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Γπάθει ο Θεολόγορ – Δκκληζιαζηικόρ Ηζηοπικόρ – Νομικόρ κ. Ηωάννηρ Δλ. ιδηπάρ 

Ο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΑΜΑΔΗΑ ΓΔΡΜΑΝΟ  

ΚΑΡΑΒΑΓΓΔΛΖ ΓΗΑΣΡΑΓΩΓΔΗ ΣΑ ΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΘΖ 

ΣΟΤ ΠΟΝΣΗΑΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ 

 Γπαπηέρ μαπηςπίερ ηος Αμαζείαρ Γεπμανού για ηην γενοκηονία ηος Πονηιακού 

Δλληνιζμού. 

 Από κοπςθαίορ Μακεδονομάσορ Παηπιαπσικόρ Ηεπάπσηρ καηέζηη ζύμβολο ακα-

ηάβληηος ανηιζηαζιακού αγωνιζηού και οπγανωηού ηος «ανηάπηικος» ενόπλος 

αγώνορ ηων Δλλήνων ηος Πόνηος. 

 Για ηην μέσπι αςηοθςζίαρ ςπεπάζπιζη ηων Δλλήνων ηος Πόνηος και ηην ανςπο-

σώπηηη ανηίζηαζή ηος ο Ηεπάπσηρ καηεδικάζθη επήμην «ειρ θάναηον» από ηα 

επαίζσςνηα λεγόμενα «δικαζηήπια» Ανεξαπηηζίαρ γενόμενορ «ύμβολο» ηηρ  

ανηίζηαζηρ ηος Πονηιακού Δλληνιζμού. 

Όηαλ ν Παηξηαξρηθόο Μεηξνπνιίηεο Καζηνξίαο θαη αθαηάβιεηνο Πξσηνκαθεδνλνκά-

ρνο Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο (1900-1908) κεηεηίζεην «ζπλνδηθή απνθάζεη» ηνπ καξηπξηθνύ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζηελ παιαίθαηε θαη ηζηνξηθή Ιεξά Μεηξόπνιε Ακαζείαο 

(1908-1922), όπνπ αλζνθνξνύζε ν πεξίθαλνο, επιαβέζηαηνο θαη πηζηόο ζηα πάηξηα πνληηα-

θόο ειιεληζκόο, ε ζεία πξόλνηα επεθύιαζζε ζηνλ άηιαληα Παηξηαξρηθό απηό Ιεξάξρε ηεο 

εζηαπξσκέλεο Μεηξόο Αγίαο Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ Κσλζηαληηλνππνιίηηδνο Δθθιεζίαο θαη 

ηνπ επζεβνύο Ρσκαίεθνπ Γέλνπο, λένπο αγώλεο θαη ζπζίεο, καξηύξηα θαη πάζε ππέξ ηνπ 

ζθαγηαδνκέλνπ θαη δηά γελνθηνληθνύ αθαληζκνύ θαη νιέζξνπ έσο Άδνπ θαηεξρνκέλνπ Δι-

ιελνξζνδόμνπ πνληηαθνύ πνηκλίνπ ηνπ, ην νπνίν ζην πξόζσπν ηνπ γελλαηόθξνλνο θαη απην-

ζπζηαδνκέλνπ Παηξηαξρηθνύ απηνύ Ιεξάξρνπ έβιεπε ηνλ ππέξκαρν πξνζηάηε, ζσηήξα θαη 

ιπηξσηή. Καη αλ ν Μεηξνπνιίηεο Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο ζηελ Μαθεδνλία εγαπήζε, άιιν 

ηόζν θαη έηη κάιινλ ζηνλ αηκαηόβξερην Πόλην ειαηξεύζε ιαβώλ δηθαίσο θαη πξνζθπώο 

πιεζίνλ ηνπ ηηκεηηθνύ ηίηινπ «Πξσηνκαθεδνλνκάρνο» θαη εθείλνλ ηνπ «Πνληίνπ Αληάξηνπ ή 

Αξρηαληάξηνπ», επεηδή σο άιινο Άγηνο Γεώξγηνο Σξνπαηνθόξνο δηέιπε ηηο πινθέο θαη θαηή-

ζρπλε πάληα ερζξό θαη πνιέκην, γελόκελνο «Ιεξάξρεο – ύκβνιν» ηεο αληηζηάζεσο ηνπ Πν-

ληηαθνύ Διιεληζκνύ ελαληίνλ ησλ γελνθηνληθώλ ζεξησδηώλ ησλ λενηνύξθσλ θαη ελ ζπλε-

ρεία θεκαιηθώλ. 

Από ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ παξαηε-

ξνύκε όηη, όηαλ ην 1908 ν Μεηξνπνιίηεο Γεξκαλόο αλέιαβε ηα αξρηεξαηηθά θαζήθνληά ηνπ 

ζηελ παιαίθαηε Ιεξά Μεηξόπνιε Ακαζείαο, ε εθθιεζηαζηηθή επαξρία ηνπ αλζνθνξνύζε ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο θαη ζύκθσλα κε ηα γξαθόκελα ηνπ Δπηζθόπνπ Αξηζηείαο Ιεξνζένπ Υξη-

ζηνδνπιίδνπ θαηά ηελ δηεηία 1906/1907 «ε πεξηθέξεηα… πεξηειάκβαλε 392 θνηλφηεηεο θαη 

153.000 θαηνίθνπο. Δίρε 392 εθθιεζίαο κε 439 παπάδεο, 325 ζρνιεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ, 

θαη 10.000 πεξίπνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 565 δαζθάινπο θαη δαζθάιεο». ύκθσλα δε κε 

άιια κεηαγελέζηεξα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε εθθιεζηαζηηθή επαξρία Ακαζείαο, ελ ζπλόισ, 

θαηά ην έηνο 1913, είρε 227.273 Έιιελεο Οξζνδόμνπο, νη νπνίνη θαηελέκνλην ζε 3 πόιεηο, 8 

θσκνπόιεηο θαη 360 ρσξηά. Γηαηεξνύζε 390 λανύο θαη πεξίπνπ 500 παξεθθιήζηα. Δίρε θαηά 

θαηξνύο ζηε δύλακή ηεο, πιεζίνλ ηνπ εθάζηνηε Μεηξνπνιίηνπ, κέρξη θαη 2 Δπηζθόπνπο, θα-
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ζώο θαη 485 άιινπο θιεξηθνύο. ηελ επαξρία ιεηηνπξγνύζε 1 γπκλάζην θαη 376 ζρνιεία, 

ζηα νπνία θνηηνύζαλ 23.600 καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελώ δίδαζθαλ ζε απηά πεξί ηνπο 386 

θαζεγεηέο θαη δηδάζθαινη. 

Οη Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο θαη Ιάθσβνο Μηραειίδεο αλαθέξνπλ όηη: «Σηηο 20 Μαΐνπ 

1919 ν Αξρηκαλδξίηεο Παλάξεηνο θαη ν Γηαηξφο Κ. Α. Φσηηάδεο, κε εληνιή ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο ησλ Πνληίσλ Διιήλσλ ηνπ Αηθαηεξηλνδάξ, αιιά θαη εηδηθή ζχζηαζε ηνπ Οηθνπκελη-

θνχ Παηξηαξρείνπ, επηζθέθζεθαλ ηηο εθθιεζηαζηηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Πφληνπ θαη θαηέγξαςαλ 

κε αθξίβεηα ηελ εηθφλα ηεο άγξηαο θαη θνινζζηαίαο ζπκθνξάο ηνπ ειιεληζκνχ. Η ζηαηηζηηθή 

απνγξαθή κε ηα πνζνζηηαία αλαιπηηθά δεδνκέλα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία άθημεο ηνπ 

Μνπζηαθά Κεκάι ζηελ Σακςνχληα. «Η επαξρία Ακαζείαο είρε πξν ηνπ πνιέκνπ 136.768 Δι-

ιεληθφλ πιεζπζκφλ, 393 ζρνιεία, 12.360 καζεηάο θαη καζεηξίαο, 493 δηδαζθάινπο θαη δηδα-

ζθαιίζζαο θαη 498 Δθθιεζίαο. Δθ ηνπ νιηθνχ πιεζπζκνχ 72.375 κεηεηνπίζζεζαλ ή εμσξίζζε-

ζαλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 70% απέζαλνλ ελ εμνξία, κφιηο δε ην 30% επαλήιζνλ».  

Η θαηά ην έηνο 1908 κεηάζεζε ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε από ηελ 

Μαθεδνλνκάρν Καζηνξηά ζηελ λεπξαιγηθή εθθιεζηαζηηθή επαξρία Ακαζείαο ζπκπίπηεη κε 

ηελ εδξαίσζε ηνπ εζληθηζηηθνύ θηλήκαηνο ησλ λενηνύξθσλ, νη νπνίνη ζηαδηαθά από ην 1913 

θαη κε εληνλόηεξα ζπζηεκαηηθό θαη πξνκειεηεκέλν ηξόπν θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914-1918) ζέηνπλ ζε απόιπηε εθαξκνγή ηνλ εγθιεκαηηθό γελνθην-

ληθό ζρεδηαζκό θαη κεκαξηπξεκέλν αλόζην πξνγξακκαηηζκό ηνπο γηα ηνλ αθαληζκό ηνπ Πν-

ληηαθνύ Διιεληζκνύ, ν νπνίνο νινθιεξώλεηαη ελ ζπλερεία από ηνπο Κεκαιηθνύο. 

Η Ιεξά Μεηξόπνιε Ακαζείαο σο εθθιεζηαζηηθή επαξρία ηνπ καξηπξηθνύ Οηθνπκελη-

θνύ Παηξηαξρείνπ ζηνλ Πόλην απεδείρζε ε πιένλ πνιύπαζε θαη καξηπξηθή, εάλ ιάβνπκε 

ππόςηλ όηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ γελνθηνληθώλ δησγκώλ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ (1913-

1922) ππό ησλ λενηνύξθσλ θαη θεκαιηθώλ πξνζέθεξε αθεηδώο ηνλ βαξύηεξν θόξν αίκαηνο 

θαη ζπκάησλ. Σνύην πηζηνπνηείηαη εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη ελώ επί ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 

697.000 Διιήλσλ ζε όιεο ηηο επαξρίεο ηνπ Πόληνπ εμνληώζεθαλ πεξί ηηο 353.000 άλζξσπνη, 

ελώ κόλν ζηελ πεξηθέξεηα Ακαζείαο επί ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 227.273 Διιήλσλ, εμνληώ-

ζεθαλ 177.070 άλζξσπνη. ηνλ δε ηόκν, ηνλ νπνίν εμέδσζε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη ην έηνο 1919, ππό ηνλ ηίηιν: «Μαχξε Βίβινο Γησγκψλ θαη Μαξηπξίσλ 

ηνπ ελ Τνπξθία Διιεληζκνχ (1914-1918)», αλαθέξεηαη όηη ζηελ πνιύπαζε επαξρία Ακαζείαο 

εμεδηώρζεζαλ νη πεξηζζόηεξνη από πάζεο άιιεο επαξρίαο ηνπ Πόληνπ Έιιελεο θαηά ηα έηε 

1914-1918, ήηνη 89.370 (Καδάο Πάθξαο: 46.455, Καδάο Ακηζνύ: 31.408, Καδάο Κάβδαο: 

2.770, Καδάο ηλώπεο: 8.737). 

Σν θξηθώδεο θαη ηξνκεξό απηό πνζνζηό εμνληώζεσο ελόο ηόζν κεγάινπ αξηζκεηηθά 

πιεζπζκνύ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή νθείιεην θπξίσο ζηελ νξγάλσζε θαη δξαζηεξηνπνί-

εζε αληάξηηθνπ θηλήκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα απηή, ην νπνίν θαηά ηελ πξώηκε, πξν ηνπ 1914, 

θάζε ηνπ ελόπινπ αγώλνο νξγαλώζεθε θπξίσο ζηνλ Καδά Πάθξαο από ηνλ Μεηξνπνιίηε 

Ακαζείαο Γεξκαλό πνπ δηέζεηε ηελ ζρεηηθή εκπεηξία επεηδή είρε νξγαλώζεη ηελ έλνπιε α-

ληίζηαζε ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία θαηά ησλ Βνπιγάξσλ Κνκηηαηδήδσλ. Η ζπλεηζθνξά ηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ Γεξκαλνύ ππήξμε όλησο πνιύηηκε ζε εθείλα ηα πξώηα βήκαηα ώζηε λα μεθη-

λήζεη θαη λα δπλακώζεη ν έλνπινο αγώλαο. Έηζη ηδξύζεθαλ νη πξώηεο έλνπιεο αληάξηηθεο 

νκάδεο, νη νπνίεο έθζαλαλ αξρηθώο ζε αξηζκό πεξίπνπ 5.000 αλδξώλ, αιιά ν Μεηξνπνιίηεο 

Γεξκαλόο ππνινγίδεη όηη νη Πόληηνη αληάξηεο ζπλ ησ ρξόλσ έθζαζαλ ηηο 20.000. 
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Η όιε απηνζπζηαζηηθή πξνζθνξά θαη δξάζε ηνπ Ακαζείαο Γεξκαλνύ ππέξ ηεο ζσηε-

ξίαο ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ δηθαηώλεη ηα γξαθόκελα ηνπ Γεκεηξίνπ Απνζηνιίδε, ν ν-

πνίνο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά όηη: «ηπγράλεη (ν Γεξκαλφο) έλαο απφ ηνπο δηαπξεπέζηε-

ξνπο θαη πιένλ κνξθσκέλνπο Ιεξάξρεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Ο ελζνπζηαζκφο, ην 

ζάξξνο θαη ε παξξεζία ηνπ ιφγνπ, ε παξαδεηγκαηηθή αθηινθέξδεηα, ε εζληθή δξάζε ηνπ Ιεξάξ-

ρνπ, ηνλ θαζηζηνχλ εζλάξρε ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ». Γηα ηελ όιε απηή εζλαξρηθή θαη 

αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γεξκαλνύ ελαληίνλ ησλ λενηνύξθσλ θαη ελ ζπλε-

ρεία ησλ θεκαιηθώλ, θαζώο επίζεο γηα ηελ κεγίζηε πξνζηαηεπηηθή θαη αθαηάβιεηε πάιε θαη 

απηνζπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπ ππέξ ηεο εζηαπξσκέλεο Μεηξόο Αγίαο Μεγάιεο ηνπ Υξη-

ζηνύ Κσλζηαληηλνππνιίηηδνο Δθθιεζίαο θαη ηνπ καξηπξηθνύ Γέλνπο, ε θεκαιηθή θπβέξλε-

ζε θαηεδίθαζε απηόλ εξήκελ ζε ζάλαην δηά ησλ επαίζρπλησλ «δηθαζηεξίσλ ηεο Αλεμαξηε-

ζίαο» ζηελ Ακάζεηα (21-9-1921) καδί κε άιινπο αγσληζηέο Παηξηαξρηθνύο Μεηξνπνιίηεο 

ησλ εθθιεζηαζηηθώλ επαξρηώλ ηνπ Έιιελνο Πόληνπ. 

Δμάιινπ, ηξία έηε πξηλ από ηελ εηο ζάλαην θαηαδίθε ηνπ, ν Ιεξάξρεο εγεύζε ηνλ επώ-

δπλν εθηνπηζκό ηνπ από ηελ έδξα ηεο Μεηξνπόιεσο Ακαζείαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη 

ηνύην θαηαγξάθεηαη αςεπδώο ζηε «Μαύξε Βίβιν», ηελ νπνία εμέδσζε ην Οηθνπκεληθό Πα-

ηξηαξρείν, όπνπ κεηαμύ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη όηη: «ηελ κήληλ ησλ λενηνχξθσλ δελ δηέθπγε 

θαη ν Σεβ. Μεηξνπνιίηεο Ακαζείαο Γεξκαλφο. Ο Γηνηθεηήο Ακηζνχ πξνζθαιέζαο δη’ αζηπλφ-

κνπ (15 Οθησβξίνπ 1917) δηέηαμελ απηφλ φπσο απζσξεί εγθαηαιείςε ηελ επαξρίαλ απηνχ θαη 

αλαρσξήζε ππφ αζηπλνκηθήλ ζπλνδείαλ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ, επί ησ ιφγσ φηη δελ παξέδσ-

θελ νχηνο εηο εθείλνλ ηνπο Έιιελαο θπγνζηξάηνπο, επηηεζέληαο δήζελ πξν ηηλνο θαηξνχ θαηά 

ηνπ ηνπξθηθνχ ρσξίνπ Τζαξζνχ. Αη νξζαί θαη δίθαηαη παξαηεξήζεηο θαη ελζηάζεηο ηνπ Μεηξν-

πνιίηνπ έκεηλαλ αηειέζθνξνη, εμελαγθάζζε δε ελ ηέιεη φπσο, ηε ζπλνδεία ελφο αξρηαζηπλφκνπ, 

έιζε εηο βαζηιεχνπζαλ θαη κεηά δηαλπθηέξεπζηλ ελ ηαηο θπιαθαίο ηεο Γεληθήο Γηεπζχλζεσο ηεο 

Αζηπλνκίαο αθεζή ειεχζεξνο φπσο παξακείλε ελ βαζηιεπνχζε. Η ζπλαθζείζα αλαθσρή απέ-

δσθε ηνλ Μεηξνπνιίηελ εηο ηελ επαξρίαλ απηνχ». 

Ο Ακαζείαο Γεξκαλόο επεηδή ππήξμε όλησο εζλάξρεο ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ 

πξνέβε ζε εληνλόηαηε δηακαξηπξία ζηηο 6 Ινπλίνπ 1916 πξνο ηνλ κνπηεζαξίθε Ακηζνύ γηα 

ηηο απνηξόπαηεο ζε βάξνο ηνπ αζώνπ πνηκλίνπ απηνύ ελέξγεηεο ησλ λενηνύξθσλ, γξάθνληαο 

ηα εμήο: «Δίλαη αδχλαην λα απαξηζκήζνπκε φια ηα εγθιήκαηα πνπ δηεπξάρζεζαλ απφ ηα φξ-

γαλα ηεο δεκνζίαο αζθαιείαο θάησ απφ ηα κάηηα ηεο εμνρφηεηφο ζαο. Δλψπησλ απηψλ ησλ 

ιππεξψλ πεξηζηαηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε κελψλ βγαίλεη απφ κέζα κνπ ζην φλνκα ησλ βα-

ζαληζζέλησλ κία θξαπγή πφλνπ θαη ζαο επηβαξχλσ εγψ, Δμνρφηαηε, κε ηελ επζχλε ησλ φζσλ 

ζπλέβεζαλ».   

Ο Μεηξνπνιίηεο Ακαζείαο Γεξκαλόο δηά ηεο γξαθίδνο ηνπ παξαδίδεη ζηνπο επηγελνκέ-

λνπο αςεπδή ηζηνξηθά ηεθκήξηα ηνπ γελνθηνληθνύ νιέζξνπ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνύ πνληηα-

θνύ πνηκλίνπ ηεο εθθιεζηαζηηθήο επαξρίαο ηνπ, δηαξθνύληνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλσο γηα ηελ δηεηία 1916-1917, ηα νπνία παξαζέηνπκε θάησζη. 

Αλαθεξόκελνο ζην εθαξκνζζέλ ππό ησλ λενηνύξθσλ ζρέδην εθθελώζεσο ηεο πόιεσο 

Ακηζνύ κεζ’ όιεο ηεο πεξηθεξείαο απηήο από ηνλ ειιεληθό ρξηζηηαληθό πιεζπζκό, γξάθεη 

ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1916, όηη: «… ζπλειήθζεζαλ πεξί ηνπο 80 νκνγελείο, νη εγθξηηφηεξνη θαη 

πινπζηψηεξνη πνιίηαη ηεο Ακηζνχ, άλεπ νπδελφο ιφγνπ θαη εξξίθζεζαλ εηο ηαο θπιαθάο· δελ 

επεηξάπε απηνίο ε επηθνηλσλία κεηά ησλ νηθνγελεηψλ ησλ, νχηε ε παξαιαβή αζπξνξξνχρσλ ή 

ζθεπαζκάησλ. Τε επαχξηνλ δε φξζξνπ βαζέσο επηβηβαζζέληεο επί ακαμψλ απεζηάιεζαλ, σο 
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ζπλειήθζεζαλ, γπκλνί θαη ηεηξαρειηζκέλνη, σο νη έζραηνη ησλ θαθνχξγσλ, δηά κέζνπ ρηνλν-

ζθεπψλ νξέσλ πξνο ηα κέξε ηεο Κάβδαο, φζελ ζα γίλε δηαλνκή απηψλ. Οχησο απεζηάιεζαλ 

εηο ην εζσηεξηθφλ άλεπ ελδπκάησλ, άλεπ επαλσθνξηψλ, άλεπ ρξήκαηνο νη εγθξηηφηεξνη ησλ 

νκνγελψλ, νίηηλεο δελ ζα δπλεζψζη λα αλζέμσζηλ εηο ηφζαο ζπκθνξάο θαη ηαιαηπσξίαο. 

Τελ απηήλ εκέξαλ επνιηνξθήζε ππφ ζηξαηνχ ε πφιηο, ήηηο έιαβελ φςηλ ζηξαηνπέδνπ, εηο 

κίαλ δε πιαηείαλ ηεο άλσ Ακηζνχ (Καδή Μαραιεζή) πξνζεθιήζε ν πιεζπζκφο ηεο ελνξίαο ζπλ 

γπλαημί θαη ηέθλνηο απζσξεί, φπσο αθξναζζψζη δήζελ ηνπ Γηνηθεηνχ, φζηηο ζα σκίιεη νιίγα 

ηηλά πξνο ην πιήζνο. Ψο ήην ν πιεζπζκφο νιφθιεξνο ζπλειήθζε θαη απεζηάιε θαη ελεθιείζζε 

εηο ηνπο ζηξαηψλαο. Τν ίδηνλ έπξαμαλ θαη εηο ην πξνάζηεηνλ Διηάδθηντ. Οη άλδξεο επξέζεζαλ 

νχησο άλεπ ρξεκάησλ, αη γπλαίθεο θαη ηα θνξάζηα ήζαλ κε κπινχδεο θαη παληνχθιεο, δελ εί-

ραλ νχηε ελ καλδήιηνλ εηο ηα ζπιάθηα, νη γέξνληεο θαη νη αζζελείο κεηεθέξζεζαλ δηά ηεο βίαο 

θεξφκελνη ππφ ησλ ζπγγελψλ ησλ, δελ εθείζζεζαλ νπδέ ησλ ιερψλ, νπδέ ησλ λεπίσλ ησλ, κεη’ 

νιίγελ δε ψξαλ, 12 ηνπξθηζηί, απεζηάιεζαλ, σο ήζαλ, δηά κέζνπ βαξέσο ρεηκψλνο πεξί ηαο 4. 

ρηι. ςπράο γπλαηθνπαίδσλ γπκλψλ θαη αζίησλ, άλεπ ακαμψλ θαη ππνδπγίσλ, πάληεο πεδνί, ελ 

αμηνζξελήησ θαη απειπηζηηθή θαηαζηάζεη. Καζ’ φιελ ηελ λχθηα κέρξη ηεο πξσΐαο επξίζθνλην 

ελ νδνηπνξία, νδεγνχκελνη δηά κέζνπ ρηνλνζθεπψλ νξέσλ λήπηα, γέξνληεο, νηθνγέλεηαη ζηξα-

ηησηψλ ζαλφλησλ ή εξγαδνκέλσλ αθφκε εηο ην ακειέ ηακπνπξνχ. Η ηξαγηθή αχηε θαη ζπαξα-

μηθάξδηνο ζθελή είρε ηελ φςηλ αγέιεο θηελψλ θεξνκέλσλ εηο ην ζθαγείνλ. Οη αζζελείο, γέξν-

ληεο θαη ιερνί εζχξνλην ππφ ησλ ζπγγελψλ ησλ, ηα λήπηα εζξήλνπλ δεηνχληα κάηελ άξηνλ θαη 

χδσξ… 

Δπεηδή δε επηθνηλσλία κεηά ηνπ εθθελσζέληνο ηκήκαηνο Ακηζνχ ήην αδχλαηνο, φζν α-

ζζελείο δελ ήην δπλαηφλ λα κεηελερζψζηλ, έκεηλαλ άζηηνη επί εκέξαο θαη απέζαλνλ εθ ηεο πεί-

λεο. Δζάςακελ ηξεηο γπλαίθαο επξεζείζαο λεθξάο, εμ σλ ε κία είρελ απνζάλε πξν δχν εκεξψλ. 

Λέγεηαη δε φηη θαη λήπηα επξέζεζαλ λεθξά εηο ηα ιίθλα ησλ. Αθνινχζσο ήξρηζελ ε ιεειαζία. 

Ηξπάγεζαλ πάληα ηα θηήλε θαη ππνδχγηα, ειεζηεχζεζαλ ηα θνξέκαηα, ηα θνζκήκαηα ησλ γπ-

λαηθψλ θαη φ,ηη επξέζε ελ ηαηο νηθίαηο, αίηηλεο ηειείσο απεγπκλψζεζαλ. Γηαλέκεηαη δε ήδε αλά 

ηαο νδνχο ε ιεζηεπζείζα πεξηνπζία ή πσιείηαη ππφ ησλ κνπαηδήξηδσλ, ελψ νη θάηνηθνη απήι-

ζνλ γπκλνί θαη ηεηξαρειηζκέλνη αλά ηα ρηνλνζθεπή φξε. 

Τελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ ηνπ λένπ έηνπο αζηπλφκνη κεηαβάληεο εηο ηελ Δθθιεζίαλ αλεδήηνπλ 

θαη ηνπο ελαπνκείλαληαο πινπζίνπο θαη πξνθξίηνπο ηεο Ακηζνχ, κέρξη δε ηεο εζπέξαο ηεο 

Πξσηνρξνληάο ζπλειήθζεζαλ έηεξνη 40 άλεπ νπδελφο ιφγνπ… φινη νη πξνχρνληεο θαη νη 

πινχζηνη θαη νη εκπνξηθνί παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ, κέρξη ηνχδε πεξί ηνπο 300, απειάζεζαλ. 

Δλ ησ κεηαμχ θαη νη εηο Ακηζφλ θαηαθπγφληεο ρσξηθνί εθ ησλ ππξπνιεζέλησλ ρσξίσλ, 

ζπλ γπλαημί θαη ηέθλνηο θαηά νκάδαο εμαπνζηέιινληαη εηο ην εζσηεξηθφλ, άλεπ ελδπκάησλ θαη 

ζθεπαζκάησλ ελ νηθηξά θαηαζηάζεη. Πνχ αλερψξεζαλ νχηνη θαη πνχ επξίζθνληαη ζήκεξνλ δελ 

είκεζα εηο ζέζηλ λα εμαθξηβψζσκελ. Δθ ζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γλσξίδνκελ φηη εμ Άλσ Ακηζνχ 

λπθηφο απειαζέληεο, αθνχ δηήιζνλ θαζ’ φιελ ηελ λχθηα ηα πέξαλ ηεο Ακηζνχ ππεξπςειά φξε, 

έθζαζαλ ελ θαθή θαηαζηάζεη εηο Καβάθ, φπνπ έζαςαλ ηνπο λεθξνχο ησλ θαη εθείζελ απεζηά-

ιεζαλ εηο Κάβδαλ (Βηιαέηηνλ Σεβαζηείαο), απέρνπζαλ πεξί ηα 80 ρηιηφκεηξα ηεο Ακηζνχ. Τελ 

απφ Ακηζνχ εηο Κάβδαλ νδφλ δηήλπζαλ εηο 4 εκέξαο. Καζ’ φιελ ηελ νδνηπνξίαλ απηψλ έκεηλαλ 

λήζηεηο, κφλνλ δε εηο Κάβδαλ εδφζε απηνίο άξηνο δηά πξψηελ θνξάλ. Μεηαμχ Καβάθ θαη Κάβ-

δαο απέζαλνλ πνιινί εθ ςχρνπο, ηεο πείλεο θαη ηεο νδνηπνξίαο, ελ Κάβδε δε θείληαη ελ ηε Δθ-

θιεζία πνιινί λεθξνί, θαζ’ αο έιαβνλ ηελ ψξαλ ηαχηελ πιεξνθνξίαο παξά ηνπ αγίνπ Αξηζηεί-

αο. 
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Δλψ ειέγεην φηη ζα δηέκελνλ εηο ηα κέξε ηεο Κάβδαο εηο ηα εθεί επξηζθφκελα Φξηζηηαληθά 

ρσξία, άηηλα ζα παξείρνλ απηνίο ζθεπάζκαηα, θαηνηθίαλ θαη ηξνθήλ, απεζηάιεζαλ νη πάληεο 

κεηά ησλ εκπφξσλ εηο Τζνξνχκ (Βηιαέηηνλ Αγθχξαο). Καζ’ νδφλ ηα θνξάζηα Καδήθηντ, αθνχ 

επείζζεζαλ πεξί ηεο ηχρεο, ήηηο ηα αλέκελε, ελψ εβάδηδνλ πξνο ηνλ ηφπνλ ηεο θαηαδίθεο ησλ 

έςαιινλ ην: «έρε γεηά θαυκέλε θφζκε, έρε γεηά γιπθεηά δσή»… 

Οχησ παξέιπζε θαζ’ νινθιεξίαλ ε εκεηέξα θνηλφηεο. Τα πινπζηψηεξα ρσξία ηεο επαξ-

ρίαο παξεδφζεζαλ εηο ην ππξ, εηηκάζζεζαλ θαη εβεβειψζεζαλ, εθ δε ησλ θαηνίθσλ απηψλ άι-

ινη κελ εζηάιεζαλ εηο ην εζσηεξηθφλ, άιινη δε πεξησξίζζεζαλ εηο ηα πεξηζσζέληα ρσξία λή-

ζηεηο θαη γπκλεηεχνληεο. Ο ηφπνο δε φινο βξίζθεηαη ππφ ην θξάηνο ηνπ ηξφκνπ θαη ηεο αγσλί-

αο, εηο θαηάζηαζηλ απειπηζηηθήλ… Δλ ηνχηνηο πξνβιέπσ πξνζερψο ζπκθνξάο κεγαιεηηέξαο. 

Κχξηνο ν Θεφο γέλνηην ίιεσο». 

Όηαλ ν Ραθέη Παζάο εζηάιε σο ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο θαη ζαηξάπεο ηνπ ηόπνπ, νη 

απειάζεηο ησλ νκνγελώλ ηεο πόιεσο Ακηζνύ, Σζαξζακπά θαη Πάθξαο ζπλερίζηεθαλ ακείσ-

ηεο θαη ηα καξηύξηα ησλ Διιήλσλ Υξηζηηαλώλ ηεο ππαίζξνπ ρώξαο θαηέζηεζαλ αλεθδηήγε-

ηα. Με πξνκειεηεκέλν θαη ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν ζρέδην ν Ραθέη Παζάο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ εθ Κσλζηαληηλνππόιεσο ειζόληα έθηαθην απεζηαικέλν ηνπ ππνπξγείνπ ησλ εζσηε-

ξηθώλ Βαραεδίλ, θαηήξηηδε ηνπο θαηαιόγνπο θαη ηηο πξνγξαθέο ησλ αζώσλ Υξηζηηαλώλ, ελώ 

όζα ρσξηά ππειείθζεζαλ εθ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηαζηξνθώλ, εππξπνινύλην θαη νη θάηνη-

θνη απειαύλνλην. 

Ο Μεηξνπνιίηεο Ακαζείαο Γεξκαλόο αλαθεξόκελνο ζηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ δησγ-

κνύ απηνύ γηα ηνπο Έιιελεο Πνληίνπο Υξηζηηαλνύο έγξαθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1917, ππό 

ηελ κνξθή κλεκνλίνπ, πξνο ηνλ ππνπξγό εμσηεξηθώλ ηεο Απζηξνπγγαξίαο, ζηελ Βηέλλε, 

Κόκε θνλ Υνύληεληηδ, ηα εμήο: «Η θνηλφηεηά καο δηειχζε παληειψο. Τα ζρνιεία καο ηα πή-

ξαλ, ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ θαπλνχ άδεηαζε, ηα καγαδηά θιείζαλε, νη πξφθξηηνη θχγαλε, ηα 

πξνάζηηα άδεηαζαλ ηελ λχθηα, νη πεξηνπζίεο ιεειαηήζεθαλ, ηα εχθνξα ρσξηά θάεθαλ. Τνπο 

θησρνχο ρσξηθνχο ηνπο ζηείιαλε ζην εζσηεξηθφ ή ζθνξπίζηεθαλ ζηνπο ηέζζεξηο αλέκνπο. Πά-

λσ απφ ηελ ρψξα βαζηιεχεη ν ηξφκνο, ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή. Πνηφο κπνξεί λα πεη ζ’ 

εκάο πνηά θνβεξά γεγνλφηα έρνπκε λ’ αληηκεησπίζνπκε; Πνηφο μέξεη ηί ζα ζπκβεί αχξην θαη ζ’ 

εκάο;».  

ε εθηελέζηεξε θαηαγξαθή ηνπ ν αλππόηαθηνο αγσληζηήο θαη Παηξηαξρηθόο Ιεξάξρεο 

Γεξκαλόο Καξαβαγγέιεο αλαθέξεηαη ζηηο αθνξκέο ηηο νπνίεο επεθαινύλην νη λεόηνπξθνη 

γηα ηνλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ Πνληίσλ εμαπνιπζέληα δησγκό θαζώο θαη ηηο γελνθηνληθέο 

κεζόδνπο ηηο νπνίεο αθνινπζνύζαλ γηα ηνλ νινηειή όιεζξν θαη νινζρεξή αθαληζκό ησλ 

Διιήλσλ Υξηζηηαλώλ. Γξάθεη δε ππό εκεξνκελία 27 Φεβξνπαξίνπ 1917, ηα εμήο απνθαιπ-

πηηθά: «αθνξκή ηνπ δησγκνχ ηνχηνπ… είλαη νη νιίγνη έλνπινη θπγφζηξαηνη, νίηηλεο κεζ’ φιαο 

ηαο ελαληίαο δηαβεβαηψζεηο δελ ππεξβαίλνπζη ηνπο 300… αιιά ηί πηαίνπζηλ εηο ηαχηα ηα δπ-

ζηπρή ρσξία θαη ρηιηάδεο γπλαηθνπαίδσλ ππξπνιεζέλησλ θαη εμσζζέλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

95% νη γνλείο απέζαλνλ ή εξγάδνληαη εηο ην ακειέ ηακπνπξνχ ή επιήξσζαλ ην ζηξαηησηηθφλ 

αληηζήθσκα; Πνίαλ νδχλελ ζα αηζζαλζψζηλ νη γνλείο θαη νη ζχδπγνη ησλ εμσζζέλησλ, φηαλ 

κάζσζηλ απφ ηα ζχλνξα, έλζα εξγάδνληαη σο θηήλε απφ 2 εηψλ, φηη αη νηθίαη θαη αη πεξηνπζίαη 

ησλ εππξπνιήζεζαλ, αη δε νηθνγέλεηαί ησλ απνζλήζθνπζηλ εθ πείλεο εηο ηελ εμνξίαλ; Πάληα 

ηαχηα είλαη άιιν ηη ή πξφθαζηο θαη πξνζρήκαηα, πθ’ α εγθξχπηνληαη ζθνπνί εμνληψζεσο θαηά 

πξφγξακκα αξηζηνηερληθψο θηινηερλεζέλ, δηφηη ηί έπηαηζαλ, επί παξαδείγκαηη, νη πιεζπζκνί 

Σπλψπεο, Κεξαζνχληνο θαη Τξηπφιεσο, εηο ηα ρσξία ησλ νπνίσλ δελ ππήξμελ νπδείο θπγφ-
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ζηξαηνο θαη νη νπνίνη ππέζηεζαλ ηελ απηήλ ηχρελ; Σθνπφο φισλ ηνχησλ ησλ θξηθσδψλ γεγν-

λφησλ δελ είλαη νπδείο άιινο ή ε εμφλησζηο ηεο νκνγελείαο, ήηηο νθείιεη λα εθιείςε, σο ε ησλ 

Αξκελίσλ θπιή, δηά ηξφπνπ επησηέξνπ θαηλνκεληθψο, αιιά πνιιψ δξακαηηθσηέξνπ εθείλνπ».  

Η πιένλ απνθαιππηηθή ησλ γελνκέλσλ ππό ησλ λενηνύξθσλ γξαθή πεξί ηνπ ζπζηεκα-

ηηθώο νξγαλσζέληνο θαη εθηειεζζέληνο γελνθηνληθνύ νιέζξνπ ζε βάξνο ηνπ ειιελνξζνδό-

μνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ παξαδίδεηαη ζηνπο επηγελνκέλνπο από ηνλ Μεηξνπνιίηε Ακα-

ζείαο Γεξκαλό, ν νπνίνο αλαθεξόκελνο πεξί ηεο ηύρεο ησλ εθηνπηζζέλησλ, εθπαηξηζζέλησλ 

θαη εμνξηζζέλησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ γξάθεη, ππό εκεξνκελία 15 Μαξηίνπ 1917, ηα εμήο: 

«… αη ηειεπηαίαη πιεξνθνξίαη… είλε παξά ρξήκα απειπηζηηθαί. Υπφ ηίλαο ζπλζήθαο απειά-

ζεζαλ νη θάηνηθνη ησλ ρσξίσλ καο, είλε γλσζηφλ εθ ησλ πξνηέξσλ εθζέζεψλ κνπ. Αθνχ εθάε 

νιφθιεξνο ε αθίλεηνο πεξηνπζία ησλ θαη δηεξπάγε ιεειαηεζείζα ε θηλεηή, αλερψξεζαλ άλεπ 

ρξεκάησλ θαη ησλ πάλησλ εζηεξεκέλνη. Τα ηνπξθηθά ρσξία, εηο ηα νπνία σο θηήλε ζπλεζσ-

ξεχζεζαλ, είλε πησρά, αιιά θαη αλ είρνλ πεξηνπζίαλ δελ ζα έδηδνλ εηο ηνπο Γθηανχξηδεο, ε 

Κπβέξλεζηο αθ’ εηέξνπ δελ έιαβε θακκίαλ πξφλνηαλ πεξί απηψλ, θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπνλ ην 

θαιιηηερληθφλ πξφγξακκα ηεο εμνληψζεσο, ην εθαξκνζζέλ κεηά κείδνλνο δεμηφηεηνο επί ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζαπκαζίσο εμεηειέζζε. 

Καη ήδε κεηά θξίθεο αγγέισ, θαηά πιεξνθνξίαο ζεηηθάο θαη πνιχ εμεθξηβσκέλαο, φηη ηα 

δχν ηξίηα ηνπ εμσζζέληνο πιεζπζκνχ απέζαλνλ εηο ηα ηνπξθηθά ρσξία ηεο Αγθχξαο θαη ην π-

πνιεηθζέλ ελ ηξίηνλ ήδε ηήθεηαη σο θεξφο, καξαίλεηαη θαη κεη’ νιίγαο εβδνκάδαο εμαθαλίδε-

ηαη απφ πξνζψπνπ ηεο γεο. Τελ απηήλ ηχρελ πθίζηαληαη εηο ην βηιαγέηηνλ Σεβαζηείαο νη εθ ησλ 

ρσξίσλ Τξηπφιεσο θαη Κεξαζνχληνο θαη εηο ην βηιαγέηηνλ Καζηακνλήο νη εθ Σηλψπεο θαη Ιλε-

πφιεσο εμσζζέληεο Φξηζηηαλνί. 

Καη νχησο εμέιηπελ είο αξραίνο πνιηηηζκφο θαη κεη’ απηνχ ιαφο νιφθιεξνο εξγαηηθφο, έ-

ληηκνο, θηινπξφνδνο δηά ην θαθνχξγεκα ην νπνίνλ δηέπξαμελ, φηη δελ εγελλήζε ηνχξθνο αιιά 

Έιιελ θαη Φξηζηηαλφο. Καη πφζα κελ δεηλά ππέζηε θαη πθίζηαηαη ν δχζηελνο νχηνο ιαφο θαηά 

ηαο απαηζίαο εκέξαο ηεο απειάζεψο ηνπ δελ είλε δπλαηφλ λα πεξηγξάςσ δηά κειάλεο. Δάλ δε 

θαη ην πνιινζηεκφξηνλ απηψλ ήζεινλ αλαγξάςε, σο ηαο αξπαγάο ησλ παξζέλσλ, ηνπο θφλνπο 

ησλ γπλαηθνπαίδσλ, ηδία πξνο ηα κέξε ηνπ Δξηθιή, Κνπξνχ Κφθηδε, θηι. ήζεινλ ζεσξεζή πα-

ξαδνμνιφγνο θαη ππεξβνιηθφο θαη δηά ηνχην παξαδίδσκη πάληα ηαχηα εηο ηελ θαληαζίαλ ησλ 

κειεηεζάλησλ ηελ ηζηνξίαλ ηνπ έζλνπο θαη ερφλησλ πείξαλ ησλ παξνκνίσλ ζθελψλ, φζαη ελ 

άιινηο ρξφλνηο εηο βάξνο ηνπ Γέλνπο εμεηπιίρζεζαλ… 

Δλ ησ κεηαμχ ηνχησ ν παζάο δηαζθεδάδεη θαη ελλνεί λα παλεγπξίζε κεγαινπξεπψο ηνλ 

ζξίακβνλ ηεο θαιιηηερληθήο δνινθνλίαο ηφζσλ ρηιηάδσλ ςπρψλ, θαζ’ ελ ψξαλ νη θαπλνί ησλ 

ππξπνιεζέλησλ ρσξίσλ αλαζξψζθνπζηλ σο λέθε εηο ηνλ νξίδνληα θαη ρηιηάδεο ςπρψλ ηέθλσλ 

θαη ζπδχγσλ ζηξαηησηψλ απνζλήζθνληεο καθξάλ ησλ εζηηψλ θαη βσκψλ θαηαξψληαη ηελ κλή-

κελ ηνπ απαηζίνπ ηνχηνπ αλζξψπνπ, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ σρξηψζη ηα νλφκαηα ησλ δηαβνήησλ 

ηπξάλλσλ ηεο αξραηφηεηνο. 

Αθνχ απεγπκλψζε ζρεδφλ ε πφιηο ηνπ άξξελνο πιεζπζκνχ θαη θαηεζηξάθε ε χπαηζξνο 

ρψξα, εζθέθζε λα θαηαξηίζε πξνο δηαζθέδαζηλ ρνξφλ κνπζηθφλ (θαλθάξ) εθ ηεο νκνγελνχο 

λενιαίαο, κεηαμχ ηεο νπνίαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη λένη, σλ νη γνλείο επξίζθνληαη εμφξηζηνη εηο 

ην βηιαέηηνλ Αγθχξαο. Δθηφο ηνχησλ εζηξαηνιφγεζε θαη λεάληδαο, αίηηλεο πξνγπκλάδνληαη ελ 

ησ ηνπξθηθψ ζρνιείσ εηο ηελ θσλεηηθήλ, κεηαμχ δε ηνχησλ επξίζθνληαη θνξάζηα, σλ νη γνλείο 

άιινη κελ εθ θφβνπ ηεο απειάζεσο ζπλεκνξθψζεζαλ πξνο ηελ ζέιεζίλ ηνπ, άιινη δε επξίζθν-

ληαη ελ ηε εμνξία. 
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Ήδε δηά ησλ δχν ηνχησλ ρνξψλ πξνεηνηκάδεη ν παζάο λα δψζε θνλζέξηνλ ππέξ θηιαλ-

ζξσπηθνχ ζθνπνχ, εηο ην νπνίνλ ζα πξνζθιεζψζη θαη αη θπξίαη ησλ απειαζέλησλ. Καη νη κελ 

λένη ζα παίδσζη κε κνπζηθά φξγαλα εζληθάο ρνξσδίαο, αη δε λεάληδεο ζα ςάιισζη δηάθνξα 

άζκαηα θαη κειφδξακα ηνπ Τζαλάθαιε κεινπνηεζέλ ππφ ηνπ ηδίνπ. 

Η ηξαγηθή αχηε παξάζηαζηο ζα δνζή εηο ηελ κεγαινπξεπή νηθίαλ ηνπ εθ ησλ πξψησλ ηεο 

Ακηζνχ νκνγελψλ κεγαιεκπφξσλ θ. Αρηι. Αλαζηαζηάδνπ, δηαηεινχληνο έλα εμνξία θαη κε έρν-

ληνο εληαχζα άξξελαο ζπγγελείο, εθηφο κηάο αδειθήο, εο ν ζχδπγνο απειάζε, κηάο λεαξάο ζπ-

δχγνπ θαη δχν αλειίθσλ ηέθλσλ. Χπρνινγήζαηε ήδε επί ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ ηφπνπ καο, θα-

ληαζζήηε ηνπο ζπδχγνπο ελ εμνξία θαη εηο παληνίνπο θηλδχλνπο εθηεζεηκέλνπο, ηαο δε ζπδχγνπο 

απηψλ εθ θφβνπ δηνξγαλνχζαο ζπλαπιίαλ, εηο ελ ζα παίμσζη ηα ηέθλα ησλ απειαζέλησλ , φ-

πσο δηαζθεδάζσζη ηνλ παζάλ ηνλ θαηαζηξνθέα ηνπ ηφπνπ, θαη αλ δχλαηαί ηηο αο κε θξπάμε 

πξν ηνπ απαηζίνπ ηνχηνπ ζεάκαηνο. Γψε Κχξηνο ν Θεφο ιχηξσζηλ ησ ιαψ απηνχ…».  

πγθινλίδεη πάζα αλζξσπίλε ύπαξμε ν επηθήδεηνο θαη επηηάθηνο αίλνο ηνπ αγσληζηνύ 

θαη αθαηαβιήηνπ εζλάξρνπ Παηξηαξρηθνύ Μεηξνπνιίηνπ Ακαζείαο Γεξκαλνύ, όηαλ αλαθέ-

ξεηαη ζηνλ απηνζπζηαζηηθό εξσηζκό ηνπ ειιελνξζνδόμνπ πνηκλίνπ ηνπ, γξάθνληαο κεηαμύ 

άιισλ ηα θάησζη: «ηελ παληειή εμφλησζηλ θαη παλσιεζξίαλ ηνπ δπζηπρνχο έζλνπο αλαθνπθί-

δεη θαη ην παξήγνξνλ γεγνλφο φηη ελ ησ κέζσ ηφζσλ ρηιηάδσλ ιανχ αγνκέλνπ επί ηνλ ζάλαηνλ 

νπδέ είο επξέζε ιηπφςπρνο, αξλεζίζξεζθνο, ή αξλεζίπαηξηο, θαη κεζ’ φιελ ηελ πξνπαγάλδαλ, 

ηελ νπνίαλ κεηήιζνλ ηα ηνπξθηθά ρσξία θαη παξ’ φιαο ηαο ππνζρέζεηο ησλ ηνχξθσλ πξνο ηα 

ιηπνςπρνχληα γπλαηθφπαηδα ελψπηνλ ηνπ βεβαίνπ ζαλάηνπ, νπδείο εμ απηψλ αξλήζε ην έζλνο 

ηνπ, ηελ ζξεζθείαλ θαη ηαο παξαδφζεηο ηνπ, θαίηνη δε πιείζηνη εμ απηψλ, ζαλφλησλ ησλ ηεξέ-

σλ, εθεδεχζεζαλ ππφ ηκάκεδσλ, ελ ηνχηνηο απέζαλνλ εξστθψο σο Έιιελεο Φξηζηηαλνί θέξν-

ληεο επί θεθαιήο ηνπ καξηπξίνπ ηνλ ζηέθαλνλ, άμηνη λα δηεθδηθήζσζη ηίηινπο ακαξάληνπο επί 

ηεο επγλσκνζχλεο ηνπ Έζλνπο θαη ζπγθαηαξηζκεζψζηλ εηο ηα λέθε εθαηνκκπξίσλ καξηχξσλ, 

ηνπο νπνίνπο εζξήλεζελ ε ηζηνξία καο αλά ηνπο ζθνηεηλνχο θαη βαξβάξνπο αηψλαο».  

Δπί ηε βάζεη ησλ σο άλσ πνιπηίκσλ γξαπηώλ ηζηνξηθώλ καξηπξηώλ ηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

Ακαζείαο Γεξκαλνύ επηβάιιεηαη λα ζρνιηαζηνύλ δύν ζεκεία, ήηνη: α) νη Γηθαζηηθέο παξσ-

δίεο ζηα ιεγόκελα δηθαζηήξηα ηεο Αλεμαξηεζίαο, θαη β) ν όινο ζρεδηαζκόο ηνπ γελνθηνλη-

θνύ αθαληζκνύ ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ δηά ησλ εθηνπηζκώλ θαη εμνξηώλ, ησλ αηειείσ-

ησλ νδνηπνξηώλ θαη θαθνπρηώλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηθαζηηθέο παξσδίεο νη Κσλζηαληίλνο Φσηηάδεο θαη Ιάθσβνο Μηραε-

ιίδεο γξάθνπλ όηη: «Σηνλ Πφλην έδξα ησλ δηθαζηεξίσλ Αλεμαξηεζίαο νξίζηεθε ε πφιε Ακά-

ζεηα θαη φρη θάπνηα παξάθηηα, γηαηί έπξεπε λα είλαη καθξηά απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο, ζηηο νπνίεο 

ππήξραλ πξνμελεία θαη εθπξφζσπνη δηαθφξσλ μέλσλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Η θεκαιηθή 

θπβέξλεζε ζεσξνχζε ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηεο εγεζίαο ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ εζσηεξηθή 

ηεο ππφζεζε… ν Μνπζηαθά Κεκάι κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ αλεμαξηεζίαο «επεδίσθε 

δηπιφ ζθνπφ: 1) Να παξνπζηάζεη σο απφιπηα λφκηκν ην έξγν ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ κηθξαζηαηη-

θνχ ειιεληζκνχ. 2) Να ζαλαηψζεη, απφ ηελ άιιε, ηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ησλ πην αλζεξψλ 

πφιεσλ, εμνινζξεχνληαο ηνπο επηθαλείο κε πνιχ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά απ’ φ,ηη κε ηελ εμνξία, 

φπνπ ζα κπνξνχζαλ πηζαλφλ λα ζσζνχλ. Απηφ ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα εμάιινπ επηηεχρζεθε 

γηαηί εθαηνληάδεο απφ απηνχο ηνπο επηθαλείο θξεκάζηεθαλ ή ηνπθεθίζηεθαλ θπξίσο ζηελ Α-

κάζεηα, φπνπ νη θπιαθέο μερείιηζαλ απφ δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ησλ επηζηεκψλ θαη 

ηνπ εκπνξίνπ, πξνεξρφκελεο απ’ φια ηα κέξε ηνπ Πφληνπ». 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεκα θεθιεη-

ζκέλσλ ησλ ζπξψλ θαη ρσξίο ηελ παξνπζία δηθεγφξσλ. Η θαηαδίθε θαη ν απαγρνληζκφο ζηελ 

πιαηεία ηεο Ακάζεηαο φιεο ηεο ζξεζθεπηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο ήηαλ κηα 

πξνζρεδηαζκέλε γελνθηνληθή πξάμε, ηελ νπνία αλαγθάζηεθαλ λα θαηαδηθάζνπλ αθφκε θαη νη 

πξφζθαηα θηιηθά πξνζθείκελεο ζηελ θεκαιηθή θπβέξλεζε πξψελ ζπκκαρηθέο ρψξεο Γαιιία 

θαη Ιηαιία, αιιά θαη φιεο νη Δπξσπατθέο…». 

Ο δε θαζεγεηήο Π. Δλεπηθίδεο αλαθεξόκελνο ζηνλ όιν πξνκειεηεκέλν θαη νξγαλσκέ-

λν ζρεδηαζκό θαη ζηελ ελ ζπλερεία εθηέιεζε ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ 

από ηνπο λενηνύξθνπο θαη ηνπο θεκαιηθνύο γξάθεη όηη: «… ε θχζε θαη ε κέζνδνο ηεο Γελν-

θηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ… ελψ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε Γελνθηνλία 

ησλ Δβξαίσλ, έρεη δχν βαζηθέο δηαθνξέο: «Δίλαη κία γελνθηνλία πνιχ αιά ηνχξθα. Η γελν-

θηνλία αιά ηνχξθα είλαη βνπβή, πνλεξή, αλαηνιίηηθε, δελ έρεη ζεσξεηηθά background, αιιά 

κάιινλ πξαθηηθά, πιηαηζηθνινγηθά. Οη θαινχκελεο εθηνπίζεηο, εμνξίεο ησλ θαηνίθσλ νιφθιε-

ξσλ ρσξηψλ, νη εμνλησηηθέο εθείλεο νδνηπνξίεο κέζα ζην ρηφλη ησλ γπλαηθφπαηδσλ θαη ησλ 

γεξφλησλ – νη άλδξεο βξίζθνληαη ήδε ζηα ηάγκαηα εξγαζίαο ή ζηνλ ζηξαηφ – δελ νδεγνχλ θπ-

ζηθά ζε θαλέλα Ausschwitz, κε ηνπο δηαβνιηθά νξγαλσκέλνπο κεραληζκνχο ηεο θπζηθήο εμφ-

λησζεο ηνπ αλζξψπνπ – φρη! Ήηαλ φκσο έλα Ausschwitz ελ ξνή, νη άλζξσπνη πέζαηλαλ θαζ’ 

νδφλ, δελ πεξπαηνχζαλ γηα λα θηάζνπλ θάπνπ, φρη, πεξπαηνχζαλ γηα λα πεζάλνπλ απφ ηηο θα-

θνπρίεο, ηελ παγσληά, ηελ πείλα, ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ. Απηφ ήηαλ ην δηαβνιηθφ 

ζχζηεκα, πνλεξά νξγαλσκέλν. Γελ ππήξρε ζην ηέξκα θαλέλα Ausschwitz γηαηί γηα ηνπο πεξηζ-

ζνηέξνπο δελ ππήξρε ηέξκα. Τν ηαμίδη πξνο ηνλ ζάλαην ήηαλ ν ζάλαηνο, φρη ην ηέξκα ηνπ ηαμη-

δηνχ».  

 

Αφιζρωμα Μνιμθσ 
Η Συμβολι του Ορκόδοξου Πατριαρχικοφ Κλιρου ςτθν Διάςωςθ του 

Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ 

τον αγϊνα εναντίον του κακοφ και τθσ αδικίασ από τουσ Οκωμανοφσ κατά των Πο-
ντίων Ελλινων πρωτοςτάτθςε ο ιερόσ κλιροσ του Πόντου με βαρφτατο φόρο αίματοσ και 
κυςίεσ. Σοφτο ςυνζβθ περιςςότερο ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνοσ με τθν ζναρξθ του Αϋ πα-
γκοςμίου πολζμου (1914) ζωσ και τθν μικραςιατικι καταςτροφι το 1922 και τθν ανταλλα-
γι των πλθκυςμϊν που επθκολοφκθςε με τθν ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ (1923). τθν διάρκεια 
αυτϊν των ετϊν, από το 1914 μζχρι το 1923 ςυνζβθ και θ γενοκτονία του Ποντιακοφ Ελλθ-
νιςμοφ, θ οποία αρικμθτικά φκάνει ςχεδόν τισ 355.000 ακϊεσ ψυχζσ. 

Η προςφορά τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Τραπεηοφντοσ 

Ασ περιοριςκοφμε όμωσ ςτθν κατά Μθτρόπολθ προςφορά του ιεροφ κλιρου ςτθν 
διάςωςθ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ. τθν ιερά Μθτρόπολθ Σραπεηοφντοσ με τισ ενζργειεσ 
και τθν κακοδιγθςθ του Κομοτθναίου ςυμπατριϊτου μασ Μθτροπολίτου Χρυςάνκου Φι-
λιππίδθ θ «Φιλόπτωχοσ Αλελφότθσ», ςωματείο με φιλανκρωπικι δράςθ, πρωτοςτάτθςε 
ςτθν περίκαλψθ των προςφφγων και ανζπτυξε ςπουδαιοτάτθ κοινωνικι πρόνοια με δια-
νομι τροφίμων και ιματιςμοφ κατά τθν περίοδο 1916-1918. 
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Για να διατθρθκοφν ακμαίεσ οι εκνικζσ παραδόςεισ και ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ ςτον 
Πόντο δθμιουργικθκε το ζτοσ 1917 θ «Εκνικι Ζνωςισ των Νζων», ενϊ παράλλθλα ςυςτά-
κθκε και θ «Επιτροπι Προςφφγων», θ οποία και περιζκαλψε 3.000 πρόςφυγεσ, που είχαν 
μεταφερκεί εκεί από τα Κοτφωρα μετά τον βομβαρδιςμό τθσ πόλεωσ από τον ρωςικό ςτό-
λο (11-8-1917), τόςο με τθν λειτουργία ςυςςιτίων, όςο και με τθν αναγκαία νοςθλεία των 
αςκενϊν και τραυματιϊν. 

Για τθν προςταςία τθσ Σραπεηοφντοσ από τουσ Σςζτεσ του Κεμάλ Αττατοφρκ, φςτερα 
από τθν φυγι των Ρϊςων, δθμιουργικθκε ςϊμα 80 νζων Σραπεηοφντιων, το οποίο και α-
νζλαβε τθν φροφρθςθ του φρουρίου ςτο Μίκριο Όροσ. Ζτςι διοργανϊκθκε θ άμυνα των 
περιοχϊν ουρμζνων, Ματςοφκασ, άντασ και Μεςοχαλδίου, μζχρισ ότου κατζφκαςαν ε-
κεί οι υπεφκυνεσ και επίςθμεσ οκωμανικζσ αρχζσ. Σο αποτζλεςμα ιταν να διαςωκεί ο μι-
ςόσ ςχεδόν ελλθνικόσ πλθκυςμόσ τθσ επαρχίασ Σραπεηοφντοσ. 

Υςτερα από τισ ζντονεσ και πιεςτικζσ παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ του Μθτροπολίτου 
Χρυςάνκου προσ τον Βαλι τθσ Σραπεηοφντοσ ματαιϊκθκε θ εξορία 300 Ελλινων και εξαι-
ρζκθκαν από τθν υποχρεωτικι ςτρατιωτικι υπθρεςία τόςο οι κακθγθτζσ και δάςκαλοι των 
ςχολείων, όςο και το προςωπικό των Εκκλθςιϊν, ενϊ τα εργατικά τάγματα τθσ Σραπεηοφ-
ντοσ δεν ακολοφκθςαν τα τουρκικά ςτρατεφματα που υποχωροφςαν με τθν προζλαςθ των 
Ρϊςων, με αποτζλεςμα να γλιτϊςουν τθν τελευταία ςτιγμι από τουσ κινδφνουσ που τα 
περίμεναν. 

Όλοι οι Ζλλθνεσ κάτοικοι τθσ περιοχισ Ριηαίου, που το 1916 είχαν ςυλλθφκεί από 
τουσ Σοφρκουσ για να εξοριςκοφν, χάρισ ςτισ ενζργειεσ του Μθτροπολίτου Χρυςάνκου, 
απελευκερϊκθκαν. Σο ίδιο ςυνζβθ και με τουσ κατοίκουσ τθσ Αργυρουπόλεωσ, οι οποίοι 
παρ’ ολίγον ελυτρϊκθςαν από τθν εξορία τουσ ςτον Καφκαςο. Όταν άρχιςε θ εξόντωςθ 
των Αρμενίων, θ Μθτρόπολθ Σραπεηοφντοσ ςυμπαραςτάκθκε ςτο δράμα τουσ με όλεσ τθσ 
τισ δυνάμεισ, προφυλάςςοντασ τα κορίτςια τουσ ςτο μθτροπολιτικό μζγαρο. πουδαιότα-
τοσ όμωσ υπιρξε ο ρόλοσ που διαδραμάτιςε θ Μθτρόπολθ και ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ 
ρωςικισ κατοχισ τθσ Πόλεωσ Σραπεηοφντοσ (Απρίλιοσ 1916-Φεβρουάριοσ 1918), όταν με 
τθν ζγκριςθ των Σοφρκων, που αποχωροφςαν, δθμιουργικθκε προςωρινι κυβζρνθςθ με 
πρόεδρο τον Μθτροπολίτθ Χρφςανκο, θ οποία κυβζρνθςε με δικαιοδοςία και αμερολθψί-
α, προςτατεφοντασ αδιακρίτωσ χριςτιανοφσ και μουςουλμάνουσ. Κατά παρόμοιο τρόπο ο 
Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ τον επτζμβριο του 1919 διαπραγματεφκθκε με εξζχοντεσ 
Σοφρκουσ τθν δθμιουργία αυτονόμου κράτουσ ςτον Πόντο με ιςοπολιτεία Ελλινων και 
μουςουλμάνων. Η προςπάκεια αυτι απζτυχε λόγω τθσ αντιδράςεωσ των τότε μεγάλων 
δυνάμεων. 

Κορυφαίο όμωσ γεγονόσ ςτθν όλθ δραςτθριότθτα τθσ Μθτροπόλεωσ υπιρξε θ εκπρο-
ςϊπθςθ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ ςτο υνζδριο τθσ Ειρινθσ (Παρίςι 1919) από τον Μθ-
τροπολίτθ Χρφςανκο για τθν δθμιουργία Ανεξάρτθτθσ Δθμοκρατίασ του Πόντου με διαρ-
κείσ παραςτάςεισ και ςυνεννοιςεισ με τον πρωκυπουργό τθσ Ελλάδοσ Ελευκζριο Βενιηζλο. 
τθν ιερά μθτρόπολι Ροδοπόλεωσ και μόνο το γεγονόσ τθσ αυςτθρισ απομονϊςεωσ του 
Μθτροπολίτου Κυρίλλου και τθσ φυλακίςεωσ αυτοφ επί ζνα ζτοσ, αρκεί, για να φανεί το 
μζγεκοσ των διϊξεων του ελλθνιςμοφ του Πόντου και ιδιαιτζρωσ το μίςοσ των Σοφρκων 
εναντίον του Πατριαρχικοφ κλιρου. 
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Η προςφορά τθσ Μθτροπόλεωσ Χαλδίασ 

τθν επαρχία τθσ Μθτροπόλεωσ Χαλδίασ, με επίκεντρο τθν Κεραςοφντα, τθσ οποίασ ο 
φόροσ αίματοσ ςτθν περίοδο 1916-1923 δεν ιταν λίγοσ, αφοφ εδϊ κυρίωσ ζδραςε ο περι-
βόθτοσ λθςτισ Σοπάλ Οςμάν με το πλικοσ των κακουργθμάτων του, ο Μθτροπολίτθσ 
Λαυρζντιοσ αμζςωσ μόλισ πλθροφορικθκε ότι είχε αποφαςιςκεί από τουσ Σοφρκουσ θ ε-
ξορία όλων των Ελλινων που κατοικοφςαν ςτα παράλια του Πόντου και ςε βάκοσ 50 χιλι-
ομζτρων προσ το εςωτερικό, ζςπευςε να ςυναντθκεί με τον επίτροπο του Καϊμακάμθ Κε-
ραςοφντοσ Νιχάτ – Βζθ και παρεκάλεςε να αποφευχκεί θ εξορία, θ οποία μζςα ςτον χει-
μϊνα ιςοδυναμοφςε με τζλεια εξόντωςθ. 

Σαυτόχρονα ο Μθτροπολίτθσ Λαυρζντιοσ με τθλεγραφιματά του προσ τον Μ. Βεηφρθ 
(πρωκυπουργό), τουσ υπουργοφσ τρατιωτικϊν και Εςωτερικϊν, τθν Βουλι και τον αρχθγό 
του Γ’ τρατιωτικοφ ϊματοσ παρεκάλεςε να ανακλθκεί θ διαταγι τθσ εξορίασ. Δυςτυχϊσ, 
όλεσ του οι προςπάκειεσ απζτυχαν και ζτςι οι Ζλλθνεσ κάτοικοι των παραλίων εξορίςτθκαν 
προσ τα ενδότερα. Σον βαρφτερο φόρο αίματοσ πλιρωςε θ περιφζρεια Σριπόλεωσ, αφοφ 
από τισ 13.000 κατοίκουσ τθσ μόλισ 1.500-2.000 διαςϊκθκαν. Μάταια ο Μθτροπολίτθσ 
Λαυρζντιοσ απευκφνκθκε ςτον εκπρόςωπο τθσ Γερμανικισ Πρεςβείασ για τθν διάςωςθ 
των Ποντίων, από τουσ οποίουσ το 1916 εξορίςκθκαν 35.000. 

Η προςφορά τθσ Μθτροπόλεωσ Κολωνίασ 

τθν ιερά Μθτρόπολθ Κολωνίασ, κατά τθν πρϊτθ περίοδο των διωγμϊν (1916-1918), 
ζτυχε να είναι ποιμενάρχθσ ο γθραιόσ ωφρόνιοσ, ο οποίοσ βλζποντασ τουσ κανάτουσ, τισ 
εξορίεσ, τουσ βαςανιςμοφσ, τθν αςιτία και τθν αφόρθτθ δυςτυχία των Ποντίων, υπζκυψε 
τελικϊσ και παρζδωςε το πνεφμα του, τον Φεβρουάριο του 1917. 

Υςτερα από προςωρινι διοίκθςθ τθσ Μθτροπόλεωσ από τον Ιερζα Ιωακείμ Γιαμουρί-
δθ, νζοσ Μθτροπολίτθσ Κολωνίασ εξελζγθ το 1919 ο Γερβάςιοσ ουμελίδθσ. 

Η πρϊτθ φροντίδα του Μθτροπολίτου Γερβαςίου ιταν να αποκαταςτιςει, ςυντθρι-
ςει και περικάλψει το μζγα κφμα των προςφφγων. υγκζντρωςε λοιπόν ςωρεία δεμάτων 
ρουχιςμοφ, τροφίμων, φαρμάκων και ηωοτροφϊν, που μοίραςε με αξιοκαφμαςτο τρόπο 
ςτο χειμαηόμενο ποίμνιό του. 

Παράλλθλα, με τα χριματα που ςυγκζντρωςε, αποκατζςτθςε τα ερειπωμζνα ςπίτια 
τθσ περιοχισ του, που είχαν λεθλατθκεί και πυρπολθκεί από τουσ Σοφρκουσ και εγκατζ-
ςτθςε τουσ εξορίςτουσ. Για τθν καλλιζργεια μάλιςτα των χωραφιϊν χοριγθςε ςε κάκε 
τζςςερισ οικογζνειεσ από ζνα ηϊο, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα αυτζσ και με χρθματικά ποςά. 

Ιδιαίτερθ ιταν και θ μζριμνά του για τα ορφανά, ιδρφοντασ ορφανοτροφείο για τθν 
περίκαλψθ τουσ. Σο φιλανκρωπικό του ζργο ανεκόπθ βιαίωσ το 1922 με τθν επερχόμενθ 
καταςτροφι. Όταν μάλιςτα διαπίςτωςε ότι υπιρχαν ακόμθ Πόντιοι εξόριςτοι ςτα βάκθ 
τθσ Μικράσ Αςίασ το 1923, μόλισ υπεγράφθ θ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ, ζςπευςε ςε βοικεια 
των εγκαταλελειμμζνων εκείνων δυςτφχων υπάρξεων και με ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ και 
διαβιματα ςτισ Σουρκικζσ αρχζσ τουσ μετζφερε ςτα παράλια του Ευξείνου Πόντου, ϊςτε 
από εκεί αςφαλείσ να μεταφερκοφν ςτθν Ελλάδα. 

Η προςφορά τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Νεοκαιςαρείασ 
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τθν Ιερά Μθτρόπολθ Νεοκαιςαρείασ από το 1911 Μθτροπολίτθσ είχε εκλεγεί ο Πο-
λφκαρποσ Ψωμιάδθσ, ο οποίοσ από τισ πρϊτθσ ςτιγμισ ενδιαφζρκθκε για τθν προςταςία 
του ποιμνίου του από τισ κάκε είδουσ Σουρκικζσ καταπιζςεισ. 

Η αντιμετϊπιςθ των Σουρκικϊν αυκαιρεςιϊν ιταν ςτο ςτόχαςτρό του και γι’ αυτό ι-
ταν ζντονα και ςκλθρά τα υπομνιματα που απζςτειλε ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο κα-
ταγγζλλοντασ κάκε τουρκικι παράβαςθ, με αποτζλεςμα να διωχκεί, φτάνοντασ ςτο πιο 
ακραίο ςθμείο, να καταδικαςκεί εριμθν ςε κάνατο από τα περιβόθτα τουρκικά δικαςτι-
ρια τθσ Ανεξαρτθςίασ ςτθν Αμάςεια, τον επτζμβριο του 1921. 

Όςο μετριοπακισ και αν ιταν ωσ χαρακτιρασ, δεν μποροφςε παρά να είναι επικριτι-
κόσ προσ τουσ Σοφρκουσ για τα ανομολόγθτα ζργα τουσ. Εντοφτοισ, ερχόμενοσ ο Μθτροπο-
λίτθσ Πολφκαρποσ ς’ επικοινωνία με τισ Σουρκικζσ αρχζσ, κατόρκωνε να τουσ εμπνεφςει 
τον ςεβαςμό προσ το πρόςωπό του, επειδι ακριβϊσ θ όλθ του πολιτεία διεπνζετο από ζνα 
γενικό πνεφμα ςωφροςφνθσ αλλά και γενναίασ δράςεωσ. Ζτςι, δεν είναι ολίγεσ οι περι-
πτϊςεισ που κατόρκωνε να επανορκϊςει κατάφωρεσ αδικίεσ από τουσ Σοφρκουσ ςε βάροσ 
του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. 

Η προςφορά τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Αμαςείασ 

Όςον αφορά, τζλοσ, τθν Ιερά Μθτρόπολθ Αμαςείασ, πρζπει να τονίςουμε ότι πρόκει-
ται για τθν πλζον πολφπακθ και μαρτυρικι Μθτρόπολθ του Πόντου, αν λάβουμε υπόψιν 
μασ ότι ςτθν περίοδο των διωγμϊν των Ποντίων (1914-1922) από τουσ Σοφρκουσ, προςζ-
φερε τον βαρφτερο φόρο αίματοσ και κυμάτων. Και τοφτο, διότι, ενϊ ςε πλθκυςμό 
697.000 Ελλινων όλου του Πόντου είχαν εξοντωκεί 288.598 άτομα, ςτθν Περιφζρεια τθσ 
Αμαςείασ επί ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 227.273 Ελλινων εξοντϊκθκαν 177.070 άτομα. 

Σο τρομερό αυτό ποςοςτό τθσ εξοντϊςεωσ τόςο μεγάλου πλθκυςμοφ οφείλετο κυρί-
ωσ ςτθν ανάπτυξθ ανταρτικοφ κινιματοσ ςτθν Περιφζρεια αυτι, γεγονόσ που επζβαλλε 
μεγαλφτερεσ υποχρεϊςεισ ςτον Ποιμενάρχθ τθσ Μθτροπόλεωσ αυτισ. Και αυτόσ δεν ιταν 
άλλοσ από τον ιρωα του μακεδονικοφ αγϊνοσ (1903-1908), ωσ Μθτροπολίτου τότε Καςτο-
ρίασ, Γερμανό Καραβαγγζλθ. 

Ο Μθτροπολίτθσ Γερμανόσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εκλογισ του (1908) οργάνωςε 
τισ ομάδεσ των Ποντίων που δεν μποροφςαν ν’ ανεχκοφν τισ καταπιζςεισ των Σοφρκων. Ζ-
τςι ιδρφκθκαν οι πρϊτεσ ανταρτικζσ ομάδεσ που ζφκαναν ςε αρικμό περίπου 5.000 αν-
δρϊν. Αποτζλεςμα των ενεργειϊν αυτϊν του Γερμανοφ ιταν να ςυλλθφκεί από τουσ 
Σοφρκουσ, να οδθγθκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (1917), να φυλακιςκεί και να απελευκε-
ρωκεί αργότερα με ενζργειεσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου μασ. 

Εντοτότατθ ιταν θ διαμαρτυρία του Μθτροπολίτου Γερμανοφ ςτισ 6 Ιουνίου του 1916 
προσ τον μουτεςαρίφθ τθσ Αμιςοφ για τισ αποτρόπαιεσ ενζργειεσ των Σοφρκων. Σότε ζ-
γραφε τα εξισ: «Είναι αδφνατο να απαρικμιςουμε όλα τα εγκλιματα που διεπράχκθκαν 
από τα όργανα τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ κάτω από τα μάτια τθσ εξοχότθτόσ ςασ. Μπροςτά 
ςτα λυπθρά αυτά περιςτατικά των τελευταίων πζντε μθνϊν βγαίνει από μζςα μου ςτο ό-
νομα των βαςανιςκζντων μία κραυγι πόνου και ςασ επιβαρφνω εγϊ, εξοχϊτατε, με τθν 
ευκφνθ των όςων ςυνζβθςαν». 
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Ενδιαφζρον επίςθσ είναι και το μνθμόνιο που ζςτειλε ςτισ 26 Φεβρουαρίου 1917 
προσ τον υπουργό Εξωτερικϊν τθσ Αυςτρουγγαρίασ, ςτθ Βιζννθ, κόμθ Φον Χοφντενιτη, ςχε-
τικά με τα δεινοπακιματα του ποιμνίου του, γράφοντασ τα εξισ: «Η κοινότθτά μασ διελφ-
κθ παντελϊσ. Σα ςχολεία μασ τα πιραν, το χρθματιςτιριο του καπνοφ άδειαςε, τα μαγαηιά 
κλείςανε, οι πρόκριτοι φφγανε, τα προάςτια άδειαςαν τθν νφχτα, οι περιουςίεσ λεθλατι-
κθκαν, τα εφφορα χωριά κάθκαν. Σουσ φτωχοφσ χωρικοφσ τουσ ςτείλανε ςτο εςωτερικό ι 
ςκορπίςτθκαν ςτουσ τζςςερισ ανζμουσ. Πάνω από τθν Χϊρα βαςιλεφει ο τρόμοσ, θ κατά-
ςταςθ είναι απελπιςτικι. Ποιοσ μπορεί να πει ς’ εμάσ ποια φοβερά γεγονότα ζχουμε ν’ α-
ντιμετωπίςουμε. Ποιοσ ξζρει τι κα ςυμβεί αφριο και ς’ εμάσ;» 

Είναι δε χαρακτθριςτικό το απόςπαςμα από τα γραφόμενα του Δθμιτριου Αποςτολί-
δθ: «Συγχάνει (ο Γερμανόσ) ζνασ από τουσ διαπρεπζςτερουσ και πλζον μορφωμζνουσ ιε-
ράρχεσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου. Ο ενκουςιαςμόσ, το κάρροσ και θ παρρθςία του 
λόγου, θ παραδειγματικι αφιλοκζρδεια, θ εκνικι δράςθ του ιεράρχου, τον κακιςτοφν ε-
κνάρχθ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ». 

Για όλουσ αυτοφσ, λοιπόν, τουσ λόγουσ και για τθν μεγάλθ του προςφορά ςτθν Εκ-
κλθςία και ςτο Ζκνοσ, θ Κεμαλικι κυβζρνθςθ κατεδίκαςε τον Γερμανό εριμθν ςε κάνατο 
με τα περίφθμα δικαςτιρια τθσ Ανεξαρτθςίασ ςτθν Αμάςεια (21-9-1921) μαηί με άλλουσ 
μθτροπολίτεσ του Πόντου. 

Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, αυτι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ θ προςφορά του οικουμενικοφ 
μασ πατριαρχείου και των αρχιερζων αυτοφ ςτον αγϊνα τθσ διαςϊςεωσ του Ποντιακοφ 
Ελλθνιςμοφ.  

Θα τελειϊςω τθν γραφι με δφο αράδεσ από τθν ζκκεςθ που απζςτειλε ςτο Πατριαρ-
χείο ο Μθτροπολίτθσ Γερμανόσ, κατά τθν 15-3-1917, αναφορικά με το μαρτφριο και τθν 
κυςία των Ποντίων. Ζγραφε τότε τα εξισ: «Οφτε ζνασ ευρζκθ λιπόψυχοσ, αρνθςίκρθςκοσ ι 
αρνθςίπατρισ παρ’ όλεσ τισ υποςχζςεισ των Σοφρκων προσ τα λιποψυχοφντα γυναικόπαιδα 
ενϊπιον του βεβαίου κανάτου. Άπαντεσ απζκαναν ωσ Ζλλθνεσ χριςτιανοί φζροντεσ επί 
κεφαλισ τον ςτζφανον του μαρτυρίου, άξιοι να διεκδικιςουν τίτλουσ αμάραντουσ επί τθσ 
ευγνωμοςφνθσ του ζκνουσ και να ςυγκαταρικμθκοφν ςτα νζφθ των εκατομμυρίων μαρτφ-
ρων». 

 

Η ελλθνικι παιδεία ςτον Πόντο κατά τθν περίοδο 1821-1922 

Η ελλθνικι εκπαίδευςθ ςτον Πόντο κατά τθν εκατονταετία 1821-1922, λόγω των πολ-
λϊν και ςθμαντικϊν γεγονότων ςε πολιτικό και πολεμικό επίπεδο, πζραςε από διάφορεσ 
φάςεισ. τθν αρχι τθσ παραπάνω περιόδου θ εκπαίδευςθ εμφανίηεται με λίγα ςχολεία ςτα 
αςτικά κυρίωσ κζντρα, κακϊσ και ςτα μοναςτιρια του Πόντου. τα λιγοςτά και όχι ςτακε-
ρϊσ πάντοτε λειτουργοφντα ςχολεία των χωριϊν, οι παρεχόμενεσ γνϊςεισ ιταν θ ανάγνω-
ςθ, θ γραφι και θ αρικμθτικι (λογαρία). Η δε ςπουδι  των παραπάνω μακθμάτων γινόταν 
με ποικιλότατα ςυςτιματα, που θ παιδαγωγικι αξία τουσ εξαρτιόταν από τθν ικανότθτα 
και τθ μόρφωςθ των εκάςτοτε διδαςκάλων. Οι διδάςκαλοι, ιερείσ και καλόγθροι ςυνικωσ 
εδίδαςκαν μζςα ςτισ εκκλθςίεσ και ςτα ςπίτια τουσ. Για βιβλία μεταχειρίηονταν τα «πινα-
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κίδια» ι τουσ πίνακεσ ι φυλλάδεσ από μικρό χαρτί, διπλωμζνο πολλζσ φορζσ και τυλιγμζ-
νο με πετςί. 

Μζςα ς’ αυτό γράφονταν τα ςτοιχεία του αλφαβιτου, οι ςυλλαβζσ και οι λζξεισ. Ζπει-
τα διδάςκονταν θ «Οκτϊθχοσ», το «Κυριακάδιο», το «Ψαλτιρι», ο «Απόςτολοσ» και το 
«Μθνιαίον». Αργότερα, μετά τθν εκμάκθςθ τθσ αναγνϊςεωσ άρχιηε θ γραφι και φςτερα θ 
λογαρικμθτικι (ο λογαριαςμόσ).  Ο δε διδάςκαλοσ δίδαςκε ςτουσ μακθτζσ, ενϊ πολλζσ 
φορζσ θςχολείτο ςυγχρόνωσ και με κάποιο άλλο βιοποριςτικό ζργο και εργαςία. 

τθ ςυνζχεια θ εκπαίδευςθ αναπτφχκθκε και οργανϊκθκε καλφτερα. Η ςθμαντικι 
πρόοδοσ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνίςτατο, τόςο ςτθν ίδρυςθ νζων ςχολείων, όςο και ςτθν αφ-
ξθςθ των μακθμάτων και των ςχολικϊν τάξεων, αλλά και ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων 
γνϊςεων. Αξίηει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ςτθν περιοχι του Πόντου, λίγο μετά τθν ζκδοςθ του 
αυτοκρατορικοφ διατάγματοσ Χάττι Χουμαγιοφν το ζτοσ 1856, υπιρχαν περιςςότερα από 
εκατό ςχολεία ςτοιχειϊδουσ εκπαιδεφςεωσ και δεκαπζντε περίπου «Ελλθνικά» ςχολεία 
(ςχολαρχεία). 

Από το ζτοσ 1880 και εξισ θ εκπαίδευςθ ςτον Πόντο παρουςιάηει αλματϊδθ ανάπτυ-
ξθ. χολεία ανεγείρονταν παντοφ, ςε πόλεισ και χωριά. Δθμιουργοφνται βακμίδεσ εκπαι-
δεφςεωσ και τα εκπαιδευτιρια λειτουργοφςαν πια επί τθ βάςει εςωτερικϊν κανονιςμϊν. 
Γφρω ςτο 1890, ςτον Πόντο υπιρχαν πεντακόςια περίπου ςχολεία των δφο βακμίδων 
(ςτοιχειϊδουσ και μζςθσ), ςτα οποία φοιτοφςαν περίπου 20.500 μακθτζσ και εδίδαςκαν 
543 διδάςκαλοι και κακθγθτζσ. 

τισ αρχζσ του 20ου αιϊνοσ θ πρόοδοσ τθσ ελλθνικισ παιδείασ ςτον Πόντο φκάνει ςτο 
απόγειό τθσ. Από κανζνα χωριό, ζςτω και δζκα οικογενειϊν, δεν ζλειπε το ελλθνικό ςχο-
λείο. Ζτςι, ςτα μζςα τθσ πρϊτθσ εικοςαετίασ  του 20ου αιϊνοσ ζχουμε τθν εξισ πλθκυςμια-
κι ςχολικι εικόνα του Ελλθνιςμοφ ςτον Πόντο: 

Πλθκυςμόσ 650.000 κάτοικοι περίπου, που κατοικοφςαν ςε 11 πόλεισ, 41 κωμοπόλεισ 
και ςε 1.013 χωριά. χολεία: Δφο ονομαςτά γυμνάςια, τθσ Σραπεηοφντασ και τθσ Αμιςοφ, 
επτά θμιγυμνάςια, τθσ Αργυρουπόλεωσ, τθσ Κεραςοφντοσ, των ουρμζνων, των Κοτυϊ-
ρων, τθσ ινϊπθσ, τθσ Πάφρασ και του Ακ Δαγ Ματζν, 1.047 ςχολαρχεία, αςτικζσ ςχολζσ 
και δθμοτικά ςχολεία. ε όλα τα παραπάνω εκπαιδευτιρια φοιτοφςαν περίπου 70.000 
μακθτζσ και μακιτριεσ. Εδίδαςκαν δε 1.230 περίπου διδάςκαλοι και κακθγθτζσ. 

Η ίδρυςθ των ςχολείων ςτον Πόντο ιταν ζργο τθσ οργανωμζνθσ κοινότθτοσ και τθσ 
εκκλθςίασ. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ςχολείου ιταν θ εξαςφάλι-
ςθ εςόδων και θ εξεφρεςθ δαςκάλων. Η εκπαίδευςθ λοιπόν ςτον Πόντο ιταν κοινοτικι. 
Όλα τα ζςοδα από τθν ανζγερςθ των διδακτθρίων μζχρι και τθν πλθρωμι των διδαςκά-
λων, εκαλφπτοντο από τισ ςυνειςφορζσ όλων των κατοίκων τθσ κοινότθτοσ. Αρωγόσ ςτθν 
οικονομικι ενίςχυςθ τθσ παιδείασ ιταν πάντοτε θ Εκκλθςία. Δεν ιταν όμωσ λίγεσ και οι 
περιπτϊςεισ, που τα ζξοδα ανεγζρςεωσ διδακτθρίων και λειτουργίασ  των ςχολείων ανε-
λάμβαναν εξ ολοκλιρου ι εν μζρει φιλόμουςοι και φιλοπάτριδεσ ομογενείσ τθσ διαςπο-
ράσ. 
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θμειϊνουμε εδϊ με ζμφαςθ ότι θ ελλθνικι εκπαίδευςθ ςτον Πόντο ουδεμίασ ενι-
ςχφςεωσ ετφγχανε από τθν τουρκικι κυβζρνθςθ, θ οποία ειςζπραττε εντοφτοισ ειδικό φό-
ρο για τθν παιδεία από τουσ Ζλλθνεσ ραγιάδεσ. 

Η διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ εκπαιδεφςεωσ ςτον Πόντο ακολουκοφςε με κάποια κα-
κυςτζρθςθ τθν αντίςτοιχθ διάρκρωςθ του ελεφκερου ελλθνικοφ κράτουσ και δεν διζφερε 
από άλλεσ περιοχζσ του αλφτρωτου ελλθνιςμοφ. Σα βαςικά είδθ ςχολείων ιταν: 1)  νθπια-
γωγεία, 2) γραμματοδιδαςκαλεία, 3) Αλλθλοδιδακτικά, 4) Δθμοτικά, 5)Αςτικά, 6) «Ελλθνι-
κά χολεία», ι χολαρχεία, 7) Ημιγυμνάςια, 8) Γυμνάςια και 9) Σα δφο φροντιςτιρια τθσ 
Σραπεηοφντοσ και τθσ Αργυρουπόλεωσ. Η φοίτθςθ των παιδιϊν δεν ιταν βζβαια υποχρεω-
τικι, όλοι όμωσ οι γονείσ εφιλοτιμοφντο και ζςτελναν τα παιδιά τουσ ςτα ςχολεία. Η φοί-
τθςθ αγοριϊν και κοριτςιϊν ιταν μεικτι ςτα χωριά, όπου υπιρχαν δυνατότθτεσ ςυντθρι-
ςεωσ ενόσ μόνου ςχολείου. τα μεγαλφτερα όμωσ χωριά, ςτισ κωμοπόλεισ και ςτισ πόλεισ, 
τα ςχολεία διακρίνονταν ςε αρρεναγωγεία και παρκεναγωγεία ι ςε ςχολεία αρρζνων και 
ςχολεία κθλζων. Σο 1912 υπιρχαν ςτον Πόντο περίπου 971 αρρεναγωγεία, ςτα οποία ε-
φοιτοφςαν 43.500 μακθτζσ και 100 περίπου παρκεναγωγεία με 6.000 μακιτριεσ. 

Σθν εποπτεία των ςχολείων αςκοφςε  τότε κυρίωσ θ χολικι Επιτροπι, θ οποία οριηό-
ταν από τα μζλθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτοσ ι ιταν αιρετι. Σθν ςχολικι επιτροπι αποτελοφ-
ςαν άνκρωποι που ζδειχναν ηωθρό ενδιαφζρον για τα κζματα τθσ παιδείασ. Σθν υψθλι 
εποπτεία, ίςωσ και τον τελευταίο λόγο για τα ςχολικά πράγματα, είχε θ Εκκλθςίασ με τουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ. Η ςχολικι επιτροπι μεριμνοφςε για τισ ανάγκεσ του ςχολείου. Ειςζ-
πραττε από τουσ κατοίκουσ τισ ειςφορζσ και τισ προςφορζσ για το ςχολείο. Προςλάμβανε 
τουσ δαςκάλουσ με ςυμφωνθτικό ςυμβόλαιο. Παρακολουκοφςε τθν εν γζνει λειτουργία 
των ςχολείων και λογοδοτοφςε ενϊπιον τθσ ςυνελεφςεωσ των κατοίκων.  Μία ι δφο φορζσ 
το ζτοσ, απαραίτθτα όμωσ ςτο τζλοσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ, διεξάγονταν οι εξετάςεισ των 
μακθτϊν μπροςτά ςτο κοινό, ςτουσ κατοίκουσ δθλαδι κάκε ελλθνικισ κοινότθτοσ. τισ ε-
ξετάςεισ αυτζσ κρίνονταν οι επιδόςεισ των μακθτϊν για τθν προαγωγι τουσ, αλλά και θ 
τφχθ των διδαςκάλων. Επιτροπζσ από δαςκάλουσ και κακθγθτζσ των κεντρικϊν ςχολείων 
περιόδευςαν ςτα ςχολεία των επαρχιϊν ι παρίςταντο ςτισ ετιςιεσ εξετάςεισ τουσ και ςυ-
νζταςςαν ειδικζσ εκκζςεισ για τθ λειτουργία τουσ. 
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ΣΟ ΠΟΡΦΤΡΟΤΝ ΑΗΜΑ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ 

Ο ΣΡΑΠΔΕΟΤΝΣΟ ΥΡΤΑΝΘΟ – Ο «ΑΓΗΟ» ΣΩΝ ΠΟΝΣΗΩΝ  

ΓΗΑΣΡΑΓΩΓΔΗ ΣΟΝ ΓΟΛΟΓΟΘΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ 

Ο εθ Κνκνηελήο θαηαγόκελνο ανίδηκνο Μεηξνπνιίηεο Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζνο (Φη-

ιηππίδεο) έδεζε εθ ηνπ ζύλεγγπο ηα «πάζε θαη ηα καξηύξηα» ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ από 

ηνπο Σνύξθνπο θαζ’ όιν ην ηεηξαεηέο δηάζηεκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914-1918) 

θαη είδε «ηδίνηο όκκαζη» λα απνδεθαηίδεηαη ην πνιπθίιεην θαη πνιππαζέο καξηπξηθό πνίκληό 

ηνπ, γελόκελν «νινθαύησκα» ζην βσκό ηεο αθξαίαο θαη απάλζξσπεο «εζληθηζηηθήο δηαπά-

ιεο», ε νπνία επέβαιε ηελ «εζλνθάζαξζε», ηνλ αθαληζκό από πξνζώπνπ γεο θαη ηνλ βίαην 

εθξηδσκό θαη εθπαηξηζκό ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ από ηηο αηώληεο παηξνγνληθέο ηνπο εζηί-

εο.  

Άμην κλείαο είλαη ην γεγνλόο όηη ν Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαιήςεσο ηεο Σξαπεδνύληνο θαη ηεο πέξημ απηήο πεξηνρήο ππό ησλ ξσζηθώλ ζηξαηεπκά-

ησλ, νπδέπνηε έθακε δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο επαξρίαο ηνπ αιιά αδηα-

ιείπησο θαη κε θηιάλζξσπα αηζζήκαηα θξόληηδε θαη πεξηέζαιπε απηνύο κε ηξόθηκα, θάξκα-

θα θαη ελδύκαηα, ελώ κε θάζε ηξόπν ηνπο εμαζθάιηδε θαη ηα αλαγθαία θαηαιύκαηα πξνζηα-

ζίαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Όια ηα παξαπάλσ όκσο ηάρηζηα ειεζκνλήζεθαλ από ηνπο εγήηνξεο ηνπ ηνπξθηθνύ 

ζηξαηνύ κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ξώζηθσλ ζηξαηεπκάησλ, όηαλ εηέζε θαη πάιη απξνθάιπ-

πηα ζε εθαξκνγή ην πιήξεο ζρέδην ησλ απελώλ δησγκώλ ησλ Υξηζηηαλώλ Διιήλσλ ηνπ Πό-

ληνπ, νη νπνίνη «σο πξόβαηα επί ζθαγήλ» νδεγνύληαλ καξηπξηθώο ζπζηαδόκελνη ζην βσκό 

ηεο «εζλνθαζάξζεσο». 

Ο κεγάινο Ιεξάξρεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ «ρξη-

ζηνκίκεησλ παζώλ» ηνπ πνηκλίνπ ηνπ ζθέπαδε, όζν ήηαλ δπλαηόλ, θάησ από ην «αξρηεξαηη-

θό ξάζν» ηνπ όιν ηνλ Πόλην, θάζε καξηπξηθή αλζξώπηλε ςπρή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζώζεη 

θαη πεξηζώζεη ό,ηη ήηαλ δπλαηό. Γηθαίσο θαη πξνζθπώο νη αλά ηελ Οηθνπκέλε δηαζσζέληεο 

Πόληηνη απεθάιεζαλ ηνλ Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζν σο ηνλ «Άγην ησλ Πνληίσλ», ν νπνίνο 

κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη ην αηώλην ζύκβνιν ηνπ αγώλνο γηα δηθαίσζε ηνπ καξηπξηθώο 

ζθαγηαζζέληνο πνληηαθνύ ειιεληζκνύ. Οη 353.000 θαη πιένλ αζώεο ςπρέο πνπ πεξηίπηαληαη 

«σο ελ λεθέιε» ζηνλ ηζηνξηθό πόλην αλακέλνπλ δηθαίσζε θαη «ελ εηξήλε» αλάπαπζε… Οη 

ςπρέο πάληα αλακέλνπλ… 

Η αλείπσηε θαη άθαηε ηξαγσδία ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ θαηαγξάθεηαη από ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζν ζην πεξηνδηθό «Κνκλελνί», ζην νπνίν ηελ 12
ε
 Ο-

θησβξίνπ ηνπ 1918 δεκνζίεπζε ηελ πξνο ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θαη ηελ πεξί Απηόλ 

Αγία θαη Ιεξά ύλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, «Έθζεζή» ηνπ, ππό ηνλ ηίηιν: «Έθ-

ζεζηο ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Σξαπεδνύληνο Υξπζάλζνπ πξνο ην Οηθνπκεληθόλ Παηξηαξρείνλ. 

Πεξί ππεξβαζηώλ θαη άιισλ θαηαζηξνθώλ ηεο επαξρίαο Σξαπεδνύληνο ππό ησλ Σνύξθσλ 

θαζ’ όινλ ην ηεηξαεηέο δηάζηεκα ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ». 
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ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθινληζηηθό θαη ιίαλ απνθαιππηηθό θαη αςεπδέο θείκελν ν Σξα-

πεδνύληνο Υξύζαλζνο αθνύ δηαηξαγσδεί ηα όζα θξηθώδε ππέζηεζαλ νη Έιιελεο ηνπ Πό-

ληνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα (1914-1918), θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ ελόπισλ Σνύξθσλ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηνλ Πόλην θαη ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ λα πείζεη ηνλ Σνύξθν ζηξαηεγό Βερήπ Παζά λα θαηαζηείιεη ην «ηνπξθηθό θίλεκα» θαη 

λα πξνζηαηεύζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο επαξρίαο ηνπ άλεπ ζξεζθεπηηθώλ ή εζλνθπιεηηθώλ δη-

αθξίζεσλ. ην πιαίζην απηό δεκνζηεύεηαη θαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία αλάκεζα ζηνπο δύν 

άλδξεο. 

Ο Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζνο γξάθεη κεηαμύ άιισλ θαη ηα εμήο: «…Σν ζρέδην ηνύην 

ηεο νξγαλσκέλεο θαηαζηξνθήο δηα ηεο νπνίαο επεδηώθεην αθ’ ελόο κελ ε ζπκθώλσο πξνο 

ηηο λενηνπξθηθέο αξρέο εμάιεηςε ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ θαη αθ’ εηέξνπ ε δηα ηεο κεηαλα-

ζηεύζεσο απηνύ εμαζθάιηζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθεκάησλ θαη επίπισλ γηα ηνπο επεξ-

ρόκελνπο Σνύξθνπο πξόζθπγεο, αληειήθζεθα εγθαίξσο. Γηα ηνύηνπ κόιηο ελεθαλίζζεζαλ 

ηα πξώηα θξνύζκαηα ηεο εμεγέξζεσο ησλ εληνπίσλ Σνύξθσλ θαηά ησλ Διιήλσλ, έζπεπζα 

έλα κήλα πξν ηεο αλαθαηαιήςεσο ηεο Σξαπεδνύληνο λα ζηείισ ηδηαίηεξν απεζηαικέλν ζην 

ελ νπ-ερήξ ηνπξθηθό ζηξαηαξρείν πξνο ηνλ ζηξαηάξρε Βερήπ Παζά, πξνθεηκέλνπ λ’ α-

λαγγείιεη ζ’ απηόλ όζα νη Σνύξθνη άξρηζαλ λα δηαπξάηηνπλ ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ θαη λα 

παξαθαιέζσ απηόλ ελ νλόκαηη ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ηηκήο λα δειώζεη εάλ ε ηνπξθηθή θπ-

βέξλεζε είλαη ε δηελεξγνύζα απηά, πξνθεηκέλνπ αλαιόγσο λα δηαθσηίζσ ηνλ ιαό πεξί ηνπ 

πξαθηένπ. Όπσο κνπ είπε ν απεζηαικέλνο, ην ηειεπηαίν ηνύην ζεκείν αληηπαξήιζε ελ ζησπή 

ν Βερήπ Παζάο. πγρξόλσο εδήηεζα θαη έλα αμησκαηηθό θύξνπο θαη επηβνιήο γηα λα θαηα-

ζηείιεη ην ηνπξθηθό θίλεκα ελ νλόκαηη ηνπ Βερήπ Παζά. 

Δλ ησ κεηαμύ θξνλώληαο ηνύην, όηη ζπλ Αζελά έπξεπε λα θηλήζνπκε θαη ρείξα πξνο 

εκςύρσζε ησλ νκνγελώλ θαη πξνο ππεξάζπηζε ησλ ρσξίσλ ηνπο από θάζε επίζεζε, εμόπιη-

ζε ε Μεηξόπνιε όινπο ηνπο δπλακέλνπο λα θέξνπλ όπια Έιιελεο. Καη έηζη ράξε ζηνλ εμν-

πιηζκό θαη ηελ αληηηαρζείζα επί πνιιέο εκέξεο άκπλα εζώζε ε ηζίηα ησλ νπξκέλσλ, ε πε-

ξηθέξεηα Καπήθηντ, Ληβεξάο Υακςήθηντ θαη ε εξσηθή άληα, ε νπνία επί βδνκάδεο ακπλό-

ηαλ θαηά ρηιηάδσλ ηζεηέδσλ ληθεθόξσο απνθξνύνπζα ηηο επαλεηιεκκέλεο εθόδνπο απηώλ. 

Σα ηνπ εμνπιηζκνύ αλήγγεηια θαη ζηνλ Βερήπ Παζά. Απηόο απέζηεηιε καδί κε ηνλ απεζηαι-

κέλν κνπ θαη ηνλ δεηεζέληα αμησκαηηθό…». 

Ο ζηξαηεγόο Βερήπ Παζάο απέζηεηιε θαη πξνζσπηθή ηνπ επηζηνιή ηελ νπνία ζπλέηαμε 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηελ ππέγξαςε δη’ ηδηνρείξνπ ππνγξαθήο θαη πάιη ζηελ ειιεληθή. 

ηελ επηζηνιή απηή εγθαξδίσο επραξηζηνύζε ηνλ Σξαπεδνύληνο Υξύζαλζν γηα ηελ πξνζηα-

ζία πνπ πξνζέθεξε ζην νζσκαληθό ζηνηρείν ηεο επαξρίαο ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ξσ-

ζηθήο θαηνρήο. Γήισλε επίζεο ηελ απέρζεηά ηνπ γηα ην όηη «πέξημ ηεο Σξαπεδνύληνο ιε-

ζηξηθέο ηνπξθηθέο ζπκκνξίεο ελνρινύλ θαη θαηά πεξίζηαζε θαθνπνηνύλ ήζπρνπο θαηνίθνπο 

ησλ ειιεληθώλ ρσξίσλ». 

Ο ζηξαηεγόο Βερήπ Παζάο ζε άιιν ζεκείν ηεο επηζηνιήο ηνπ γξάθεη πξνο ηνλ θσηη-

ζκέλν θαη αλδξνπξεπή Ιεξάξρε: «αο παξαθαιώ, εβαζκηώηαηε, θαη είκαη πεξί ηνύηνπ α-

θξαδάλησο πεπεηζκέλνο, ηελ ίδηα εγλσζκέλε ζ’ εκάο ζύλεζε θαη ιεινγηζκέλε πνιηηεία λα 

επηδείμεηε θαη θαηά ηελ πεξίζηαζε ηαύηε, θαηά ηελ νπνία ελώ απνρσξνύλ ηα ερζξηθά ζηξα-

ηεύκαηα πξνζερώο πξν ηεο εηζόδνπ ησλ δηθώλ καο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί έθξπζκε θα-

ηάζηαζε εκβάιινπζα ζε θίλδπλν ηελ δσή ησλ θαηνίθσλ. Σν έξγν αο, ην νπνίν νκνινγώ όηη 

ζαπκάδσ ηειεηνύηαη όλησο κε ηελ απνζόβεζε παληόο θηλδύλνπ θαηά ην κεζνδηάζηεκα ηνύ-
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ην. Η επηηπρία ζ’ απνηειέζεη ηελ θνξσλίδα ηνπ έξγνπ αο. Γηα ηα επηθείκελα γεγνλόηα είλαη 

ήδε ελήκεξνο ν ηεξνδίθεο (Μνπθηήο) Σξαπεδνύληνο κε ηνλ νπνίν αο παξαθαιώ λα ζπλελ-

λνεζείηε». 

Ο Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο απέζηεηιε απαληεηηθή επηζηνιή ζηνλ ζηξαηεγό Βερήπ 

Παζά κε ηελ νπνία αθνύ ηνλ επραξηζηνύζε γηα ηνπο θηιόθξνλεο ιόγνπο ηνπ, ηνπ έγξαςε 

απεξίθξαζηα ηα θάησζη: «Δπραξηζηώ ηνλ Θεό, δηόηη κε αμηώλεη λα αο απνδώζσ ζώα ηελ 

θαηά ηελ εληεύζελ απνρώξεζε ησλ απηνθξαηνξηθώλ Σνπξθηθώλ ζηξαηεπκάησλ εκπηζηεπ-

ζείζα ζ’ εκέλα παξαθαηαζήθε. Δλ κέζσ ιαίιαπνο θαη ηξηθπκίαο κεγάιεο θαη δηα πνιιώλ 

κόρζσλ θαη ζπζηώλ αθνύ δηαθπιάρζεθε αθέξαηα ζα ζαο απνδνζεί θαηά ην πιείζηνλ ε παξα-

θαηαζήθε ηνπ αδειθνύ νζσκαληθνύ ζηνηρείνπ. Έπξαμα ό,ηη εμαξηηόηαλ από εκέλα, επάιεςα 

πξνο θύκαηα ίζα θαη δηεζώζελ. 

Σνπ ειιεληθνύ όκσο ζηνηρείνπ δπζηπρώο κόλνλ ζπληξίκκαηα ζα αο παξαδώζσ. Δπά-

ιεςα γηα ηελ δηάζσζε θαη απηνύ, αιιά ε ζσηεξία απηνύ εμαξηηόηαλ από αιινύ. Όζα δε ζπ-

ληξίκκαηα ηνπ λαπαγίνπ ηπρόλ δηαζσζνύλ, ζα νθείινληαη απνθιεηζηηθώο ζηελ ζαθή δηάλνηα 

θαη κεγάιε θαξδηά ηεο Τκεηέξαο πνιπηίκνπ εμνρόηεηνο, ε νπνία επζπιαρληδόκελε ζα ζπεύ-

ζεη, ειπίδσ, λα ζέζεη ηέξκα ζην έξγν ηεο θαηαζηξνθήο… θαη ακέξηζηε ζα έρεη ηελ επγλσ-

κνζύλε θαη εκνύ θαη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ…». 

Ο Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο καθξνζθεινύο θαη εκπεξηζηα-

ησκέλεο Δθζέζεώο ηνπ επηρεηξεί κε εύζηνρε, ζαθή θαη ζε βάζνο αλάιπζε λα εξκελεύζεη επί 

ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ ηελ «εζλνθάζαξζε» θαη «γελνθηνλία» ηνπ Πνληηαθνύ Διιελη-

ζκνύ. 

ην πιαίζην ηνύην γξάθεη: «Γηα ηεο επηζηνιήο κνπ ηαύηεο εζέιεζα λα ππνδειώζσ όηη, 

εάλ ήζειε ν Βερήπ Παζάο θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ην έξγν ηεο θαηαζηξνθήο ζα έπαπε 

ακέζσο. Ο ειζώλ αμησκαηηθόο δηέηαμε ηνλ αξρεγό ησλ ήδε πξνζεγγηδόλησλ ηζεηέδσλ ζηελ 

Σξαπεδνύληα Καρξηκάλ Βέε, αμησκαηηθό ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, λα ζπεύζεη ζηα ρσξία θαη 

λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε, πξάγκα ην νπνίν έπξαμε. Σν ίδην έπξαμε θαη ν κεη’ νιίγνλ θα-

ηαθζάζαο ηνπξθηθόο ζηξαηόο. Δλ ησ κεηαμύ όκσο κέγα κέξνο ηνπ έξγνπ ηεο εξεκώζεσο εί-

ρε ζπληειεζζεί, ν ιαόο παληθόβιεηνο κεηαλάζηεπζε ζηε Ρσζία θαη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

αθνύ ήιζε, επεπιόγεζε ην ηεηειεζκέλν γεγνλόο. Δθ ησλ 49.520 ςπρώλ ηεο επαξρίαο κνπ 

επείζζεζαλ δηα ησλ πξνηξνπώλ θαη ζπκβνύισλ κνπ λα κείλνπλ θαη ππειείθζεζαλ 20.300. 

Δλώ δε ηα αίηηα ηεο κεηαλαζηεύζεσο είλαη γλσζηά ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, απηή ε-

πεηδή εζεώξεζε ηνπο θπγόληαο σο αθνινπζήζαληεο ηνλ ερζξό, επηβάιιεη ζ’ απηνύο ηηο εθ 

ηνύηνπ ζπλέπεηεο κε επηηξέπνπζα ηελ παιηλλόζηεζε θαη δεηνύζα λα θαηάζρεη ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο. 

Μόλνλ ν Βερήπ Παζάο αθνύ ήιζε θαηά ηνλ Μάξηην ζηελ Σξαπεδνύληα, θαηά παξά-

θιεζή κνπ επέηξεςε ηελ παιηλλόζηεζε αθνύ δεκνζίεπζε ηελ εζώθιεηζηε δήισζε. Η πξάμε 

ηνπ απηή όηαλ έγηλε γλσζηή ππό ηνπ Σαιάαη Παζά επέζπξε ηελ κήληλ ηνπ θαη θαηόπηλ κη-

θξάο ζπγθξνύζεσο Βερήπ Παζά θαη Σαιάαη Παζά, ππεξίζρπζε πάιη ε απαγόξεπζε ηνπ δεύ-

ηεξνπ, ην νπνίν κεζεξκελεύεηαη νινθιήξνπ ηνπ Κνκηηάηνπ, ηεο ςπρήο ηνπ νπνίνπ ελζάξ-

θσζε είλαη ν Σαιάαη Παζάο.  

Ούηε είλαη γλσζηό ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, όηη όζα θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο 

θξίζεσο εγέλνλην θαηά ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, δελ ήηαλ απζαίξεηα κέηξα νξηζκέλσλ ζηξα-

ηησηηθώλ ή πνιηηηθώλ αξρόλησλ, αιι’ εθαξκνγή επξύηαηνπ πξνγξάκκαηνο ςεθηζζέληνο ππό 
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ηνπ Κνκηηάηνπ θαη εθηειεζζέληνο ππό ησλ νξγάλσλ ηνπ, ηα νπνία είλαη νη θαηά ηόπνπο αξ-

ρέο. 

Καη αθνύ εγθαζηδξύζεθε εδώ κεηά ηελ αλάθηεζε ηεο Σξαπεδνύληνο ε ηνπξθηθή θπβέξ-

λεζε ζε πνιιέο πξνέβε θαη πξνβαίλεη θαη πάιη απζαηξεζίεο θαη πηέζεηο, ηηο νπνίεο πεξηζηέι-

ιεη ελ ηηλη κέηξσ ε ηηκηόηεηα θαη ε ζρεηηθή αηδώο ηνπ λπλ Ννκάξρνπ Νεηδήκ-Βέε. Έηζη, ρσ-

ξίο λα δεηεζνύλ νη εζράησο ιεειαηεζείζεο πεξηνπζίεο ειιεληθώλ ρσξίσλ θαη πεξηθεξεηώλ, 

θαη λα εμαλαγθαζζνύλ νη άξπαγεο ζε απόδνζε ησλ αξπαγέλησλ, είρε ηδξπζεί εδώ Δπηηξνπή 

ησλ θινπηκαίσλ κόλνλ ράξηλ ησλ Σνύξθσλ, θαηά ηελ νπνία ν Υαθήκ-Βέεο επεδίθαδε ζρεδόλ 

όιεο ηηο παξνπζηαδόκελεο ππνζέζεηο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ. Μόιηο δε πξν δύν κελώλ κεηά 

ηηο επαλεηιεκκέλεο δηακαξηπξίεο ηεο Μεηξόπνιεο απεζπάζζε ην απζαίξεην ηνύην δηθαίσκα 

από ηεο ππό ηνλ Υαθήκ-Βέε Δπηηξνπήο θαη εδόζε ζην Δηξελνδηθείν. 

Αιιά αθόκε θαη απηώλ ησλ δηθαζηώλ ηελ δηάλνηα θαη ζπλείδεζε έρεη ζθνηίζεη ν λεν-

ηνπξθηθόο θαλαηηζκόο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε θαη νη πιείζηνη απηώλ ζηελ πξάμε αληηιακβά-

λνληαη θαη εθαξκόδνπλ ην δίθαην θαη ηνλ λόκν ζύκθσλα κε ην λενηνπξθηθό ζύζηεκα. Καη αλ 

θάπνηνο ππάξρεη επζπλείδεηνο δηνηθεηήο ή δηθαζηήο, δελ ηνικά λα πεη ηελ αιήζεηα θαη λα 

εθαξκόζεη ηνλ λόκν, επιαβνύκελνο ηελ θνηλή γλώκε, ε νπνία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε 

γλώκε ηνπ λενηνπξθηθνύ θνκηηάηνπ. Η δε θνηλή γλώκε νπνηνδήπνηε δελ ππνζηεξίδεη ηελ α-

δηθία θαη ηελ πίεζε ππέξ ηνπ Σνύξθνπ θαη ζε βάξνο ησλ ρξηζηηαλώλ, ραξαθηεξίδεη απηόλ σο 

κε πξνζηαηεύνληαη ηνλ ηζιακηζκό… 

Απηέο, Παλαγηώηαηε Γέζπνηα, ελ θεθαιαίσ είλαη νη πεξηπέηεηεο θαη δνθηκαζίεο δηα ησλ 

νπνίσλ δηήιζε θαη ν εδώ ειιεληθόο ιαόο. Καη όπσο αιινύ έηζη θαη εδώ ηα ίδηα αίηηα, ήηνη ν 

λενηνπξθηθόο Νηηδετζκόο, επελέξγεζαλ ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη επέθεξαλ ηα ίδηα πεξίπνπ 

απνηειέζκαηα, δειαδή ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ εξήκσζε. Όζα δε ζπληξίκκαηα ηνπ έζλνπο 

πεξηεζώζεζαλ εθ ηνπ θνβεξνύ λαπαγίνπ ειπίδνπλ θαη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε δηα ηνπ 

παξόληνο πνιέκνπ εμαγληζζείζα επξσπατθή ζπλείδεζε ζπληξίβνληαο ηα είδσιά ηεο απζαη-

ξεζία θαη ηεο θηελώδνπο βίαο, ζα ζηήζεη ζηε ζέζε όισλ απηώλ ηνλ ζηεξεό ζξόλν ηεο κεγά-

ιεο Θεάο ηεο Διεπζεξίαο, θαη θαηαξξίπηνληαο ην βδέιπγκα ηεο εξεκώζεσο πνπ ίζηαηαη ζε 

άγην ηόπν, ζα αλαζηειώζεη θαη πάιη ηηο πξνο θαηξό πνδνπαηεζείζεο εζηθέο ηδέεο ηνπ ειιε-

λνιαηηληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ζα δεκηνπξγήζεη θαη δηα ηνπ επί ηόζνπο αηώλεο θαηαδπλα-

ζηεπόκελνπ έζλνπο καο, πνιηηηθνύο όξνπο θαη ηέηνηεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζ’ 

απηό λα αλαπηπρζεί ειεπζέξσο θαη λα παξάγεη ηα σξαία άλζε ηνπ λενειιεληθνύ πνιηηηζκνύ 

θαη ζπλερίδνληαο ηηο εθπνιηηηζηηθέο ηνπ παξαδόζεηο λα δξνζίζεη κε ην άξσκα ησλ αλζέσλ 

ηνύησλ θαη δσνγνλήζεη όιε ηελ Αλαηνιή… 

Γηαηειώ κεη’ άθξνπ ζεβαζκνύ 

ηεο Τκεηέξαο Θεηνηάηεο Παλαγηόηεηνο 

Ο Σξαπεδνύληαο Υξύζαλζνο 

Δλ Σξαπεδνύληη ηε 12 Οθησβξίνπ 1918». 

Υ.Γ. Ο Μηηροπολίηης Τραπεζούνηος Φρύζανθος (Φιλιππίδης) εγεννήθη ζηην Κομο-

ηηνή ηο έηος 1881 και εκοιμήθη ζηην Αθήνα ως Πρώην Αρχιεπίζκοπος Αθηνών. 
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Ο Εκνάρχθσ Μθτροπολίτθσ Τραπεηοφντοσ Χρφςανκοσ ςτθ  
Διεκνι Διάςκεψθ των Παριςίων για τθ ςωτθρία  

του αφανιηόμενου Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ 

 Το ανεκπλιρωτο όνειρο για τθν ίδρυςθ Αυτονόμου Δθμοκρατίασ του Πόντου και θ 
Εγκλθματικι ςιωπι και υποκριςία των Μεγάλων Δυνάμεων 

 Το κείμενο τθσ ιςτορικισ Συνεντεφξεωσ του Μθτροπολίτου Τραπεηοφντασ Χρυςάν-
κου μετά του Προζδρου των Η.Π.Α Ουίλςον (Wilson) ςτθ Διάςκεψθ των  
Παριςίων, τθν 16θ Μαΐου 1919 

Η ζναρξθ του Αϋ Παγκοςμίου πολζμου (1914-1919) εςιμανε τθν αρχι του τζλουσ για 
τον ελλθνιςμό τθσ  «κακ’ θμάσ Ανατολισ», όταν το εκνικιςτικό κίνθμα των Νεοτοφρκων (ι 
Νεοκωμανϊν ) ζκεςε ςυςτθματικότερα ςε εφαρμογι το γερμανικισ εμπνεφςεωσ ςχζδιο, 
το όντωσ μζγιςτο ανοςιοφργθμά τουσ, για τθν γενοκτονικι εκνοκάκαρςθ των μθ μουςουλ-
μανικϊν μειονοτιτων (Ελλινων, Αρμενίων κ.ά.) τθσ κατ’ εκείνθ τθν περίοδο ψυχορραγοφ-
ςθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. 

Ο ελλθνιςμόσ του Πόντου εγκαταλελειμμζνοσ ςτθν τραγικι μοίρα του και ζχοντασ μό-
νο προςτάτθ και υπζρμαχο των δικαίων του, τον προςφυϊσ και δικαίωσ αποκλθκζντα ωσ 
τον «Άγιο των Ποντίων», Μθτροπολίτθ Σραπεηοφντασ Χρφςανκο, εγεφκθ το πικρό τοφτο 
ποτιριον του γενοκτονικοφ ολζκρου κατά το χρονικό διάςτθμα 1915-1923, με ζνα μόνο 
μικρό «διάλειμμα δθμοκρατίασ» κατά τα ζτθ 1916-1918, όταν τα ρωςικά ςτρατεφματα κα-
ταλαμβάνουν τθν πόλθ τθσ Σραπεηοφντασ και εγκακίςτανται ςε όλθ τθν πζριξ αυτισ περιο-
χι. Σότε ιδρφεται θ λεγόμενθ προςωρινι κυβζρνθςθ τθσ Σραπεηοφντασ υπό τθν θγεςία και 
ευκφνθ του ςυνετοφ και ςϊφρονοσ Μθτροπολίτου Χρυςάνκου, ο οποίοσ επζτυχε τθν αρ-
μονικι ςυνφπαρξθ χριςτιανϊν και μουςουλμάνων. 

Όταν όμωσ τον Φεβρουάριο του 1918 , ζνεκα τθσ επικρατιςεωσ των Μπολςεβίκων 
(1917) ςτθ Ρωςία, ο ρωςικόσ ςτρατόσ εγκαταλείπει τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Σραπεηοφ-
ντοσ, επανακάμπτουν και πάλι οι Νεότουρκοι και άρχεται ο φρικτότεροσ  Γολγοκάσ του 
ςυςτθματικοφ γενοκτόνου αφανιςμοφ και ολζκρου των Ελλινων του Πόντου. Είναι θ κρί-
ςιμθ για τθν επιβίωςθ των Ποντίων περίοδοσ κατά τθν οποία ο Μθτροπολίτθσ Σραπεηοφ-
ντοσ Χρφςανκοσ ενεργεί ωσ εκνάρχθσ και υπζρμαχοσ προςτάτθσ του αφανιηόμενου Ποντι-
ακοφ Ελλθνιςμοφ. ε απόλυτθ ςυνεννόθςθ και ομογνωμία με τουσ εντόπιουσ και απόδθ-
μουσ ομογενείσ Ποντίουσ αποφαςίηει να διεκνοποιιςει το λεγόμενο ποντιακό ηιτθμα και 
αξιοποιϊντασ ευφυϊσ τισ εξαγγελίεσ του Προζδρου των Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερι-
κισ Ουίλςον   ςχετικά με τθν αυτοδιάκεςθ  (χειραφζτθςθ) των λαϊν, κζτει ευκζωσ το αί-
τθμα τθσ δθμιουργίασ μιασ αυτόνομθσ Ποντιακισ Δθμοκρατίασ. 

Ο Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ, όπωσ ο ίδιοσ καταγράφει ςτισ «Βιογραφικζσ Αναμνι-
ςεισ» του εκλικθ με τθλεγράφθμα του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου προκειμζνου να μετά-
ςχει ςτθν επιτροπι, θ οποία επρόκειτο να μεταβεί ςτθ Διάςκεψθ των Παριςίων, όπου διε-
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ξιγοντο οι πυρετϊδεισ διαβουλεφςεισ του λεγόμενου υνεδρίου τθσ Ειρινθσ (1918-1919) 
για να προβάλει και υποςτθρίξει τα δίκαια του αλφτρωτου ελλθνιςμοφ και ειδικότερα των 
Ελλινων του Πόντου. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μεταξφ των μελϊν τθσ Επιτροπισ ιταν και ο Σοποτθρθτισ του 
Χθρεφοντοσ κατά τθν περίοδο εκείνθ Οικουμενικοφ κρόνου Μθτροπολίτθσ Προφςθσ Δω-
ρόκεοσ. Ο Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ υπιρξε ο κορυφαίοσ καταλυτικόσ παράγοντασ για τθν 
διεκνοποίθςθ του ποντιακοφ ηθτιματοσ ςτθ Διάςκεψθ του 1919 και άρχιςε τισ άοκνεσ και 
ανφςτακτεσ προςπάκειζσ του προκειμζνου να ενθμερϊςει τισ θγζτιδεσ Μεγάλεσ Δυνάμεισ 
για τθν αναγκαία και επιβεβλθμζνθ δθμιουργία τθσ Αυτονόμου Δθμοκρατίασ του Πόντου. 
το πλαίςιο τθσ ενκζρμου και πυρετϊδουσ ενθμερϊςεωσ των πολιτικϊν θγετϊν ο Μθτρο-
πολίτθσ ειςζπραξε τθν κατανόθςθ και εν πολλοίσ κετικι ανταπόκριςι τουσ, πλθν, βεβαίωσ 
των Άγγλων αντιπροςϊπων, για τα αιτιματα των Ελλινων του Πόντου. Ο Μθτροπολίτθσ 
Χρφςανκοσ, είχε ςυνάντθςθ και ςυνεηιτθςε εκτενϊσ με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Ουίλςον 
τθν πρόταςι του για ίδρυςθ Ανεξαρτιτου Δθμοκρατίασ του Πόντου υπό Ελλθνικι εντολι. 
Ο Ουίλςον απάντθςε ςτον Μθτροπολίτθ ότι: «Είναι καυμάςια όςα μου λζτε. Ο Πόντοσ 
πρζπει να γίνει ανεξάρτθτοσ. Μίαν ψιφον ζχω εισ τθν υνδιάςκεψιν, αλλά κα τθν διακζςω 
υπζρ του λαοφ ςασ». Βζβαια όλα αυτά ιταν « λόγοι ςυμπακείασ» αφοφ ο Μθτροπολίτθσ 
δεν μπόρεςε να αποςπάςει καμία γραπτι επίςθμθ δζςμευςθ για τθν προσ τουσ Ποντίουσ 
βοικειά του, επειδι φαίνεται πωσ πραγματικι επιδίωξθ των Αμερικανϊν ιταν θ διατιρθ-
ςθ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ τθσ ψυχορραγοφςασ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ και ανα-
δυόμενθσ νζασ μεταοκωμανικισ Σουρκίασ. Είναι δε ιδιαιτζρωσ χαρακτθριςτικι θ επιςι-
μανςθ του Πόντιου Μθτροπολίτου Δράμασ Παφλου ( Αποςτολίδθ) : «οι ςφμμαχοι τθσ Ελ-
λάδασ για άλλθ μία φορά απζδειξαν το πόςο φίλοι είναι: πλοφςιοι πάντοτε ςε υποςχζςεισ 
και φειδωλοί μζχρι αγανακτιςεωσ ςτθν εκπλιρωςι τουσ». 

Ιδιαίτερεσ και διεξοδικζσ υπιρξαν οι ςυνομιλίεσ του Μθτροπολίτου Σραπεηοφντοσ 
Χρυςάνκου με τον Ελευκζριο Βενιηζλο ςτο περικϊριο τθσ Διαςκζψεωσ για τθν ειρινθ ςτο 
Παρίςι, ο οποίοσ βζβαια ιταν γνϊςτθσ των κινιςεων του Μθτροπολίτου αλλά αρχικϊσ 
τουλάχιςτον είχε λάβει αντίκετθ κζςθ και δεν ταυτιηόταν με τισ πρωτοβουλίεσ των όπου 
γθσ Ποντίων. 

Η κυβζρνθςθ του Βενιηζλου ςε ζνα γενικό επίπεδο αρχϊν ιταν αρχικϊσ ςφμφωνθ με 
τον αγϊνα και τισ εκνικζσ διεκδικιςεισ των Ποντίων, αλλά ςτο υνζδριο τθσ Ειρινθσ ςτο 
Παρίςι, που άρχιςε τον Δεκζμβριο του 1918, ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, πιεηόμενοσ από τισ 
λεγόμενεσ «υμμαχικζσ Μεγάλεσ Δυνάμεισ», δεν ςυμπεριζλαβε το φλζγον και ηωτικισ ςθ-
μαςίασ ηιτθμα του Πόντου ςτο φάκελο των ελλθνικϊν διεκδικιςεων και παρά τισ ζντονεσ 
διαμαρτυρίεσ των Ελλινων του Πόντου ςυμφϊνθςε να παραχωρθκεί θ περιοχι του Πό-
ντου ςτθν Αρμενικι Δθμοκρατία κακϊσ κατϋ εκείνθ τθν χρονικι περίοδο και οι Αρμζνιοι 
αγωνίηονταν για να επιτφχουν τθν εκνικι τουσ αυτοςυνειδθςία και αυτοδιάκεςθ. Σοφτο 
ςυνζβθ δυςτυχϊσ διότι ο Ελ. Βενιηζλοσ είχε ςυμφωνιςει με τον Πρόεδρο τθσ Αρμενικισ 
Αντιπροςωπείασ ςτο Παρίςι τθν προςάρτθςθ του Βιλαετίου τθσ Σραπεηοφντασ ςτο υπό ί-
δρυςθ Ποντιακό Κράτοσ. Προσ τοφτο είχε κατακζςει και ςχετικό υπόμνθμα ςτθ Διάςκεψθ, 
το οποίο ερχόταν ευκζωσ ςε αντίκεςθ με το αίτθμα των Ελλινων του Πόντου για τθν ίδρυ-
ςθ ανεξάρτθτου Ποντιακοφ Κράτουσ. 
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Η παρουςία του Μθτροπολίτου Σραπεηοφντοσ Χρυςάνκου ςτο Παρίςι απζβλεπε παντί 
τρόπω και πάςθ δυνάμει  ςτο να μεταπείςει τον Ελ. Βενιηζλο προκειμζνου να μεταςτραφεί 
θ εν γζνει ςτάςθ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ απζναντι ςτισ δίκαιεσ διεκδικιςεισ των Ελλι-
νων του Πόντου, ςτόχοσ που τελικϊσ επετεφχκθ αφοφ προκρίκθκε θ λφςθ για τθν ίδρυςθ 
Αυτόνομου Ποντιακοφ Κράτουσ ςτο πλαίςιο μιασ Ποντοαρμενικισ υνομοςπονδίασ. 

Ο ίδιοσ ο Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ «ιδία χειρί» γράφει ςτισ «Βιογραφικζσ Αναμνι-
ςεισ» του τα όςα ζλαβαν χϊρα ςτο Παρίςι κατά τισ ςυνομιλίεσ και διαβουλεφςεισ του με 
τον Ελ. Βενιηζλο, τον οποίο επζτυχε να μεταπείςει υπζρ των δικαίων των Ελλινων του Πό-
ντου. Εν προκειμζνω ο Μθτροπολίτθσ εξιςτορεί λεπτομερϊσ τα γενόμενα: «εισ τασ εξ μ. μ 
μετζβθμεν εισ το ξενοδοχείον «Mercedes» με τον Σοποτθρθτιν, δια να επιςκεφκϊμεν τουσ 
εκεί διαμζνοντασ Βενιηζλον και Ν. Πολίτθν, Τπουργόν Εξωτερικϊν. υνθντιςαμεν και τουσ 
δφο εισ το γραφείον του Πολίτου. Ο Βενιηζλοσ με υποδζχεται με το ςυνθκιςμζνον μειδία-
μα, και οι δφο δε είναι λίαν φιλόφρονεσ. Ωμιλιςαμεν περί των εκνικϊν ηθτθμάτων και εν 
τζλει ιλκομεν εισ το ηιτθμα του Πόντου. Ανζπτυξα όλα τα επιχειριματα, δια τα οποία δεν 
ζπρεπε ο Πόντοσ να παραχωρθκεί εισ τουσ Αρμενίουσ. Είπον ότι αι ςτατιςτικαί του Βενιηζ-
λου περί του Πόντου είναι εςφαλμζναι και αδικοφν τουσ Ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ, ότι κατά 
τασ τελευταίασ βουλευτικάσ εκλογάσ οι νεότουρκοι εξεχϊρθςαν εισ τουσ Ποντίουσ εξ βου-
λευτάσ, ενόσ βουλευτοφ αναλογοφντοσ εισ εκατόν χιλιάδασ κατοίκων. Εξιγθςα ότι θμείσ 
ζχομεν ιδθ είδοσ αυτονομίασ εν καιρϊ πολζμου, από του 1916 ζωσ του 1918 επί Ρωςο-
κρατίασ, και ότι εκυβερνικθ ο τόποσ καλϊσ, παρ’ όλασ τασ δυςχερείασ του πολζμου, και 
ότι θ ανάπτυξισ αυτισ τθσ αυτονομίασ ζπρεπε να ηθτθκι. 

Ωμολόγθςεν ο Βενιηζλοσ τθν πλάνθν του και εβεβαίωςεν ότι, αν είναι δυνατόν, κα 
επανορκϊςθ όςα είπε εισ το υπόμνθμά του περί Πόντου (ωσ γνωςτόν εισ το υπόμνθμά του 
το Βιλαζτιον τθσ Σραπεηοφντοσ εκυςιάηετο εισ τουσ Αρμενίουσ). 

Ωμίλθςα με παρρθςίαν και ιμθν ευχαριςτθμζνοσ… Ο Παπάσ μοι είπεν ότι όταν απε-
χϊρθςαν μετά του Βενιηζλου από το γραφείον του Πολίτου, είπεν ο Βενιηζλοσ εισ τον Πα-
πάν: « Να είχομεν Διοικθτιν εισ τθν Ελλάδα ςαν τον Άγιον Σραπεηοφντοσ». 

Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικι είναι θ ςτιχομυκία που είχε ο Σραπεηοφντοσ Χρφςανκοσ με 
τθν αρμενικι αντιπροςωπεία ςτθ Διάςκεψθ Ειρινθσ ςτο Παρίςι, ςτθν οποία γίνεται ευκζ-
ωσ αντιλθπτι θ καχυποψία και θ αρνθτικι διάκεςθ των Αρμενίων ζναντι των Ελλινων του 
Πόντου για τθν ίδρυςθ Ποντοαρμενικισ υνομοςπονδίασ. Σα όςα ςυνεηθτικθςαν κατα-
γράφει ο Μθτροπολίτθσ ωσ εξισ: «Ζρχεται εισ το ξενοδοχείον ο Αρμζνιοσ Ποιθτισ Σςομπα-
νιάν. Αποτελεί με τον Μπογόη Νουμπάρ Παςάν επιτροπιν των Αρμενίων παρά τθ Διαςκζ-
ψει τθσ Ειρινθσ εν Παριςίοισ. Σον ςυνοδεφει ο Κζπετηθσ. Μοι ευχαριςτεί ο Σςομπανιάν δια 
τθν προςταςίαν τθν οποίαν παρζςχον εισ τουσ Αρμενίουσ. Ομιλοφμεν περί ςχζςεων Ελλι-
νων και Αρμενίων και του λζγω: «δεν κα είναι καλαί, εφόςον οι Αρμζνιοι ζχουν αξιϊςεισ 
επί του Πόντου». Απαντά ότι οι ίδιοι δεν είχον αξιϊςεισ, αλλ’ ότι ο Βενιηζλοσ μόνοσ του 
προζτεινε να τουσ δϊςθ τον Πόντον, ότι πριν ακόμθ υποβάλθ το υπόμνθμά του ο Βενιηζ-
λοσ. τουσ ανζγνωςε τα ςχετικά με τον Πόντον και αυτοί εδζχκθςαν ευχαριςτοφντεσ. 

Σου είπον ότι παρεξθγικθ ο Βενιηζλοσ, αλλά και αν εξθγθκι, δεν είχε δικαίωμα να δι-
ακζςθ λαόν  ο οποίοσ δεν του ανικει. Απαντά ο Σςομπανιάν , αφοφ είδον φαίνεται αρκε-
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τάσ κφρασ κλειςτάσ δια τον Πόντον, ότι παραιτοφνται του Πόντου , ότι όμωσ κα εηιτουν 
ζνα λιμζνα επί τθσ Μαφρθσ Θαλάςςθσ. Σου είπον ότι όλοι οι λιμζνεσ του Πόντου, υπό τφ-
πον ελευκζρων λιμζνων , είναι εισ τθν διάκεςιν των, ότι δεχόμεκα και Ομοςπονδίαν Πο-
ντοαρμενικιν  τθν οποίαν όμωσ οι Αρμζνιοι δεν κζλουν και δικαίωσ διότι φοβοφνται τθν 
επικράτθςίν μασ». 

το πλαίςιο τοφτο γενικϊσ διεξιχκθςαν οι διαβουλεφςεισ του Μθτροπολίτου Χρυ-
ςάνκου με τον Ελ. Βενιηζλο και τουσ Αρμενίουσ. Ο Βενιηζλοσ αν και απεδζχκθ τθν πρόταςθ 
του Μθτροπολίτου, αρκζςκθκε ςτθ ςυνδρομι μόνο τθσ αντιπροςωπείασ των Ποντίων, α-
φινοντασ το όλο κζμα ςτθν απόλυτθ διαχείριςθ τθσ αντιπροςωπείασ και όταν θ αντιπρο-
ςωπεία των Ποντίων επζςτρεψε ςτθν Σραπεηοφντα, ςυνζδραμε τισ ςχετικζσ διεργαςίεσ 
αποςτζλλοντασ ςτθν περιοχι τον ζμπιςτο ςυνεργάτθ του Δθμιτριο Κακενιϊτθ. Ωςτόςο, οι 
εςωτερικζσ αντικζςεισ ςτουσ κόλπουσ τθσ ποντιακισ κοινότθτασ αλλά και θ αδυναμία ςυ-
νεννόθςθσ με τουσ Αρμενίουσ υπονόμευςαν το ενδεχόμενο μιασ Ποντοαρμενικισ Ομο-
ςπονδίασ. Ο δε Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ επιςκζφκθκε το Εριβάν τθσ Αρμενίασ και δια-
πραγματεφκθκε με τουσ Αρμενίουσ κακϊσ επίςθσ και με τουσ μουςουλμάνουσ του Πόντου 
μια μορφι Ποντοαρμενικισ υνομοςπονδίασ. Ωςτόςο, θ αμοιβαία καχυποψία ζγινε αιτία 
να χακεί πολφτιμοσ χρόνοσ, ο οποίοσ αποδείχκθκε μοιραίοσ εξαιτίασ των γριγορων πολιτι-
κϊν εξελίξεων. Ο Ιάκωβοσ Μιχαθλίδθσ αναφζρει μάλιςτα ότι το φκινόπωρο του 1920 ζπει-
τα από μία περίοδο ζντονων αντιπαρακζςεων με τουσ θγετικοφσ κφκλουσ του ποντιακοφ 
κινιματοσ , άλλαξε τελικϊσ άποψθ και υπεςτιριξε ότι θ μόνθ βιϊςιμθ λφςθ ιταν θ ςφςτα-
ςθ μιασ Ανεξάρτθτθσ Ποντιακισ Δθμοκρατίασ. Μάλιςτα, ςχεδίαηε ςτρατιωτικι επιχείρθςθ 
του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθν περιοχι, αλλά θ κακεςτωτικι μεταβολι τθν επαφριο των ε-
κλογϊν του Νοεμβρίου του 1920 και θ ανάδειξθ  μιασ  αντιβενιηελικισ  κυβερνιςεωσ ςτθν 
Ελλάδα ματαίωςαν οριςτικά  τα ςχζδιά του. Ζτςι  απωλζςκθ ο Ποντιακόσ  Ελλθνιςμόσ  και 
ο Πόντοσ απορφάνεψε. 

Ο Μθτροπολίτθσ  Χρφςανκοσ  ςτθ  Διάςκεψθ  των  Παριςίων  κατζκεςε  τεκμθριωμζνο 
Τπόμνθμα  ζχοντασ  ωσ πρϊτιςτο μζλθμα και φψιςτο ςκοπό να πείςει  τουσ εκπροςϊπουσ 
των Μεγάλων Δυνάμεων να κάνουν δεκτό το δίκαιο αίτθμα του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ για 
τθν ίδρυςθ Αυτόνομου Ποντιακοφ κράτουσ. Σο υπόμνθμα εκείνο το οποίο εγράφθ ςτθ 
γαλλικι γλϊςςα και κατετζκθ ςτισ 2 Μαίου του 1919 ςτθ Διάςκεψθ τθσ Ειρινθσ, δθμοςί-
ευςε  ο ίδιοσ ο Σραπεηοφντοσ  Χρφςανκοσ ςτισ «Βιογραφικζσ Αναμνιςεισ» του (ςς.327-
332)και μεταφραςμζνο ο αοίδιμοσ Αρχιμ. Πανάρετοσ Σοπαλίδθσ ςτο περιςποφδαςτο ιςτο-
ρικό Πόνθμά του»: Ο Πόντοσ ανά τουσ αιϊνεσ» (ςς.284-288) 

Ο Μθτροπολίτθσ Δράμασ Παφλοσ, πόντιοσ ςτθν καταγωγι, ςτθ μνθμειϊδθ μελζτθ 
του, υπό τον τίτλο:Ο Μθτροπολίτθσ Σραπεηοφντασ Χρφςανκοσ Φιλιππίδθσ (1913-1923). Η 
Αρχιερατεία του ςτθν Σραπεηοφντα», αναφζρει: «Γεγονόσ είναι ότι πολλά υπομνιματα κα-
τατζκθκαν και αναφζρονται λεπτομερϊσ για τισ ςφαγζσ ςτον Πόντο. Οι παραλιπτεσ  λοι-
πόν ιταν ενθμερωμζνοι. Ο Χρφςανκοσ ςυμπλθρϊνοντασ τα όςα υπομνιματα κατατζκθκαν 
και ζχοντασ ωσ ςκοπό τθ δθμιουργία ανεξάρτθτου κράτουσ ςτον Πόντο, αφ’ ενόσ μεν ανα-
λφει αρικμθτικά τουσ πλθκυςμοφσ που τον κατοικοφν και αφ’ ετζρου τονίηει  τθν περίοδο 
τθσ ρωςικισ κατοχισ κατά τα ζτθ 1916-1918, ςτα οποία είχε τθν εντολι τόςο από τουρκι-
κισ, όςο και από ρωςικισ πλευράσ τθσ διακυβζρνθςθσ των καταλθφκειςϊν από τα ρωςικά 
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ςτρατεφματα περιοχϊν του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ, αλλά και τθ δυνατότθτα, που είχε για 
να αναπτυχκεί ωσ αυτόνομο κράτοσ». 

το ςθμείο αυτό παρακζτουμε το πλείςτον μζροσ του κειμζνου τθσ υνεντεφξεωσ του 
Μθτροπολίτου Σραπεηοφντοσ Χρυςάνκου μετά του Προζδρου των Η.Π.Α Γουίλςον 
(Wilson), θ οποία πραγματοποιικθκε ςτο Παρίςι, ςτισ 16 Μαΐου του 1919, και είναι θ κά-
τωκι:  

«- Κφριε Πρόεδρε θ Αυτοφ εβαςμιότθσ  τολμά όπωσ απαςχολιςθ υμάσ επί μερικάσ 
ςτιγμάσ δια το ηιτθμα του Πόντου, ζχων μερικά ςχετικά facts να ςασ υποβάλλθ τα οποία 
να ςυντείνωςιν όπωσ δοκι μία δικαία λφςισ όςον αφορά το ηιτθμα τοφτο.  

-Χαίρω πολφ διότι με επιςκζπτεται θ Αυτοφ εβαςμιότθσ και μετά προκυμίασ και εν-
διαφζροντοσ κα ακοφςω ό, τι ζχει να μου είπθ. 

-Η εβαςμιότθσ, κφριε Πρόεδρε, αποτελεί μζλοσ τθσ Delegation, των Αλυτρϊτων και 
παρουςιάηεται ςιμερον προ υμϊν ωσ εξουςιοδοτθκείσ εκ μζρουσ όχι μόνον των Ελλθνι-
κϊν Ορκοδόξων πλθκυςμϊν Ποντίων των οποίων επί ζξ ζτθ ιδθ είναι ο Αρχιεπίςκοποσ, 
αλλά και των Μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν όπωσ ςυμβάλλθ πάςθ δυνάμει δια τθν δικαί-
αν λφςιν του ηθτιματοσ  των Ποντίων και δια τθν μζλλουςαν ευθμερίαν του τόπου. 

Εισ τον Πόντον, Εξοχϊτατε, δφο είναι τα κυριαρχοφντα ςτοιχεία το Ελλθνικόν και το 
Μουςουλμανικόν. Προ του πολζμου υπιρχαν και 60 περίπου χιλιάδεσ Αρμζνιοι οι οποίοι 
δυςτυχϊσ δεν υπάρχουν ςιμερον ολίγοι μόνον διαςωκζντεσ  εκ των ςφαγϊν. Σα δφο ςτοι-
χεία Ελλθνικόν και Μουςουλμανικόν ςχεδόν ιςοψθφοφν. Εκ του υπομνιματοσ  το οποίον 
κα μασ επιτρζψθτε όπωσ κατακζςωμεν,κφριε Πρόεδρε, κα ιδιτε ότι εκ τθσ απογραφισ του 
1908 και εκ των ςυμβάςεων του Πατριαρχείου κατά το 1912 και 1914, δυνάμεκα μετά πε-
ποικιςεωσ να είπωμεν ότι το ελλθνικόν ςτοιχείον αρικμεί 600.000. Προσ τοφτοισ υπάρ-
χουν και 250.000 Πόντιοι εγκατεςτθμζνοι  κατά τα τελευταία 30 ζτθ εισ τον Καφκαςον και 
τθν Νότιον Ρωςςίαν, οίτινεσ εγκατζλειψαν τασ εςτίασ των ζνεκα τθσ τουρκικισ κακοδιοι-
κιςεωσ και πολλοί εκ των οποίων κατ’ αυκεντικάσ πλθροφορίασ μου ιρχιςαν επιςτρζφο-
ντεσ. 

Εξ άλλου το Μουςουλμανικόν ςτοιχείον το οποίον αρικμεί 850 περίπου χιλιάδασ δεν 
ειναι όλο Σουρκικόν. Περίπου 200.000 κατοικοφντεσ προσ ανατολάσ τθσ Σραπεηοφντοσ εισ 
τον Όφθν είναι άνκρωποι οίτινεσ προ 180 περίπου ετϊν δια τθσ βίασ εξιςλαμίςκθςαν μετά 
του Επιςκόπου των, ομιλοφντεσ ειςζτι τθν Ελλθνικιν. 

- Σοφτο είναι πολφ ενδιαφζρον λζγει ο κ. Wilson. 

-Mία επιτροπι εκ του πλθκυςμοφ τοφτου επεςκζφκθ τθν Α.εβαςμ.κατά το διάςτθμα 
τθσ Ρωςςικισ κατοχισ του Πόντου και εξζφραςε εισ τθν Α. τον πόκον του λαοφ αυτοφ 
όπωσ επιςτρζψθ εισ τον Χριςτιανιςμόν. 

Η Α. όμωσ επειδι είχεν αναλάβθ τθν προςταςίαν των κατοίκων τοφτων ζκρινε καλόν 
να αναβάλλθ επί τινα καιρόν τθν παραδοχιν του τθσ αιτιςεωσ ταφτθσ κακότι υπιρχε φό-
βοσ μιπωσ λεχκι ότι παρείχε τθν προςταςίαν του εισ αντάλλαγμα τθσ αλλαγισ τθσ κρθ-
ςκείασ των. Προςκετζον ότι οι Ορκόδοξοι ακόμθ φυλλάτουν ωσ κειμιλια τα Ευαγγζλια των 
προπατόρων των. Ο κ. Γουίλςον εφάνθ κατενκουςιαςμζνοσ ςτο ςθμείον αυτό. 
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- Προσ τοφτοισ,κφριε  Πρόεδρε, υπάρχουν ζτεραι 40.000 Μουςουλμάνοι οι λεγόμενοι 
Σουγιαλιδεσ, ων οι πρόγονοι ιςαν χριςτιανοί και οι οποίοι επίςθσ ακόμθ ομιλοφν τθν ελ-
λθνικιν, εκτόσ δε τοφτου και οι ταυρίται ςυμποςοφμενοι εισ 5.000 οίτινεσ είναι κρφφιοι 
Χριςτιανοί και τουσ οποίουσ παρά τασ διαμαρτυρίασ των θ Κυβζρνθςισ θ Σουρκικι δεν κζ-
λει να αναγνωρίςθ ωσ χριςτιανοφσ. Εάν δε λάβωμεν υπόψιν ότι υπάρχουν 50.000 Κιρκάςι-
οι και άλλα τινά φφλα, ο κακαρϊσ τουρκικόσ πλθκυςμόσ κα κατζλκθ εισ 350.000 χιλιάδασ. 

- Εννοϊ, εννοϊ, απιντθςε ο πρόεδροσ Wilson. Μου δεινφεται, παρακαλϊ, επί του 
χάρτου τα όρια του Πόντου; Ερϊτθςεν ο κ. Wilson. Η Α. . δεικνφει τα όρια του Πόντου και 
μετά ταφτα εξθκολοφκθςεν θ Α.. Αι μετά του Μουςουλμανικοφ ςτοιχείου ςχζςεισ μασ 
υπιρξαν πάντοτε καλαί οςάκισ τοφτο δεν εξθρεκίηετο υπό τθσ τουρκικισ διοικιςεωσ τθσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ. Σο ότι δε το τουρκικόν ςτοιχείον αναγνωρίηει θμάσ ωσ ικανοφσ να 
παράςχωμεν εισ αυτό διοίκθςιν δικαίαν και φιλελεφκερον απεδείχκθ κατά τα δφο ζτθ τα 
οποία ωσ προςωρινι κυβζρνθςισ διοικιςαμεν τον Πόντον. 

Οπόταν, κφριε Πρόεδρε, επλθςίαηον οι Ρϊςςοι, ο Σοφρκοσ Διοικθτισ ενεχείρθςε δι’ 
επιςιμου εγγράφου εισ επιτροπιν εξ Ελλινων, θσ προϊςτάμθν εγϊ, τθν διοίκθςιν του Πό-
ντου, λζγων προφορικϊσ εισ εμζ: «Από τουσ Ζλλθνασ τα ελάβαμε τα μζρθ αυτά εισ τουσ 
Ζλλθνασ τα επιςτρζφομεν. ασ παραδίδω τασ Εκκλθςίασ ςασ, τασ οποίασ θμείσ τασ εκάμα-
μεν Σηαμιά. Πράξατε ςεισ, όπωσ κρίνετε καλόν». 

- Σοφτο είναι λίαν ενδιαφζρον είπεν ο κ. Wilson, όςτισ ικουε μετά πολλισ προ-
ςοχισ. 

- Η προςωρινι κυβζρνθςισ του Πόντου ανεγνωρίςκθ υπό τθσ Σουρκικισ Κυβερ-
νιςεωσ τότε κακϊσ και υπό των αντιπροςϊπων τθσ Entante και των Ρϊςςων, οίτινεσ 
όλοι μζςον εμοφ ςυνεννοοφντο και μετά των Ελλινων και των μουςουλμάνων κα-
τοίκων. Ζχομεν λάβει δε επιςιμωσ τθν αναγνϊριςιν και τασ ευχαριςτίασ και τουρκι-
κϊν πλθκυςμϊν και τθσ τουρκικισ κυβερνιςεωσ κακϊσ και των αντιπροςϊπων τθσ 
Entante δια τθν καλιν διοίκθςιν του Πόντου υπό του ελλθνικοφ ςτοιχείου (αντίγρα-
φα των εγγράφων κατακζτω εν τω φακζλλω). 

- Πολφ καλά, προςζκεςεν ο κ. Wilson. 

- Με τουσ Αρμενίουσ εηιςαμεν με αγάπθν και ομόνοιαν. Εςχάτωσ ιλκομεν εισ 
ςυνεννοιςεισ μετά των Αρμενίων αντιπροςϊπων δια τθν ςφναψιν Confederation 
Ποντο-Αρμενικιν είτε Armeno-Pontian με το Status των Ελβετικϊν Canton ίνα εν ςυ-
νεργαςία και αγάπθ ςυηιςωμεν εισ το μζλλον. Αλλά δυςτυχϊσ οι Αρμζνιοι ηθτοφν 
τον Πόντον ωσ Αρμενικιν επαρχίαν και εισ το ςθμείον τοφτο εςταμάτθςαν οι δια-
πραγματεφςεισ μασ. 

- Μου δεινφεται, παρακαλϊ, τα δυτικά όρια τθσ Αρμενίασ; Εςχάτωσ προςεπα-
κιςαμεν δια να χαράξωμεν τα δυτικά όρια τθσ Αρμενίασ και εςκζφκθν όπωσ τθσ 
δϊςωμεν και τθν Μερςίναν. Ποίασ ιδζασ είςκε; 

- Νομίηω, Εξοχϊτατε, ότι επειδι υπάρχουν πολλοί Αρμζνιοι εισ τθν περιφζρειαν 
αυτιν, καλόν κα είναι να περιλθφκι και θ Μερςίνα εντόσ των ορίων τθσ Αρμενίασ. 
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- Ευχαριςτϊ πολφ, απιντθςεν ο κ. Wilson. Ζπειτα εςκζφκθμεν όπωσ δϊςωμεν 
εισ τθν Αρμενίαν παραλίαν εν τθ Μαφρθ Θαλάςςθ, θ οποία να περιλαμβάνθ και τθν 
Σραπεηοφντα αλλά βλζπω το ηιτθμα τϊρα με άλλο φωσ. 

- Θα ιτο αδίκθμα, κφριε Πρόεδρε, να δοκι το μζροσ αυτό εισ τθν Αρμενίαν διό-
τι ο Αρμενικόσ πλθκυςμόσ είναι ελάχιςτοσ και ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ υπερτερεί κα-
τά πολφ. 

- Δφναςκε να μου ςθμειϊςετε τα μζρθ εισ τα οποία υπερτερεί ο ελλθνικόσ πλθ-
κυςμόσ; 

- (Η Α.. κακορίηει τα μζρθ, και χαράςςει δια του μολυβίου τα μζρθ τα οποία 
κατοικοφνται υπό τουρκικισ απολφτου πλειοψθφίασ). 

- Νομίηω, κφριε Πρόεδρε, εξθκολοφκθςεν θ Α.., ότι υπό τασ ςυνκικασ τασ ο-
ποίασ ευριςκόμεκα θ καλλυτζρα λφςισ κα ιτο εάν θ Αμερικι, ιτισ πρόκειται ν’ ανα-
λάβθ, ωσ ελζχκθ, το Μandat επί τθσ Αρμενίασ, αναλάβθ επίςθσ και το Mandat επί 
του Πόντου, διότι οφτω υπό τθν ικανιν φιλοδικαίαν και εμπνευςμζνθν διοίκθςιν των 
Αμερικανϊν εκλεκτϊν ςυμβοφλων κα επζλκθ θ Confederation αυτι θ οποία κα α-
ποβι προσ το καλόν αμφοτζρων των ςτοιχείων. 

- Δεν είχον προθγουμζνωσ ςκεφκι μίαν τοιαφτθν λφςιν θ οποία φαίνεται καλι. 
ασ ευχαριςτϊ δια τασ φιλοφρόνουσ λζξεισ ςασ υπζρ τθσ χϊρασ μου. Θα εφρω πολ-
λιν δυςκολίαν δια να πείςω τον Αμερικανικόν λαόν να λεχκι το Mandat δια τθν Αρ-
μενίαν διότι ο Αμερ. Λαόσ να αναμιχκι εισ ηθτιματα χϊρασ τόςον μακράν τθσ Αμε-
ρικισ. Ελπίηω ότι κα τον πείςω. ασ ευχαριςτϊ δια τθν υποβλθκείςαν πρόταςιν. 

- Εν θ περιπτϊςει, κφριε Πρόεδρε, και θ Αμερικι δεν δεχκι το Mandat δια τον 
Πόντον δοκι εισ τθν Ελλάδα. 

- (ο κ. Πρόεδροσ ζδειξε Μζγα ενδιαφζρον εισ το ςθμείον αυτό). 

- Απεδείχκθ ότι ο Μουςουλμανικόν ςτοιχείον λυτρωκζν τθσ επιρροισ τθσ Σουρ-
κικισ Διοικιςεωσ αμζςου ι εμμζςου, μζνει πάντοτε ευχαριςτθμζνον υπό Ελλθνικιν 
Διοίκθςιν. Όπωσ εισ τθν Ήπειρον, Μακεδονίαν, και όπωσ απεδείχκθ τρανϊτατα κατά 
τα δφο ζτθ τθσ ελλθνικισ εν Πόντω διοικιςεωσ ωσ ςασ ανζφερον άνω. Όκεν μία τοι-
αφτθ λφςισ κα ςυνζτεινεν επίςθσ εισ τθν εν ειρινθ ανάπτυξιν τθσ χϊρασ. 

- Θα το ζχω υπ’ όψιν μου αυτό. 

- Κφριε Πρόεδρε, θ Α.. επικυμεί όπωσ εκφράςθ εισ υμάσ τασ ευχαριςτίασ και 
τθν ευγνωμοςφνθν του διότι είχατε τθν καλωςφνθν να τον δεχκιτε και να ακοφςθτε 
όςα είχε να ςασ είπθ… Επίςθσ τθν ευγνωμοςφνθν του Αλυτρϊτου Ελλθνιςμοφ δια το 
Μζγα ενδιαφζρον το οποίον εδείξατε και δια τθν πατρικιν ςασ και ανιδιοτελι φρο-
ντίδα και μζριμναν προσ τθν εκνικιν του αποκατάςταςιν. ασ κεωρεί και δικαίωσ, 
κφριε Πρόεδρε, ωσ Μζγα Προςτάτθν του και εισ υμάσ ςτθρίηει τασ ελπίδασ του. 

- ασ ευχαριςτϊ. Αι αποφάςεισ επί των ηθτθμάτων τοφτων δεν λαμβάνονται 
μόνον από θμάσ – θμείσ ζχομεν μόνον μίαν φωνιν (ψιφον) – αλλά ςασ βεβαιϊ ότι θ 
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φωνι αυτι κα διατεκι υπζρ των δικαίων των αλυτρϊτων λαϊν – κα πράξωμεν παν 
το δυνατόν δια τον λαόν ςασ». 

 


