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οι εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας 

Η Εύξεινος Λέσχη 

Βέροιας τιμώντας  

τους 

αδικοχαμένους  

προγόνους  μας  

πραγματοποίησε  

τις παρακάτω 

εκδηλώσεις  όλο 

το μήνα  Μάιο και    

αφιέρωσε για 

102η φορά  όλες 

τις 

δραστηριότητες 

της στην μνήμη 

τους .

Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον Ιούνιο του 2018  τότε που στη 

Βέροια αλλά και σε όλη την Ελλάδα ο  ελληνικός λαός βροντοφώναξε  ΟΧΙ 

στην  προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δυστυχώς οι τότε κυβερνώντες  

παρέδωσαν τα ιερά ονόματα, γλώσσα και εθνότητα σε έναν λαό που δεν  τα 

δικαιούται. 

Η Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου

Το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την 
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
στο μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρ' όλη την 
εβδομηκονταετή καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τους Έλληνες με καταγωγή από τον  
Πόντο και συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη.

Τι εννοούμε με τον όρο "γενοκτονία" ; 
Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νυρεμβέργης το 

1945,όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. 
Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας 
εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές 
έγκλημα, το οποίο δεν έχει σχέση με πολεμικές συγκρούσεις. 

Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που 
είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και 
Χριστιανοί.

Πως και πότε διαπράχθηκε η γενοκτονία; 
Οι  Έλληνες του Πόντου, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας           

(1461) γνώρισαν συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το 
βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό τους, με αποκορύφωμα τη συστηματική και 
μεθοδευμένη εξόντωση – γενοκτονία, του προηγούμενου αιώνα. 

Επτά χρόνια μετά την άλωση της Πόλης, οι Οθωμανοί κατέλαβαν την 
Τραπεζούντα. Η οθωμανική κατάκτηση του μικρασιατικού Πόντου μπορεί να 
διακριθεί σε τρεις περιόδους. 

Η πρώτη αρχίζει με την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα μέσα του 
17ου αιώνα. Την περίοδο αυτή οι Τούρκοι κρατούν μάλλον ουδέτερη στάση κατά 
των Ελλήνων του Πόντου. 

Η δεύτερη αρχίζει στα μέσα του 17ου αιώνα και λήγει με το τέλος του πρώτου 
ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηρίζεται με τη θρησκευτική βία κατά των 
χριστιανικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται οι ομαδικοί 
εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών. 

Η τελευταία περίοδος, που τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο 
υποπεριόδους. Η πρώτη αρχίζει με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774. 
Χαρακτηρίζεται από τη συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην 
εφαρμόζουν προς όφελος των χριστιανών τους φιλελεύθερους νόμους. H δεύτερη 
υποπερίοδος αρχίζει το 1908 και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του τουρκικού 
εθνικισμού. 

Από τους βαλκανικούς πολέμους και από τους Γερμανούς, που ήταν οι  επίσημοι 
σύμβουλοι τους, οι Νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι μονάχα με την εξαφάνιση των 
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Ο αμφιλεγόμενος ρόλος του Ελευθερίου Βενιζέλου στη  γενοκτονία  των  

Ελλήνων  του Πόντου  λόγω  μη  καθαρής  θέσης  στήριξης  του  ποντιακού  

ελληνισμού θα συνεχιστεί όταν αποφεύγοντας να εκμεταλλευτεί την 

συνεργασία των αντικεμαλικών κινημάτων (ισλαμιστές, Αρμένιοι, Κούρδοι 

κ.ά.), που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης για 

την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων απέναντι στον Κεμάλ  

Μουσταφά, ξεκίνησε μια «επίθεση» φιλίας απέναντι στην Τουρκία, τον 

μέχρι προ ολίγου δηλαδή, δήμιο των Ελλήνων, αλλά και των άλλων μη 

χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, στα πλαίσια της 

εθνοκαθαρτικής πολιτικής των Νεότουρκων.

Η «φιλία» αυτή επισημοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1930, όταν 

υπογράφτηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Ελληνοτουρκικής Φιλίας ενώ λίγο 

αργότερα ο Βενιζέλος  θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, όταν με 

επιστολή του προς την νορβηγική επιτροπή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, 

με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1934,πρότεινε τον δήμιο Μουσταφά Κεμάλ  

για το παραπάνω βραβείο.

Καλό  είναι  γνωρίζουμε  όλες  τις  αλήθειες  για  το  μεγάλο  ΄΄ηγέτη 

μας΄΄καθώς οι πράξεις του προσβάλλουν ευθέως την μνήμη και το 

συναίσθημα των Ελλήνων του  Πόντου  και  της Μικράς Ασίας. Δεν ξέρουμε  

πολλά ακόμη  που συνέβησαν εκείνη την περίοδο και ίσως να ήταν αλλιώς 

σήμερα τα πράγματα αν  υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον από τη μητέρα 

Ελλάδα, για τους ελληνικούς πληθυσμούς της Ιωνίας και του Πόντου. 

Η αμφιλεγόμενη στάση
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Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ελλήνων και Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά 
Ασία. Οι διάφορες μορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν 
τον εκτουρκισμό. 

Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους 
Νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από το Μουσταφά 
Κεμάλ ( 1919 – 1923 ). 

Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο << Ένωση και Πρόοδος >> 
ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριο τους, που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 1911 πάρθηκε η απόφαση, ότι η Μικρά 
Ασία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή 
καταδίκασε σε θάνατο διάφορες εθνότητες. Έτσι λοιπόν η 
γενοκτονία των Ποντίων ( 1916 – 1923 ) με 353.000 νεκρούς 
αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του προηγούμενου 
αιώνα.

Οι διωγμοί 
Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν το σατανικό σχέδιο τους  

με την επιστράτευση όλων από 15 έως 45 ετών και την 
αποστολή τους σε Τάγματα Εργασίας. Παράλληλα 
αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν 
ελεύθερα τα επαγγέλματά τους και επί πλέον απαγόρευσαν 
στους μουσουλμάνους να συνεργάζονται επαγγελματικά με 
τους Έλληνες, ενώ στα ελληνικά χωριά άρχισαν να κλέβουν, 
φονεύουν, αρπάζουν νέα κορίτσια και  να τρομοκρατούν.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες 
Έλληνες κυρίως των παραλίων της Μικράς Ασίας να 
εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν 
με πολυήμερες εξοντωτικές πορείες. 

Σκοπός των Τούρκων ήταν, με τους εκτοπισμούς, τις 
πυρπολήσεις των χωριών, τις λεηλασίες, να επιτύχουν την 
αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών 
περιοχών και να καταφέρουν ευκολότερα τον εκτουρκισμό 
εκείνων που θα απέμεναν. 

Το τελικό πλήγμα. 
Το 1919 αρχίζει νέος και πιο σκληρός  διωγμός κατά των 

Ελλήνων από το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι 

απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Αυτός ο διωγμός υπήρξε 
η χαριστική βολή για όλους τους χριστιανούς και φυσικά τους 
Έλληνες του Πόντου και  γενικά της Ανατολίας.  

Στις 19 Μαΐου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη 
Σαμψούντα, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της 
Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη βοήθεια μελών του 
Νεοτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη 
Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και 
σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης των Ελλήνων. Αυτό 
που δεν πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της 
τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο 
Κεμάλ, εξοντώνοντας ολοκληρωτικά τον ελληνισμό του Πόντου 
και της Ιωνίας. 

Οι σκέψεις τους έγιναν πράξεις με τις γενοκτονίες των 
χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, με την 
υποχρεωτική έξοδο όσων επιβίωσαν και με τη βίαιη 
τουρκοποίηση των μουσουλμανικών εθνοτήτων, όπως οι 
Κούρδοι, που συνέχισαν να παραμένουν στην τουρκική, πλέον,  
επικράτεια. 

Οι Τούρκοι αρνούνται ακόμη και σήμερα τη σφαγή των 
Ελλήνων, του 1916 –23 και όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με 
αδιάσειστα ντοκουμέντα, τα αποδίδουν στις αναπόφευκτες 
΄΄ακρότητες του πολέμου΄΄ ή σε ΄΄αναγκαίες μετακινήσεις΄΄ 
πληθυσμών. Η αλήθεια  βέβαια είναι πολύ διαφορετική και  
παγκόσμια γνωστή.   

Η γενοκτονία των Χριστιανών ήταν ένα καλά μελετημένο 
σχέδιο εξόντωσης όλων των μειονοτήτων της άλλοτε 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα σχέδιο που άρχισε να 
εφαρμόζεται από το 1914, με τον πρώτο διωγμό και δυστυχώς 
ολοκληρώθηκε μετά την καταστροφή του 1922-23.Αυτή είναι 
όλη η  αλήθεια  και πρέπει να  την ξέρουμε  και να την 
προβάλλουμε  προς πάσα κατεύθυνση.

   ΔΕΝ    ΞΕΧΝΩ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ουδέν  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
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Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης καταγόταν από 

την Τραπεζούντα του Πόντου και ήταν έμπορος. 

Κάποτε φόρτωσε σ' ένα καράβι πολλή πραμάτεια 

για να εμπορευθεί σ' άλλες πόλεις του Εύξεινου 

Πόντου. Ο Λατίνος καπετάνιος βλέποντας τον 

συνειδητό Χριστιανό, να προσεύχεται, δηλαδή, 

να νηστεύει, να κάνει ελεημοσύνες, άρχισε να τον 

ενοχλεί για θέματα πίστεως. Σ' όλο το ταξίδι 

φιλονικούσαν. Ό Άγιος γνώριζε την Αγία Γραφή, 

ήταν καταρτισμένος σε θέματα της Εκκλησίας και 

αποστόμωνε τον καπετάνιο με αποτέλεσμα 

εκείνος να τον φθονήσει. Κάποια μέρα άραξαν 

στο Ασπρόκαστρο, πόλη του Εύξεινου Πόντου, 

αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Τύρα, 

νότια της Οδησσού, κοντά στις εκβολές του 

ποταμού Δνείστερου. Η πόλη βρισκόταν στην 

κυριαρχία των Τούρκων από το 1484 μέχρι το 

1812. 

Πήγε λοιπόν ο καπετάνιος στον πασά και του 

είπε πως στο καράβι μου είναι ένας χριστιανός 

από την Τραπεζούντα, που αποφάσισε να γίνει 

μουσουλμάνος και ορκίστηκε μάλιστα. Αν 

καταφέρεις να τον κερδίσεις θα είναι πολύ 

σ η μ α ν τ ι κ ό  γ ι α  σ έ ν α  δ ι ό τ ι  ε ί ν α ι  π ο λ ύ 

προικισμένος άνθρωπος και από τους πρώτους 

της Τραπεζούντας. Αμέσως τότε ο πασάς διέταξε 

να τον φέρουν μπροστά του. Άκουσα, του λέει, 

πως αποφάσισες να έλθεις στην πίστη μας, έλα 

λοιπόν στη λαμπρή και δοξασμένη θρησκεία μας 

και έχεις ν' απολαύσεις τιμές, αξιώματα και 

πλούτη.

Ο Άγιος μόλις τ' άκουσε σήκωσε τα χέρια του 

και τα μάτια του στον ουρανό και είπε με δυνατή 

φωνή : μη γένοιτο, Κύριέ μου, να σ' αρνηθώ ποτέ, 

εγώ Χριστιανός γεννήθηκα και Χριστιανός θέλω ν 

αποθάνω. Ούτε τα πλούτη σας θέλω, ούτε Τούρκος 

γίνομαι αλλά πιστεύω στον Κύριό μου Ιησού 

Χριστό, τον αληθινό Θεό. Ο πασάς θύμωσε και 

άρχισε να βλαστημάει τον Χριστό και για να τον 

Οι Άγιοι του Πόντου  

φοβίσει έφερε μπροστά του όλα τα βασανιστήρια 

όργανα. Τα βλέπεις, του λέει, αν δεν έλθεις στην 

θρησκεία μας θα σε βασανίσω και θα πεθάνεις με 

φρικτό θάνατο. Ο Άγιος ομολόγησε για δεύτερη 

φορά τον Χριστό, οπότε άρχισαν να τον δέρνουν 

αλύπητα με χοντρά ραβδιά με ρόζους, τόσο που οι 

σάρκες του πετιούνταν κομμάτια και ο τόπος 

κοκκίνιζε από το αίμα του. Ο Άγιος μάρτυρας 

υπέμενε με  γενναιότητα το μαρτύριο και 

ευχαριστούσε τον Θεό γιατί αξιωνόταν να πάσχει 

για χάρη Του. Κατόπιν τον έκλεισαν στη φυλακή. 

Την άλλη μέρα οδηγήθηκε πάλι στον πασά. Το 

πρόσωπό του ήταν λαμπρό και χαρούμενο τόσο που 

ο πασάς απορούσε. Βλέπεις, του λέει, λίγο έλειψε να 

χάσεις τη ζωή σου, μη στεναχωριέσαι θεραπεύεσαι 

όμως, αν μ' ακούσεις βέβαια. Εμένα, του απάντησε ο 

Άγιος, δεν μ' ενδιαφέρει το φθαρτό μου σώμα, άλλο 

πράγμα μ' ενδιαφέρει, πώς θα υπομείνω με τη 

δύναμη του Χριστού μου όλα τα βασανιστήρια μέχρι 

τέλους. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, λέει ο 

Χριστός. Αν επινόησες τίποτε καινούργια βάσανα 

κάνε μου, γιατί εκείνα που μου έκανες δεν μου 

φάνηκαν τίποτα. Ο τύραννος θύμωσε και διέταξε να 

τον δείρουν πάλι. Τόσο τον έδειραν, ώστε έπεσαν οι 

σάρκες του και φάνηκαν τα εντόσθιά του. Ακόμα κι 

οι παριστάμενοι Τούρκοι αγανάκτησαν για τη 

μεγάλη σκληρότητα του πασά. Εκείνος όμως αντί να 

καμφθεί διέταξε να τον δέσουν στην ουρά ενός 

άγριου αλόγου και να τον σέρνουν σ' όλο το κάστρο. 

Περνώντας από τις γειτονιές των Εβραίων βγήκαν 

έξω εκείνοι και τον χτυπούσαν και του πετούσαν ό, τι 

έβρισκαν. Τελικά ένας από τους Εβραίους 

αρπάζοντας ένα σπαθί του έκοψε την κεφαλή του . 

Έτσι λοιπό μαρτύρησε στο Ασπρόκαστρο στις 12 

Ιουνίου 1492.

Τότε ένας στρατιώτης έλυσε το Άγιο λείψανο από 

το άλογο και το άφησε εκεί που τον θανάτωσαν. 

Κανένας χριστιανός δεν τολμούσε να πλησιάσει να 

τον πάρει για ταφή. Τη νύχτα στήλη φωτός απ' τον 

ουρανό κατέβαινε  στον μάρτυρα,  γύρω 

φαίνονταν πολλές λαμπάδες αναμμένες και τρεις 

λευκοφόροι άνδρες έψαλλαν ύμνους. Κάποιος 

Εβραίος που κατοικούσε εκεί νομίζοντας πως 

πήγαν οι ιερείς των χριστιανών για να τον θάψουν 

άρπαξε το τόξο του και ετοιμάστηκε να τους 

τοξεύσει. Τότε το ένα του χέρι κόλλησε στο τόξο, το 

άλλος στο βέλος και έμεινε εκεί δεμένος μέχρι το 

πρωί. Όταν το έμαθε ο πασάς φοβήθηκε και έδωσε 

άδεια να ταφεί. Πήγαν οι Χριστιανοί και το 

ενταφίασαν με πολλή ευλάβεια. Μετά από λίγες 

μέρες ο καπετάνιος που τον συκοφάντησε 

μετάνιωσε και πήγε τη νύχτα με ανθρώπους του 

κρυφά να πάρει το Άγιο λείψανο. Οπότε ο Άγιος 

εμφανίστηκε στον εφημέριο του ναού και του λέει : 

σήκω γρήγορα και πήγαινε στην εκκλησία γιατί 

ήρθαν να με κλέψουν. Αμέσως ο ιερέας μαζί με 

άλλους χριστιανούς έτρεξαν και έδιωξαν τον 

καπετάνιο. Το δε Άγιο λείψανο το τοποθέτησαν 

μέσα στο Άγιο Βήμα του ναού, πλησίον της αγίας 

Τραπέζης και έμεινε εκεί εβδομήντα χρόνους 

κάνοντας  δ ιάφορα θαύματα.  Αργότερα 

μεταφέρθηκε στην πόλη Σιοτζάβα της Ρουμανίας, 

στον ναό της Μητροπόλεως, όπου βρίσκεται μέχρι 

σήμερα και είναι μετά την Αγ. Παρασκευή την 

Επιβατηνή ο περισσότερο τιμώμενος Άγιος στη 

Ρουμανία.

Ο γιος του Νετανιάχου απαντά στον Ερντογάν:

«Κάνατε Γενοκτονία σε  Έλληνες  χριστιανούς  και  Αρμένιους»

Τη δική του απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ o 

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε ο Γιαϊρ Νετανιάχου, γιος 

του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Πιο συγκεκριμένα με μία ανάρτηση στα 

social media παρέδωσε όπως ο ίδιος είπε «μαθήματα ιστορίας». 

«Σε όλα τα τουρκικά bots που με ακολουθούν εδώ -ένα γρήγορο μάθημα 

ιστορίας. Δεν είστε ντόπιοι στην Ανατολία, ήρθατε από την Κεντρική Ασία 

και διαπράξατε γενοκτονία εις βάρος του τοπικού ελληνικού χριστιανικού 

πληθυσμού. Η Ιστανμπούλ είναι στην πραγματικότητα η Κωνσταντινούπολη 

και την καταλάβατε παράνομα. Διαπράξατε επίσης γενοκτονία εις βάρος των 

Αρμενίων. Κατέχετε τώρα παράνομα τη βόρεια Κύπρο, τη βόρεια Συρία και 

το Κουρδιστάν. Η χώρα σας κυβερνάται από έναν δικτάτορα, ο οποίος θέλει 

να ανακαταλάβει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο όπως επί των ημερών 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο γιος του 

πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Λίγο αργότερα ο Γιαϊρ επανήλθε με νέα ανάρτηση. Αυτή τη φορά τη 

συνόδευε από γράφημα για την ανάπτυξη του Ισλάμ στην Τουρκία από τον 

13ο μ.Χ. αι. μέχρι το 2010, στην οποία ανέφερε πως «η Τουρκία ιδρύθηκε επί 

μιας γενοκτονίας Ελλήνων χριστιανών».

ΚΕΡΑΣΙΝΟΣ
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Ο ΠΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ευστάθιου Αθανασιάδη - Τσαντεκίδη (από το ομώνυμο έργο του Γεροστάθη)

Η δίτομη έκδοση του «Γεροστάθη»
διατίθεται από την ΕΛΒ

Συνέχεια από το  τεύχος 255

Μεγάλας ὑπηρεσίας, µετά τόν πρῶτον 

α ἰ ῶ ν α ν  τ ῆ ς  δ ο υ λ ε ί α ς ,  π α ρ έ σ χ ο ν  ο ἱ 

µ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ο ί ,  Ἕ λ λ η ν ε ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί  ἤ 

ἐ ξ ι σ λ α µ ι σ θ έ ν τ ε ς  κ α τ ΄  ἐ π ι φ ά ν ε ι α ν .  Ο ἱ 

µεταλλουργοί, ἀπό τήν ἐργασίαν τῶν ὀποίων τό 

κράτος εἶχε µεγάλες προσόδους, ἀπέκτησαν 

προνοµιοῦχον θέσιν, εἰσακούοντο πάντοτε, 

ἐπεβάλλοντο ἐνίοτε καί ἐπροστάτευον τούς 

δ ο ύ λ ο υ ς  ἀ δ ε λ φ ο ύ ς  τ ῶ ν .  Ἐ π ι  π λ έ ο ν  ο ἱ 

µεταλλουργοί εἶχον τό δικαίωµα νά εἰσδύσουν 

π α ν τ ο ῦ  τ ο ῦ  κ ρ ά τ ο υ ς ,  ὅ π ο υ  ε ὕ ρ ι σ κ ο ν 

µετάλλευµα καί ἐσχηµάτιζαν παροικίας αἱ 

ὁποῖαι µετεβάλλοντο εἰς χωρία ἀνθηρά 

οἰκονοµικῶς, καί ἀκµαῖα ἐν τῇ πίστει καί τῷ 

ἐθνισµῷ. Τινές ἐκ τῶν ἀρχιµεταλλουργών 

ἐκήρυττον ἑαυτούς µουσουλµάνους εἰς τά 

φανερά, ἐκτελοῦντες τά χριστιανικά των 

καθήκοντα εἰς τά κρυφά, ἀπέκτων διά τοῦτο 

ἰσχύν µεγάλην ἐπροβιβάζοντο εἰς ὑψηλά 

ἀξιώµατα καί ἀνεκούφιζον τούς ὁµοφύλους 

των.

1666-1821
Τό ἔτος 1666 ἀποτελεῖ σταθµόν εἰς τήν 

ἱστορίαν τοῦ ἔθνους καί τοῦ πόντου ἰδιαιτέρως, 

διότι  τότε ἐφηρµόσθη τό τιµαριωτικόν 

διοικητικόν σύστηµα. Σύµφωνα µέ αὐτό ὁ 

σουλτάνος διώριζε τούς τοπικούς ἄρχοντας 

τερέµπεηδας (τιµαριώτας) οἵτινες πληρώνοντες 

ποσόν τι φόρου καί ἀριθµόν τινά στρατιωτῶν ἐν 

πολέµῳ, ἦσαν ἀπόλυτοι κύριοι τῆς ζωῆς τιµῆς 

καί περιουσίας τῶν ὑπηκόων των.ἐκήρυττον 

πολέµους µεταξύ των, ἔκαµναν αὐτοβούλως 

ἐπιδροµάς εἰς τά γειτονικά τιµάρια ἐάν ἐνίκων, 

τά προσήρτων εἰς τά ἰδικά των. ἐν περιπτώσει 

θανάτου ἡ ἐξουσία µετεβιβάζετο εἰς τόν 

π ρ ω τ ό τ ο κ ο ν  υ ἱ ό ν  τ ῶ ν ,  ἐ κ τ ό ς  ἐ ά ν  ὁ 

µουσουλµανικός λαός ἀπήτει τήν ἀλλαγήν τῆς 

διαδοχῆς. Εἰς τόν πόντον ἡ τυραννία τῶν 

σατραπίσκων αὐτῶν ὑπερέβη πᾶν ὅριον. Οἱ 

τερέµπεηδες ἡµιλλώντο νά ὑπερβάλλουν τούς 

ἄλλους εἰς τά µέσα τῶν διωγµῶν καί τῆς 

ἐξοντώσεως τῶν χριστιανῶν. Ἥρπαζαν τά 

κτήµατα τῶν χριστιανῶν, ὑπεχρέωναν αὐτούς 

νά  ἐργάζονται σύν γυναιξί καί τέκνοις εἰς τούς 

ἀγρούς των, ἥρπαζον τούς καρπούς τῆς 

ἐργασίας των. Οἱ ὡραῖοι νέοι ἤ νέαι ἔπρεπε νά 

ζῶσιν ἀφανῶς οἱ δέ γάµοι δέν ἔπρεπε νά 

περιέλθουν εἰς γνῶσιν αὐτῶν, διότι ἄλλως 

ἔπρεπεν ἡ νεόνυµφος νά διακορευθεῖ ὑπό τοῦ 

τερέµπεη καί ἔπειτα νά ἀποδοθεῖ εἰς τόν 

σύζυγόν της.

Πέριξ τῶν τερέµπεηδων ἐσχηµατίσθη ἡ 

τάξις τῶν σωµατοφυλάκων, αὐλοκολάκων, µέ 

µ ί α ν  λ έ ξ ι ν  τ ῶ ν  ε ὐ ν ο ο υ µ έ ν ω ν  ο ἵ τ ι ν ε ς 

καθίσταντο τύραννοι χειρότεροι τῶν κυρίων 

των.

Ἄλλη πληγή περισσότερον ὀδυνηρά ἦτο ἡ 

τάξις τῶν ἐξισλαµιζοµένων ἤ νεοφωτίστων, οἱ 

ὁποῖοι ἐπίεζον τούς χριστιανούς διαφοροτρόπως, 

ἐλήστευον καί ἐφόνευον ἀτιµωρητεί ἀναλόγως δέ 

τῶν κακουργηµάτων τῶν ἐλάµβανον βαθµούς 

καί ἀξιώµατα.

Κατά τήν περίοδον αὐτήν συµπαγεῖς 

ἑλληνικοί πληθυσµοί ὡς τῶν Σουρµένων, Ριζαίου, 

Ὄφεως, Κρώµνης καί περιφερείας, τµήµατος τῆς 

Μάτ®κας, Πλατάνων, Σκάφιας, Τόνγιας, 

Τριπόλεως, Νικοπόλεως, Ἀµασείας, Κωτυώρων 

καί ἄλλων µετεβλήθησαν εἰς µουσουλµάνους 

(κατ' ἐπιφάνειαν), ὁ δέ χριστιανισµός περιορίσθη 

εἰς Τραπεζοῦντα, Κερασοῦντα, Ἀργυρούπολιν, 

Κωτύωρα, Σινώπην, εἰς τήν περιφέρειαν τῶν 

Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν µεταλλείων, ὅπου καί 

κατέφευγον οἱ καταδιωκόµενοι.

ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΑΙ Ἤ ΦΙΡΑΡ
Οἰ ἀπηνεῖς διωγµοί ἐδηµιούργησαν τήν 

ἀντίστασην διά τῶν ὅπλων εἰς τήν Σαντά, τάς 

περιφερείας τῶν Μονῶν καί τά µεταλλεῖα 

Χαλδίας. Τινές δηλαδή τῶν Ἑλλήνων µή 

ἀνεχόµενοι τούς ἐξισλαµισµούς καί τάς 

προσβολάς κατά τῆς οἰκογενείας ὑπό τῶν 

Τ ε ρ έ µ π ε η δ ω ν  ἤ  τ ῶ ν  ε ὐ ν ο ο υ µ έ ν ω ν  τ ω ν , 

ἐγκατέλειπον εἰρηνικά ἔργα καί οἰκογένειαν, 

κατέφευγαν εἰς τά δάση καί τά ὄρη, ἐπετίθεντο 

καί ἐκδικοῦντο τά ὄργανα τῶν Τερέµπεηδων καί 

περιέστελλον τάς εἰς βάρος τῶν ὁµοεθνῶν των 

κακουργήµατα. Οἱ ἀντάρται πολλάκις ἐπέτυχον 

τήν καθαίρεσιν ἤ τόν φόνον αἱµοβόρων 

τιµαριωτῶν καί τόν διορισµόν ἄλλων ἠπιωτέρων, 

ὅπως ὁ διά τήν ἀνδρείαν του ὀνοµασθείς 

Σανταῖος Κοῦρτον ἔκαυσε τό κονάκι Τοῦφα τοῦ 

Χ”Σαλόγλη καί ἐξεδίωξε τοῦτον. Κυριώτεροι ἀπό 

τούς ἀντάρτας, ἦσαν: οἱ ἀδελφοί Μωυσῆς, 

Γεώργιος καί Κωνσταντῖνος Ἀράπογλη ἀπό τήν 

Κουνάκαν, ὁ Χαρίτογλης ἀπό τήν Κρενάσαν, ὁ 

Συγκύρογλης ἀπό τό Χαψῆκιοϊ, ὁ Κοῦρτον καί 

Ζορµπᾶ Ἰσπύρ ἀπό τήν Σαντάν καί ἄλλοι ἀπό τήν 

Κρώµνην, Κερασοῦντα καί Νικόπολιν.

1821-1832
Ἡ ἔκρηξις τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως 

ἄναψε τό µῖσος τῶν Τούρκων ἐναντίον “τοῦ 

ἀπίστου καί βρωµεροῦ ἔθνους τῶν Γραικῶν”. 

Ἱερός Φετβᾶς ἐξεδόθη πού διέτασσε “πάντα 

ἀρχηγόν νά ἐπιστρατεύει τούς πιστούς καί νά 

διαπερᾷ ἐν στόµατι µαχαίρας τούς Ἕλληνες, νά 

ἐξανδραποδίζει τάς γυναῖκας καί τά τέκνα καί 

καταστήσει δούλους εἰς τούς πιστούς, νά 

διανείµει τά ὑπάρχοντα αὐτῶν µεταξύ τῶν 

µουσουλµάνων καί νά παραδίδει τάς ἐστίας τῶν 

εἰς τό πῦρ, εἰς τρόπον ὥστε οὐ µόνον ἀνθρωπίνη 

φωνή, ἀλλ' οὐδέ ἀλέκτορας νά µή ἀκουσθεῖ 

πλέον”. Εἰς τήν Τραπεζοῦντα ἀπεφεύχθη ὁ 

κίνδυνος τῆς σφαγῆς µέ τήν συνδροµήν τοῦ 

συµπαθοῦντος τούς χριστιανούς Σατίρζατε 

Ὀσµάν πασᾶ .εἰς τήν Ματσούκαν χάρις εἰς τόν 

ἡγούµενον τοῦ Βαζελῶνος Χρύσανθον ὅστις 

ἐδωροδόκησε τόν τιµαριοῦχον τῆς Τούφας Σολάν 

Ἐµέρ ἀγᾶν διά 15 .000  γροσίων.  Εἰς  τήν 

περιφέρειαν Χαλδίας προέλαβον τήν σφαγήν οἱ 

Ἀρχιµεταλλουργοί, καί τῆς Νικοπόλεως ὁ 

Μητροπολίτης. Δέν κατωρθώθη νά προληφθεῖ ἡ 

σφαγή ἐν Ἀµασείᾳ καί Νεοκαισαρείᾳ, ἀλλά καί 

ἐνταῦθα δέν ἔλαβε µορφήν γενικῆς ἐξοντώσεως.

Ὁ δεύτερος Ρωσσοτουρκικός πόλεµος ὅστις 

ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἀπελευθερωτικός τῶν 

χριστιανῶν, ἐξῆψε τόν φανατισµόν καί ἐξώθησε 

τούς Τούρκους εἰς παντοειδεῖς διωγµούς, διά 

τοῦτο οἱ Ἕλληνες τῶν καταληφθησῶν καί 

ἔπειτα ἐκκενωθεισῶν ἐπαρχιῶν ἠκολούθησαν 

τά ρωσικά στρατεύµατα καί µετηνάστευσαν εἰς 

Ρωσσίαν.

1832-1908
Ἡ δυσµενής διά τήν Τουρκίαν ἔκβασις τῆς 

Ἑ λ λ η ν ι κ ῆ ς  ἐ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  κ α ί  τ ο ῦ 

ἐπακολουθήσαντος Ρωσσοτουρκικοῦ πολέµου, 

ἐµείωσαν σηµαντικῶς τήν θρασύτητα τῶν 

Τούρκων, διότι ὁ Ἑλληνισµός εἶχεν ὅµαιµον 

κράτος ἐνδιαφερόµενον διά τήν τύχην αὐτοῦ, 

καί µίαν κραταιάν προστάτιδα τήν Ρωσσίαν. Ἡ 

δηµοσίευση τοῦ “Χάντι Σερίφ” κατά τό 1839, διά 

τοῦ ὁποίου καθιεροῦτο ἡ ἰσοπολιτεία τῶν 

ὑπηκόων. ἡ κατάργησις τοῦ τιµαριωτικοῦ 

συστήµατος καί ὁ διορισµός ὑπαλλήλων εἰς τάς 

ἐπαρχίας. ὁ τρίτος Ρωσσοτουρκικός πόλεµος. ἡ 

δηµοσίευση τοῦ “Χάντι Χουµαγιούν” κατά τό 

1856 διά τοῦ ὁποίου ἐχορηγοῦντο νέαι 

φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ α ι  κ α ί  ἀ ν ε ξ ή θ ρ η σ κ ο ι 

µεταρρυθµίσεις, τό ὑπόµνηµα τοῦ 1867 πρός 

τούς ἐν Κωνστάντινουπόλει πρεσβευτάς διά τοῦ 

ὁποίου ἐβεβαιοῦντο  αἱ πραγµατοποιηθεῖσαι 

µετάρρυθµίσεις καί ἐδίδετο ὑπόσχεσις  περί 

ταχείας ἐφαρµογῆς τῶν λοιπῶν, ταῦτα πάντα 

ἐµείωσαν εἰς τούς Τούρκους τήν ἰδέαν τῆς 

παντοδυναµίας καί τοῦ ἀηττήτου, ἐξοικείωσαν 

αὐτούς πρός τήν νέαν κατάστασιν ἥτις ἐπέβαλε 

τήν ἀνάγκην τῆς ἰσότητος, περιέστειλαν τάς 

βιαιοπραγίας ἐναντίον τῶν χριστιανῶν καί 

ἐβελτ ίωσαν σπουδαίως  τήν  θέσιν  τοῦ 

Ἑλληνισµοῦ τοῦ Πόντου.

Ἡ  Τουρκική κυβέρνησις ἐπιθυµοῦσα νά 

προλάβει πᾶσαν ἀφορµήν ἐπεµβάσεως τῶν 

χριστιανικῶν κρατῶν καί  µάλιστα τῆς 

γειτονικῆς Ρωσσίας ἐφρόντισε νά στείλει εἰς 

Πόντον τούς καλλιτέρους ὑπαλλήλους καί 

πεπειραµένους Γενικούς Διοικητάς καί ἀπό τοῦ 

1860 ὁ Πόντος ἦτο τό µᾶλλον εὐνοµούµενον 

τµῆµα τοῦ κράτους, ὁ δέ Ἑλληνισµός ἔπαυσε νά 

εἶνε δοῦλος ἐπεδόθη ἀκωλύτως εἰς τήν 

εἰρηνικήν ἀνάπτυξιν καί πρόοδον, ἐκυριάρχει 

οἰκονοµικῶς καί ὑπερεῖχεν ἀσυγκρίτως κατά 

τήν µόρφωσιν καί παιδείαν. 

 (συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)

ΚΕΡΑΣΙΝΟΣ
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Το τσάι είναι σύμβολο φιλοξενίας

Οι Τούρκοι πίνουν περισσότερο τσάι από ότι νερό. Βέβαια, το τσάι 

στην  Τουρκία λειτουργεί περισσότερο ως ένδειξη φιλοξενίας και 

φιλίας αφού αποτελεί συχνά αφορμή για πρόσκληση σε κάποιο σπίτι 

και συνεπώς αφορμή για κοινωνικές συναναστροφές.Το τσάι 

προσφέρεται κυρίως μετά από κάποιο γεύμα και συνοδεύεται με 

διάφορα φρούτα και γλυκά.

Ένδειξη σεβασμού στις μεγαλύτερες ηλικίες

Αν επισκεφθείς το σπίτι των γονιών κάποιου φίλου θα προσθέσεις τις 

λέξεις “teyze” ή «amca» πριν το όνομά τους, που σημαίνουν θείος ή 

θεία και επιδεικνύουν σεβασμό. Στα άτομα που είναι λίγο μεγαλύτερα 

προσθέτεις πριν το όνομα τους τις λέξεις “abi” για τον άντρα και “abla” 

για την γυναίκα.

Στους γάμους δίνεται χρυσό

Αν τύχει να βρεθείς σε ένα παραδοσιακό τουρκικό γάμο θα έχεις την 

τιμή να παρακολουθήσεις εκείνη την ιερή για του Τούρκους στιγμή 

όπου σύμφωνα με την παράδοση δίνονται χρυσές λίρες στη νύφη και 

τον γαμπρό και κρεμιούνται γύρω από τον λαιμό τους. Ο λόγος πίσω 

από αυτήν την παράδοση είναι ότι το χρυσό δε θα χάσει ποτέ την αξία 

του σε αντίθεση με τα χρήματα.

Για να επισκεφθείς ένα Τζαμί πρέπει να ακολουθήσεις τους κανόνες 

ενδυμασίας

Γνωρίζουμε πως η Τουρκία είναι μια μουσουλμανική χώρα. Για 

αυτό λοιπόν, όπως σε κάθε τόπο λατρείας έτσι και στο τζαμί η 

σεμνότητα είναι απαραίτητη. Οι γυναίκες είναι απαραίτητο να έχουν 

καλύψει το κεφάλι τους με ένα μαντήλι και να μην φαίνονται τα χέρια 

και τα πόδια τους. Οι άντρες από την μεριά τους θα πρέπει να φοράνε 

μακριά παντελόνια που να καλύπτουν τα γόνατα τους.

Πριν μπεις σε ένα σπίτι βγάζεις τα παπούτσια σου

Οι Τούρκοι επιθυμούν να κρατούν τα σπίτια τους αψεγάδιαστα. Για 

αυτό το λόγο όταν βρίσκονται στο σπίτι φορούν πάντα παντόφλες, ενώ 

έχουν έξτρα ζευγάρια για τους επισκέπτες. Πριν μπεις σε ένα σπίτι στην 

Τουρκία πρέπει παραδοσιακά να βγάλεις τα παπούτσια σου ώστε να 

μην φέρεις στο σπίτι διάφορες ακαθαρσίες από έξω.

Κάθε επίσκεψη πρέπει να συνοδεύεται και από ένα δώρο

Κάθε φορά που επισκέπτεσαι ένα φιλικό σπίτι είναι απαραίτητο να 

προσφέρεις ένα μικρό δείγμα ευχαρίστησης για την φιλοξενία που θα 

σου προσφέρουν, είτε αυτό είναι φαγητό είτε λουλούδια. Απέφυγε να 

προσφέρεις αλκοόλ καθώς αρκετοί Τούρκοι μπορεί να μην το 

προτιμούν για θρησκευτικούς λόγους.

Όταν καλέσεις κάποιον έξω για φαγητό πρέπει να πληρώσεις τον 

λογαριασμό

Για τους Τούρκους, παραδοσιακά αν κάποιος σε καλέσει για φαγητό 

πρέπει εκείνος να πληρώσει και τον λογαριασμό. Το να μοιράσεις τον 

λογαριασμό δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο, όμως ο καλεσμένος σου 

θα σου «ξεπληρώσει» το κέρασμα κάποια επόμενη φορά με αντίστοιχη 

πρόσκληση.

Ο τουρκικός καφές 

Ο καφές είναι πιο ασυνήθιστος από το τσάι και φτιάχνεται κυρίως σε 

ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως όταν έχεις επισκέπτες στο σπίτι. Όταν ο 

καφές φτάσει σε ένα χαμηλό σημείο πρέπει να σταματήσεις να πίνεις 

πρώτου γίνει πολύ πικρός και λέγεται ότι το κατακάθι που μένει μπορεί 

να διαβαστεί και «να σου πει την μοίρα σου».

Το ψωμί συνοδεύει πάντα ένα γεύμα

Στην Τουρκία επικρατεί η παράδοση του να υπάρχει πάντα ψωμί 

στο τραπέζι και να συνοδεύει κάθε γεύμα. Υπάρχει καθημερινά φρέσκο 

και μπορεί να αγοραστεί από διαφορά «μίνι μάρκετ» που βρίσκονται 

στις γειτονιές.

Όταν χαιρετάς κάποιον τον φιλάς και στα δύο μάγουλα

Μόνο τα άτομα που έχουν στενές σχέσεις, δηλαδή φίλοι και 

συγγενείς, αγκαλιάζονται. Στην περίπτωση των απλών γνωστών ο 

χαιρετισμός γίνεται με την ανταλλαγή φιλιών και στα δύο μάγουλα. Οι 

άνδρες  βέβαια  σε  αυτήν  την  περίπτωση προτ ιμούν  να 

πραγματοποιούν αυτόν τον χαιρετισμό περισσότερο σε γυναίκες παρά 

σε άντρες.

Τα τουρκικά διακοσμητικά μάτια που βρίσκονται παντού 

υπάρχουν για την πρόληψη του κακού

Όποιος έχει επισκεφθεί την Τουρκία σίγουρα παρατήρησε τα 

διακοσμητικά μάτια που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σημείο, από τα 

σπίτια μέχρι και τα αυτοκίνητα. Αυτό το διακοσμητικό στοιχείο 

θεωρείται ότι προστατεύει από πολλά δεινά της καθημερινής ζωής 

όπως την ζήλια των γειτόνων έως και την ανάμειξη σε κάποια 

δικαστική διαμάχη.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της   γείτονος 

Τουρκίας απάντησε στις 26 Απριλίου  2021  σχετικά 

με τις δηλώσεις  του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο 

Μπάιντεν  που χαρακτήρισε τα γεγονότα του 1915 « 

Γενοκτονία των Αρμενίων»,  σπάζοντας μια 

μακρόχρονη παράδοση Αμερικανών προέδρων 

που  απέφευγαν  να  χρησιμοποιήσουν  το 

συγκεκριμένο όρο.

Απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, στο 

in fographic  ξεκ ίνησε  με  τον  ορισμό  της 

γενοκτονίας, δηλώνοντας ότι είναι ένα είδος 

εγκλήματος κατά της διεθνούς κοινότητας, του 

οποίου ο ορισμός και το πλαίσιο καθορίζονται από 

το νόμο  και  τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση από το 1950, 

αλλά διευκρίνισε ότι οι χώρες ρυθμίζουν το τι είναι 

έγκλημα της γενοκτονίας με εσωτερικούς τους 

νόμους, σύμφωνα με τη σύμβαση, στην οποία 

συμμετέχουν 149 κράτη.

Υπενθύμισε ότι το έγκλημα καθορίστηκε για 

πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο από τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών του 1948 για την πρόληψη 

και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Σχετικά με το συγκεκριμένο έγκλημα η τουρκική 

νομοθεσία, αναφέρει: "Ο τουρκικός ποινικός 

κώδικας με αριθμό 5237, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιουνίου 2005, ρυθμίζει το έγκλημα γενοκτονίας 

σ τ ο  ά ρ θ ρ ο  7 6  κ α ι  ε γ κ λ ή μ α τ α  κ α τ ά  τ η ς 

ανθρωπότητας στο άρθρο 77 ,από το πλαίσιο που 

ορίζεται στα διεθνή έγγραφα. "

Επίσης ανέφερε χωρία ντροπή  ΄΄ Ότι το 

καταστατικό των περιορισμών δεν θα εφαρμοστεί 

σε εκείνα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν 

την 1η Ιουνίου 2005΄΄.

Το έγκλημα πρέπει να διαπράττεται με 

συγκεκριμένη πρόθεση, είπε, ορίζοντας τις 

διατάξεις του εγκλήματος, και πρόσθεσε ότι πρέπει 

να υπάρξει  μια  πράξη μερικής  ή  ολικής 

κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς  μ ι α ς  ε θ ν ι κ ή ς , φ υ λ ε τ ι κ ή ς  ή 

θρησκευτικής ομάδας μόνο λόγω της φύσης 

τους."Με αυτό το κίνητρο, πράξεις καταστροφής 

όπως η δολοφονία και ο τραυματισμός, που 

κατευθύνονται προς μια συγκεκριμένη ομάδα 

προκαλούν έγκλημα γενοκτονίας".

Απαντώντας στο ερώτημα ποιος αποφασίζει αν 

μια πράξη είναι γενοκτονία, είπε αναμφίβολα ότι η 

γενοκτονία ενδιαφέρει διάφορους κλάδους όπως η 

πολιτική, η κοινωνιολογία και η ιστορία."Ωστόσο, 

για μια πράξη που συνιστά νομικό έγκλημα 

γενοκτονίας, είτε η δικαιοδοσία της χώρας στην 

οποία πραγματοποιήθηκαν οι φερόμενες πράξεις 

είτε ένας διεθνής δικαστικός μηχανισμός (διεθνή 

ποινικά δικαστήρια ή Διεθνές Δικαστήριο) με 

δικαιοδοσία πρέπει να αποφασίσει για το ζήτημα", 

αναφερόμενο στο άρθρο 6 της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών του 1948.Ο κατηγορούμενος 

πρέπει να είναι ζωντανός για να κινηθεί δίωξη, 

πρόσθεσε.

Εγκλήματα γενοκτονίας στην παγκόσμια 

ιστορία

Απαντώντας στο ερώτημα εάν υπάρχουν 

δικαστικές αποφάσεις που έχουν αναφερθεί ως 

γενοκτονία στην παγκόσμια ιστορία, είπε ότι το 

1945, το Δικαστήριο της Νυρεμβέργης δικάζει τα 

εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας της  Γερμανίας.

Υπενθύμισε ότι το δικαστήριο, το οποίο τεχνικά 

δεν χειρίστηκε τη γενοκτονία, ιδρύθηκε με διεθνές 

καθεστώς.

"Από το 1954, η Γερμανία άρχισε να διώκει τους 

δράστες του Ολοκαυτώματος με τους νόμους που 

έχει θεσπίσει", προσθέτοντας ότι η χώρα άρχισε το 

καταστατικό των περιορισμών το 1965, ανοίγοντας 

το δρόμο για την εφαρμογή των νόμων σε 

προηγούμενα γεγονότα.

"Σε διεθνές επίπεδο, το Διεθνές Ποινικό 

Συνήθειες των τούρκων
που καλό είναι να ξέρουμε

Ο Λύκον πότε θα  αλλάζ τα ταπιέτ ΄ατ; 
Δικαστήριο της πρώην Γιουγκοσλαβίας ιδρύθηκε 

το 1993 και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της 

Ρουάντα το 1994, ενώ τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας δικάστηκαν και καθορίστηκε η 

γενοκτονία".

Η απόφαση της Ρουάντα του 1998 είναι η πρώτη 

απόφαση γενοκτονίας από ένα διεθνές δικαστήριο 

στην παγκόσμια ιστορία, ανέφερε, προσθέτοντας 

ότι το 2007, το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε ότι 

υπήρχε γενοκτονία στη Βοσνία.

"Επομένως, υπάρχει μια νομική βάση για να 

χαρακτηρίσουμε τα γεγονότα στη Γερμανία, τη 

Βοσνία και τη Ρουάντα" γενοκτονία", τόνισε.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν υπάρχει μια 

εξουσιοδοτημένη δικαστική απόφαση που 

περιγράφει τα γεγονότα του 1915 ως «γενοκτονία», 

ανέφερε ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση επί 

του θέματος και δεν είναι δυνατή κυρίως και 

τυπικά.

"Δεν ε ίναι  απολύτως  απαραίτητο ένας 

δικαστικός μηχανισμός να αναλάβει δράση κατά 

του πλαισίου που ορίζεται στη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του 

Διεθνούς Δικαστηρίου".

Τι λέει το ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων

Στις αποφάσεις Perincek και Mercan της  

Ελβετίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) δήλωσε ότι δεν έχει την 

εξουσία να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις 

αντίθετες προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή το 

Διεθνές Δικαστήριο πλαίσιο της Σύμβασης 

Γενοκτονίας σχετικά με τα γεγονότα που βίωσαν οι 

Αρμένιοι κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 

1915 και κατά πόσον η απέλαση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί «γενοκτονία» στο διεθνές δίκαιο. 

"Επομένως, τυχόν ισχυρισμοί που βασίζονται στα 

γεγονότα του 1915 δεν μπορούν να προβληθούν 

ενώπιον του  Δικαστηρίου", ανέφερε το υπουργείο.

Σχετικά με το ερώτημα, εάν υπάρχει νομική βάση 

στις παρατηρήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ 

Μπάιντεν, είπε: «Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση 

για τη Γενοκτονία, στην οποία η χώρα μας είναι 

επίσης συμβαλλόμενο μέρος, και η νομολογία του 

ICJ ερμηνεύει αυτήν τη συμφωνία, οι δηλώσεις του 

προέδρου των ΗΠΑ δεν έχουν νομική βάση ".

Προκαλώντας πρόσθεσαν : "Οι αβάσιμοι 

ισχυρισμοί που προβάλλονται εντελώς με πολιτικά 

κίνητρα δεν σημαίνουν τίποτα άλλο από την 

προσπάθεια να υποτιμήσουμε τη λαμπρή ιστορία 

ενός έθνους που ζει με δικαιοσύνη και νόμο για 

αιώνες."

Τουρκική στάση στα γεγονότα του 1915

Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τα γεγονότα του 

1915, είναι ότι οι θάνατοι των Αρμένιων στην 

ανατολική Ανατολία έλαβαν χώρα όταν ορισμένοι 

χριστιανοί ενθάρρυναν  την εισβολή Ρώσων και 

εξεγέρθηκαν εναντίον των οθωμανικών  δυνάμεων.  

Η  επακόλουθη ΄΄μετεγκατάσταση΄΄ Αρμενίων είχε 

ως αποτέλεσμα πολλά θύματα.

Η Τουρκία αντιτίθεται στην παρουσίαση αυτών 

τ ω ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  ω ς  « γ ε ν ο κ τ ο ν ί α » , 

χαρακτηρίζοντάς τα ως τραγωδία στην οποία και οι 

δύο πλευρές υπέστησαν θύματα.

Αυτοί  οι   συστηματικά δολοφόνοι των 

χριστιανών της Ανατολίας  που επιδόθηκαν στη  

συστηματική εξόντωση των πληθυσμών ανατολικά  

του  Αιγαίου  συνεχίζουν να μην  το  ομολογούν  

αλλά να προκαλούν σε κάθε ευκαιρία. Οι  σφαγές, 

τα βασανιστήρια, οι βιασμοί, ο εξαναγκαστικός 

ξεριζωμός και οι πορείες θανάτου κατά τους 

τούρκους δεν είναι γενοκτονία  αλλά ΄΄μετατόπιση 

πληθυσμών΄΄. 

Και επειδή   ́ ΄από λύκο δεν γεννιέται  τσοπάνης΄΄  

(Kurttan çoban olmaz-τουρκική παροιμία)  ας  

έχουμε τα μάτια μας  ανοικτά  και τις ψυχές μας 

έτοιμες  για συνεχείς αγώνες. 
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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 

παρέστη στην Επιμνημόσυνη Δέηση για την Ημέρα Μνήμης της 

Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου στον Καθεδρικό Ναό 

Αθηνών. Στη συνέχεια, αφού κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του 

Αγνώστου Στρατιώτη, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

"Με οδύνη τιμάμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων του 

Ποντιακού Ελληνισμού, που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο 

πριν από έναν αιώνα.

Η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στον ιερό σκοπό της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. H 

παγκόσμια κοινότητα οφείλει να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή, διασφαλίζοντας έμπρακτα τον 

σεβασμό του ύψιστου δικαιώματος στη ζωή και της ανεκτικότητας σε κάθε εθνική, θρησκευτική ή άλλη 

ταυτότητα.

Η απερίφραστη καταδίκη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι πράξη με βαθιά πολιτική και 

ανθρώπινη αξία και λειτουργεί αποτρεπτικά στο μέλλον."

Πηγηγ:e-Pontos 

ΠτΔ: Κατέθεσε στεφάνι
παρουσία Ποντίων Ευζώνων 

για πρώτη φορά

Ο Άγγλος  πρωθυπουργός του  Ηνωμένου Βασιλείου  William Ewart 

Gladstone(1809-1898),  ανέφερε,  σε άσχετο με τα γεγονότα της Γενοκτονίας 

χρόνο,  για τους εξ ανατολών γείτονες μας:

<<Οι Μωαμεθανοί Τούρκοι, δεν είναι οι πράοι   Μωαμεθανοί των Ινδιών, 

ούτε οι ιπποτικοί Σαλαδίνοι της Συρίας, ούτε οι πολιτισμένοι Μαυριτανοί της 

Ισπανίας. Οι Τούρκοι σχεδόν στο σύνολό τους από της εμφανίσεώς τους στην Μ. 

Ασία και στην Ευρώπη είναι το μοναδικό δείγμα της ανθρωπότητας, που έδειξε 

την μεγαλύτερη έλλειψη ανθρωπισμού. Από όπου πέρασαν, μια πλατιά κηλίδα 

αίματος, έδειχνε τα ίχνη της  διαβάσεως  τους και σ' όλη την έκταση της 

Κυριαρχίας τους, ο Πολιτισμός εξαφανίζετο. 

Πέρασαν δια πυρός και σιδήρου του Βαλκανικούς 

λαούς και τον 16ο αιώνα έφθασαν προ των πυλών της 

Βιέννης, όπου ηττήθηκαν από τον Συμμαχικό Στρατό της 

Ευρώπης. Εάν είχαν τότε νικήσει, οι Τούρκοι, η Ευρώπη 

σήμερα θα ήταν χειρότερη από τις υπανάπτυκτες χώρες 

της Ασίας και Αφρικής…>>

Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο  ότι  και σήμερα   οι 

απόγονοι των τότε τούρκων συμπεριφέρονται με τον ίδιο 

τρόπο πλην όμως τους θυμίζουμε:  Son gülen iyi güler  

(Γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος).

Κορυφώθηκαν  την  Κυριακή 23 Μαΐου 2021

οι εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας 

Συνέχεια από την 1η σελίδα

2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 

Κυκλοφόρησε σχετικό αφιερωματικό βίντεο στα 

ΜΜΕ και ΜΚΔ, για τη γενοκτονία των Ελλήνων 

του Πόντου στα ελληνικά , αγγλικά και τουρκικά 

προκειμένου να προωθήσουμε παγκόσμια  την 

αναγνώριση της γενοκτονίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ   16-5-2021

Ολοκληρώθηκε ο  Β΄ κύκλος παρακολούθησης 

σεμιναρίων ποντιακής διαλέκτου μέσω  της 

πλατφόρμας zoom, με ιδιαίτερο αφιέρωμα  στην 

ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου. Όλα τα μαθήματα  

(περσινά και φετινά) είναι αναρτημένα.

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ      17 και 18-5-2021

Διανεμήθηκε έντυπο υλικού και βιβλία σε λύκεια 

της πόλης της Βέροιας και κυκλοφόρησε 

αφιερωματικό βίντεο στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, για τη 

γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με 

αφηγήσεις μικρών παιδιών της λέσχης, με θέμα τη 

γενοκτονία.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      

17,19 και 21-5-2021

Πραγματοποιήσαμε αιμοδοσίες στο  χώρο  του  

2ου  ΚΑΠΗ  Δήμου Βέροιας με  σύνθημα «δώσε 

αίμα για το αίμα που χάθηκε». 

ΤΕΤΑΡΤΗ  19-5-2021  

Λειτούργησε  περίπτερο  ενημέρωσης  στην  

πλατεία  δημαρχείου για το θέμα της γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου με ταυτόχρονη 

διανομή έντυπου υλικού.

06.30 μ. μ.  Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση 

στην Πλ. Αγ. Σοφίας – Θεσσαλονίκης, που 

οργανώθηκε   από  τη  ΠΟΕ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  23-5-2021

Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή  2 3  Μ α ΐ ο υ  2 0 2 1  τ ο  π ρ ω ί  

πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στον Ι. Ν. Αγίας 

Παρασκευής Βέροιας με τη συμμετοχή 11  

Ποντιακών Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού 

Ημαθίας.  Στις  10.30 π.μ.  τελέσθηκε η 

επιμνημόσυνη δέηση στην  Πλατεία Ν. 

Καπετανίδη και κατατέθηκαν τα  στεφάνια στο 

μνημείο του πόντιου Ακρίτα.

2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 

Κυκλοφόρησε το διαδικτυακό παίγνιο γνώσεων 

με  ιστορικά, πολιτιστικά  και παραδοσιακά  

στοιχεία, για την ενημέρωση  όλου του κόσμου  

περί του αλησμόνητου και αλύτρωτου Πόντου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  23 -5-2021

Κυκλοφόρησε από το κανάλι της λέσχης και στο 

μέλλον από όλα τα  ΜΚΔ  ενός  παραδοσιακού  

β ι ν τ ε ο σ κ ο π η μ έ ν ο υ  ΄ ΄ π α ρ α κ ά θ ΄ ΄  μ ε 

παραδοσιακούς σκοπούς του πόντου, που έγινε 

στη λέσχη  με τους κορυφαίους πόντιους 

καλλιτέχνες  και αφιερώνεται στη μνήμη των 

προγόνων μας, με σύνθημα ΄΄Οι ρίζες ποτέ δεν 

κόβονται΄΄.             

Επίσης κάποιες δράσεις μας έγιναν ,δεν θα  

αναφερθούν δημόσια καθώς αγγίζουν ευαίσθητα 

κοινωνικά θέματα, της καθημερινότητας μας.

 Όλοι μαζί δώσαμε την υπόσχεση ότι δεν ξεχνάμε 

και απαιτούμε τη διεθνή αναγνώριση της 

γενοκτονίας και την δημόσια αναδρομική 

συγγνώμη από τους θύτες και τους συνεργάτες 

τους. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ  ΤΟΥΣ   ΓΕΙΤΟΝΕΣ

- Εύξεινος Λέσχη Βέροιας

- Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου

- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Ζερβοχωρίου «ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΝΙΑΤΑ»

- Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας & Περιχώρων «Ο ΑΚΡΙΤΑΣ»

- Μορφωτικός Σύλλογος Κιβωτιανών

- Μ.Ε.Γ.Σ.Ν. Κοπανού «ΜΙΕΖΑ»

- Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Τ' ΑΝΘΕΜΙΑ»

- Σύλλογος Ποντίων 

  Μακροχωρίου

- Σύλλογος Παλατιτσιωτών

- Πολιτιστικός Όμιλος Καστανιάς

- Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής

oι οποίοι  τελέσαμε   μνημόσυνο 

από κοινού για τις ψυχές των 

άταφων σφαγιασθέντων  

προγόνων  μας,  αλλά  και δώσαμε 

την υπόσχεση (όρκο) ότι δεν 

ξεχνάμε και απαιτούμε τη διεθνή  

αναγνώριση της  γενοκτονίας και 

την δημόσια αναδρομική 

συγγνώμη από τους θύτες και τους 

συνεργάτες τους. 

Στην Βέροια τίμησαν την επέτειο της Γενοκτονίας
οι Πολιτιστικοί  Σύλλογοι  του Νομού  Ημαθίας

ΚΕΡΑΣΙΝΟΣ
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