαΐου 1919 οι εκπρόσωποι των Ποντίων στο Παρίσι με υπόμνημά τους 
στη Συνδιάσκεψη επιμένουν στη δημιουργία ανεξάρτητης Ποντιακής Δημοκρατίας 
κάτω από την ελληνική προστασία ή με εντολή (mandat) των ΗΠΑ.

•  Τα αλλεπάλληλα αντιφατικά διαβήματα των ενδιαφερομένων μερών εξάντλησαν την 
υπομονή των Συνέδρων και είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ποντιακή υπόθεση.

•  Ο Βρετανός αρμόδιος Forbes Adam, που μελέτησε τις προτάσεις του Χρύσανθου, 
αποφάνθηκε ότι η δημιουργία αυτόνομου Κράτους στον Πόντο θα εγκαινίαζε νέα 
σειρά ποντιακών αξιώσεων για ένωση με την Ελλάδα και επικίνδυνο προηγούμενο 
για ανάλογες διεκδικήσεις των υπολοίπων μειονοτήτων της Αρμενίας.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ Ε’ ΚΕφΑΛΑΙΟ

(διάρκεια 3 ώρες)

ομαΔα α

α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
 α)  ελληνικό Τυπογραφείο: Το ελληνικό τυπογραφείο, το οποίο εγκαταστάθηκε το 

1880 στην Τραπεζούντα, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής 
συνείδησης και την προετοιμασία ενός αγωνιστικού κλίματος για την αντικατά-
σταση του οθωμανικού καθεστώτος από ένα ελεύθερο και δημοκρατικό πολί-
τευμα.

 β)  Χάτι ςερίφ» (1839): Το δυσμενές κλίμα για τους υπόδουλους Έλληνες, που είχε 
διαμορφωθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατά τη διάρκεια της Επανάστα-
σης του 1821, άρχισε σταδιακά να υποχωρεί μετά την παραχώρηση των ειδικών 
προνομίων, γνωστών στην παγκόσμια ιστορία με τους νομικούς όρους «Χάτι 
Σερίφ» (1839) και «Χάτι Χουμαγιούν» (1856). Η θεωρητική ισονομία και η θρη-
σκευτική ελευθερία μαζί με την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας οδή-
γησαν στη δημογραφική αύξηση του ποντιακού πληθυσμού, στην καλλιέργεια 
της ελληνικής παιδείας και στην ανάπτυξη της νεοελληνικής συνείδησης.

 γ)  Φροντιστήριο της Τραπεζούντας: Ιδρύθηκε το 1682 από τον μεγάλο Τραπε-
ζούντιο δάσκαλο του Γένους Σεβαστό Κυμινήτη και λειτούργησε παρά τις αντι-
ξοότητες μέχρι το 1922, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και ηθική ανά-
πλαση των Ελληνοποντίων και στην ανάπτυξη της εθνικής τους συνείδησης

α2.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή 
όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

Σωστό Λάθος
1.  Η Τραπεζούντα μέχρι το 1869 έλεγχε το 40% του εμπορίου της Περ-

σίας. 
X

2.  Για μεγάλο διάστημα και μετά το 1893, τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί 
τραπεζικοί και εμπορικοί οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν μαζί με το 
υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών σχεδόν όλη την οικονομία του 
ανατολικού Πόντου.

X

3.  Από το εμπορικό λιμάνι της Αμισού εξάγονταν μεγάλες ποσότητες 
εξαιρετικού καπνού και άλλων εγχώριων προϊόντων.

X
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Σωστό Λάθος
4.  Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου επιδει-

νώθηκε, όταν ο ελληνικός στρατός στις 19 μαΐου 1919 κατέλαβε τη 
Σμύρνη και ένα μέρος της ενδοχώρας.

X

5.  Από τους 667.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913 στον Πόντο, πε-
ρισσότεροι από 353.000, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, 
θανατώθηκαν μέχρι το 1923 από τους Νεότουρκους και τους Κεμα-
λικούς.

X

Θεμα Β

Β1.  Να αναφερθείτε στα συνέδρια που πραγματοποίησαν οι Πόντιοι από το 1917 έως 
το 1918 στο πλαίσιο του αγώνα τους για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού 
κράτους. Μονάδες 13

Απάντηση

βλ. σελ. σχολικού βιβλίου 249 «Ο ξεριζωμός των Ελλήνων… Ροστόβ», σελ. 250 «Η 
ρωσική… Ένωσης», σελ. 251 «Η πρόταση του Βενιζέλου στο συνέδριο Ειρήνης στο Πα-
ρίσι να παραχωρηθεί η περιοχή του Πόντου στην υπό ίδρυση Αρμένικη Δημοκρατία 
προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους Ποντίους… ελληνικής κυβέρνησης».

Β2.  Να αιτιολογήσετε γιατί η συνεργασία Κεμάλ − μπολσεβίκων λειτούργησε ως ταφό-
πετρα του Ποντιακού ζητήματος. Μονάδες 12

Απάντηση

βλ. σελ. σχολικού βιβλίου 251‑253: «Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως ταφό-
πετρα του ποντιακού ζητήματος… ελληνισμού της μ. Ασίας». 

ομαΔα B

Θεμα Γ

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και το περιεχόμενο του παρακάτω παραθέ-
ματος, να αναφερθείτε στη διοίκηση της περιοχής της Τραπεζούντας από το 1916 έως 
το 1918.  Μονάδες 25

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στη σελ. 249 «λίγες μέρες… νεοτούρκων». 
Από την πηγή θα αξιοποιηθούν στην απάντηση σε συνδυασμό με την ιστορική αφήγη-
ση τα εξής σημεία:
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Κείμενο
•  Τον Φεβρουάριο του 1916 η τσαρική Ρωσία επιτίθεται στην Τουρκία με δυο σώματα 

στρατού. Η Τουρκία έχασε 90.000 στρατιώτες.
•  Στις 18 Απριλίου 1916 καταλαμβάνεται η Τραπεζούντα. Κατά την αποχώρηση των 

Τούρκων από την πόλη ο Βαλής είπε χαρακτηριστικά στον μητροπολίτη Τραπεζού-
ντας Χρύσανθο, που τον άφηνε επικεφαλής της διοίκησης: «Από τους Έλληνες πή-
ραμε τη χώρα τούτη και στους Έλληνες την επιστρέφουμε». 

•  Δημιουργείται η πρώτη προσωρινή κυβέρνηση και κυβερνήτης διορίστηκε ο Κων-
σταντίνος Θεοφύλακτος ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους Ρώσους και από τις 
δυνάμεις της Αντάντ. Η κυβέρνηση διατηρήθηκε δύο χρόνια και σε αυτήν απευθύ-
νονταν για ζητήματα που αφορούσαν το Βιλαέτι της Τραπεζούντας.

•  Η επικράτηση των μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 1917 στη Ρωσία είχε ως αποτέ-
λεσμα την επίσημη Ρωσική παραίτηση από τα δικαιώματα πάνω στις βορειοανα-
τολικές επαρχίες της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτό σήμαινε και το τέλος της 
αυτονομίας των Ελλήνων του Πόντου και τον Φεβρουάριο του 1918 οι τουρκικές 
δυνάμεις κατέλαβαν επίσημα την Τραπεζούντα.

Θεμα Δ

Με βάση την αφήγηση του σχολικού βιβλίου και τα στοιχεία από τις πηγές να παρου-
σιάσετε και να ερμηνεύσετε τη στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι στις εθνικές 
διεκδικήσεις των Ποντίων. Μονάδες 25

Απάντηση

Η απάντηση από το σχολικό βιβλίο είναι στη σελ. 250‑251 «η κυβέρνηση… λαού 
σας». Από τις πηγές θα αξιοποιηθούν στην απάντηση σε συνδυασμό με την ιστορική 
αφήγηση τα εξής σημεία:

Κείμενο 1
•  Στις 22 Ιανουαρίου / 4 Φεβρουαρίου, αναπτύσσοντας ο Βε νιζέλος στο Ανώτατο Συμ-

βούλιο τις ελληνικές διεκδικήσεις, εξέφρασε την αντίθεσή του για τη δημιουργία 
Ποντιακής Δη μοκρατίας.

•  υποστήριξε την ένταξη της Τραπεζούντας στο Αρμενικό κράτος. Η υποχωρητικότητα 
του Έλληνα πρωθυπουργού αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη προβολή των 
υπόλοιπων εθνικών διεκδικήσεων.

Κείμενο 2
•  Σε επιστολή του ο Βενιζέλος προς τους εκπροσώπους του Πόντου εξηγεί τη στάση 

της ελληνικής πλευράς και την πρότασή της για τη δημιουργία ποντοαρμενικής 
ομοσπονδίας ως μια βιώσιμη λύση.
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•  Αναφέρει λοιπόν, πως η υπεροχή του Τουρκικού στοιχείο στο Βιλαέτι της Τραπεζού-
ντας ενέχει τον κίνδυνο για διεκδικήσεις από την τουρκική πλευρά και δημιουργία 
προβλημάτων για τη σταθερότητα στην περιοχή και την ίδια τη διάρκεια ενός πο-
ντιακού κράτους.

•  Για τους παραπάνω λόγους προτείνει τη δημιουργία ενός Ποντοαρμενικού κράτους 
«εν τω οποίω ο Ελληνισμός του Πόντου, μετά του Ελληνισμού της Κιλικίας, ίσως δε 
και της Καππαδοκίας, θα διαδραματίση σπουδαιότατον ρόλον».

•  Κάθε εθνότητα θα έχει την αυτονομία της αλλά και τη στήριξη των Συμμάχων σε 
περίπτωση που απειληθεί η ανεξαρτησία του κράτους από την τουρκική πλευρά.

Το παρόν ένθετο  
συνοδεύει το βιβλίο της Κατερίνας Σαλαβούρα  
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