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■ Σχέδιο συστηματικῆς ἐξόντωσης τῶν Χριστιανῶν

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 
1916-1923*

Mέρος Α’

῾Η Γενοκτονία τῶν Ποντίων, μὲ περισσότερους ἀπὸ 350.000 
νεκρούς, ἀποτελεῖ τὴν δεύτερη μεγάλη Γενοκτονία τοῦ 

20οῦ αἰῶνα. 
Ἡ Γενοκτονία ὡς ὅρος διαμορφώθηκε, κυρίως, στὴν Δίκη 

τῆς Νυρεμβέργης, ὅπου δικάστηκε ἡ ἡγεσία τῶν ναζιστῶν 
ἐγκληματιῶν πολέμου. 

Ὡς νομικὴ ἔννοια διατυπώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο 
στὶς 9.12.1948 μὲ τὴν Σύμβαση τῆς Ρώμης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα 
Δικαιώματα.

Ἀποτελεῖ τὸ βαρύτερο ἔγκλημα, σύμφωνα μὲ τὸ Διεθνὲς 
Δίκαιο, γιὰ τὸ ὁποῖο, μάλιστα, δὲν ὑπάρχει παραγραφή. 

Ἡ Διεθνὴς Κοινότητα ἀναγνώρισε ἄμεσα ἢ ἔμμεσα τὶς 
ἄλλες δύο Γενοκτονίες τοῦ 20οῦ αἰώνα, τῶν Ἑβραίων καὶ 
τῶν Ἀρμενίων. 

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων ἔχει τὶς ἴδιες ποσοτικὲς καὶ 
ἠθικὲς ἀναλογίες μὲ αὐτὲς τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Ἀρμενίων, 
δυστυχῶς, ὅμως, ἔχει ἀποτελέσει τὴν λιγότερο μνημονευό-
μενη καὶ περισσότερο λη-
σμονημένη ἀπὸ τοὺς Ἐθνι-
κοὺς καὶ Διεθνεῖς Ὀργα-
νισμούς.

* * *
Ὁ Ποντιακὸς Ἑλληνι-

σμός, ἀπὸ τὴν πτώση τῆς 
Αὐτοκρατορίας τῆς Τραπε-
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ζούντας (1461), γνώρισε συνεχεῖς 
διωγμούς, σφαγὲς καὶ ξεριζω-
μοὺς καὶ προσπάθειες γιὰ τὸν βί-
αιο ἐξισλαμισμὸ καὶ ἐκτουρκισμό 
του, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν συστη-
ματικὴ καὶ μεθοδευμένη ἐξόντω-
ση- Γενοκτονία τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ἡ συστηματικὴ ἐξόντωση τῶν Ποντίων, ὅπως καὶ τῶν γει-
τόνων τους Ἀρμενίων, ὑπῆρξε προσχεδιασμένο ἔγκλημα. 

Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐξόντωσή τους πάρθηκε ἀπὸ τοὺς 
Νεότουρκους τὸ 1911, ἐφαρμόστηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν Μου-
σταφὰ Κεμὰλ (1919-23).

Τὸ Νεοτουρκικὸ Κομιτάτο «Ἕνωση καὶ Πρόοδος» ἱδρύ-
θηκε τὸ 1889 καὶ ἐμφανίστηκε, στὴν ἀρχή, μὲ προοδευτικὸ 
«προσωπεῖο», διακηρύσσοντας ὅτι εἶχε ὡς βάση του τὶς 
ἀρχὲς τοῦ Μιδὰτ Πασᾶ, ὁ ὁποῖος ἀναγνώριζε τὴν ὕπαρξη 
πολλῶν Ἐθνοτήτων στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ 
πρότεινε τὴν συγκρότηση τῆς Αὐτοκρατορίας σὲ ὀμοσπον-
δία ἐθνῶν μὲ ἴσα δικαιώματα. 

Μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1908, οἱ Νεότουρκοι μὲ ἐπικε-
φαλῆς τοὺς Ἐμβὲρ Πασᾶ, Ταλαὰτ κ.ἄ. ἐπικράτησαν στὴν 
Αὐτοκρατορία καὶ σταδιακὰ ἀποκάλυψαν τὸ πραγματικό 
τους πρόσωπο. Στόχος τους ὑπῆρξε ἡ μετατροπὴ τῆς πολυ 
-εθνικῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας σὲ ἐθνικὸ τουρκικὸ κρά-
τος μὲ τὴν ἐξόντωση καὶ τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν ἄλλων λαῶν.

* * *
Στὸ Συνέδριο τῶν Νεότουρκων, ποὺ πραγματοποιήθηκε 

στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1911, πάρθηκε ἡ ἑξῆς ἀπόφαση:
«Ἡ Τουρκία πρέπει νὰ γίνει μω-

αμεθανικὴ χώρα. Οἱ μωαμεθανικὲς 
ἀντιλήψεις καὶ ἡ μωαμεθανικὴ 
ἰσχὺς πρέπει νὰ κυριαρχήσουν 
στὴν χώρα. Κάθε ἄλλη θρησκευ-
τικὴ προπαγάνδα πρέπει νὰ κατα-
πνίγεται. Ἡ ὕπαρξη τῆς αὐτοκρα-
τορίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δύναμη 
τοῦ νεοτουρκικοῦ κόμματος καὶ 
ἀπὸ τὴν συντριβὴ ὅλων τῶν ἀντα-
γωνιστικῶν σ᾿ αὐτὸ ἰδεολογιῶν. Ἀργὰ

Ἰσμαὴλ Ἐμβὲρ Πασᾶς
 (1881 - 1922).
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ἢ γρήγορα θὰ πρέπει νὰ ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ πλήρης ὀθωμανοποίηση
τῶν ὑπηκόων τῆς Τουρκίας. Καί, 
ἀσφαλῶς, εἶναι ὁλοκάθαρο, ὅτι 
αὐτὸ δὲν θὰ μπορέσει νὰ γίνει μὲ 
τὴν πειθὼ καὶ κατὰ συνέπεια θὰ 
πρέπει νὰ προσφύγουμε στὴν ἔνο-
πλη βία. Ὁ χαρακτήρας τῆς αὐτο-
κρατορίας πρέπει νὰ μείνει μωα-
μεθανικὸς καὶ θὰ πρέπει νὰ δοῦμε, 
ὅτι οἱ μωαμεθανικοὶ θεσμοὶ καὶ 
οἱ μωαμεθανικὲς παραδόσεις θὰ 

πρέπει νὰ γίνονται σεβαστά. Τὸ δικαίωμα τῶν 
ἄλλων ἐθνοτήτων νὰ ἔχουν τὶς δικές τους ὀργα-
νώσεις θὰ πρέπει νὰ ἀποκλειστεῖ. Κάθε μορφὴ 
ἀποκέντρωσης εἶναι προδοσία στὴν τουρκικὴ 
αὐτοκρατορία. Οἱ ἐθνότητες εἶναι ἀμελητέες 
ποσότητες. Μποροῦν νὰ κρατήσουν τὴν θρη-
σκεία τους, ἀλλὰ ὄχι τὴν γλώσσα τους. Ἡ διά-
δοση τῆς τουρκικῆς γλώσσας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 
κυριότερα μέσα ἐξασφάλισης τῆς μωαμεθα-
νικῆς ὑπεροχῆς καὶ τῆς ἀφομοί-ωσης τῶν μὴ 
μωαμεθανικῶν στοιχείων…».

* * *
Στὸν Πόντο, μετὰ τὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ 1856 μὲ τὸ 

Σουλτανικὸ Διάταγμα, τὸ Χάπι Χουμαγιούν, βελτιώθηκε ἡ 
θέση τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς καὶ ἄρχισε ἡ 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ τόπου. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα 
τὸ ἐμπόριο σ᾿ ὁλόκληρο τὸν Πόντο εἶχε περάσει στὰ χέρια 
τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐν μέρει τῶν Ἀρμενίων.

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς γερμανικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν Ἀνα-
τολὴ καὶ τὰ οἰκονομικά της σχέδια γι᾿ αὐτὴν τὴν περιοχὴ 
ἀποτέλεσαν τὸν καταλύτη ποὺ μετέβαλε τὸ σκηνικό. 

Οἱ Γερμανοὶ ὡς μοναδικὸ ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους γιὰ 
οἰκονομικὴ διείσδυση στὸ ὀθωμανικὸ κράτος ἔβλεπαν τοὺς 
Ἕλληνες καὶ τοὺς Ἀρμενίους, ποὺ στὰ χέρια τους βρισκό-
ταν ὁ ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς χώρας, γι᾿ αὐτὸ καὶ 
παρακινοῦσαν τοὺς Τούρκους μὲ κάθε μέσο νὰ στραφοῦν 
ἐναντίον τους.

Πατριάρχης 
Ἰωακεὶμ Γ’ 

(1878-1912).
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Στὶς 26 Ἰουλίου 1909 ὁ Γερμανὸς πρε-
σβευτὴς στὴν Κωνσταντινούπολη Miguel 
ἔστειλε ἀναφορὰ στὸ Βερολῖνο σχετικὰ μὲ 
τὴν συνάντηση τοῦ πατριάρχη Ἰωακεὶμ 
Γ’ μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ Σεφκὲτ 
Πασᾶ, γεγονὸς ποὺ εἶχε γίνει πρωτοσέλι-
δο θέμα ὅλων τῶν ἐφημερίδων ποὺ ἐκδί-
δονταν τότε στὴν Κωνσταντινούπολη. 

Γιὰ πρώτη φορὰ ἕνας Τοῦρκος Πρωθυ-
πουργὸς ἀπειλοῦσε αὐτοπροσώπως τὸν 
Θρησκευτικὸ Ἡγέτη τῆς μεγαλύτερης 
μειονότητας, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων «θὰ
σᾶς κόψουμε τὰ κεφάλια, θὰ σᾶς ἐξαφα-
νίσουμε. Ἢ ἐμεῖς θὰ ἐπιζήσουμε ἢ ἐσεῖς».

* * *
Οἱ Τοῦρκοι χωρὶς προσχήματα πιὰ πέρασαν στὴν ἐπίθε-

ση. Ἀπὸ κάθε γωνιὰ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μ. Ἀσίας ἔρχονταν 
καταγγελίες. 

Στὶς 30 Μαΐου 1911 ὁ μητροπολίτης Ἀμασείας Γερμανὸς 
Καραβαγγέλης κατάγγειλε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 
καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τὶς βαρβαρό-
τητες ὀργάνων τῆς τουρκικῆς Κυβέρνησης στὴν περιοχή του.

 Οἱ Νεότουρκοι κήρυξαν οἰκονομικὸ πόλεμο σὲ καθετὶ 
ἑλληνικό. Ἀπαγόρευσαν τὰ ἑλλη-
νικὰ προϊόντα καὶ δὲν ἐπέτρεψαν 
στὰ ἑλληνικὰ πλοῖα νὰ ἀγκυροβο-
λήσουν σὲ τουρκικὰ λιμάνια. Αὐτὸ 
τὸ ἐμπορικὸ μποϊκοτὰζ πραγματο-
ποιήθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Τουρ-
κία, καί, φυσικά, καὶ στὸν Πόντο.

Ἡ μισαλλόδοξη καὶ ἀντιχριστι-
ανικὴ πολιτικὴ τῶν Νεότουρκων 
ὁδήγησε στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέ-
μους, μὲ ἑνωμένες τὶς χριστιανικὲς 
χῶρες τῆς Βαλκανικῆς ἐναντίον 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 

* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πο-

λέμου, βέβαια, οἱ διωγμοὶ αὐξή-
θηκαν. Στὴν Τραπεζοῦντα οἱ 

Ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς 
Καραβαγγέλης ἀνάμεσα 

σὲ Τούρκους ἀξιωματικοὺς 
καὶ στρατιώτες.

Ὁ Μητροπολίτης 
Ἀμασείας Γερμανὸς 

Καραβαγγέλης.
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τουρκικὲς ἐφημερίδες παρακινοῦσαν τοὺς 
ἀναγνῶστες ν᾿ ἀρχίσουν τοὺς διωγμοὺς 
καὶ τὶς σφαγές. 

Στὶς 19 Μαΐου 1912 ἡ ἐφημερίδα «Χατὲμ 
Μιλὲτ» τῆς Κερασούντας ἔγραφε τὰ ἑξῆς:

«Ἡμεῖς οἱ Τοῦρκοι δὲν διακρίνο-
μεν τὴν λεπτότητα τῆς πολιτικῆς, 
ἥτις ἐστὶν ἀπάτη, γνωρίζομεν ὅμως 
κάλλιστα τὴν μεταχείρισιν τῆς σπά-
θης. Ἀπὸ δύο αἰώνων ἡ πολιτικὴ δι-
αμελίζει τὴν πατρίδα ἡμῶν παρα-
δίδουσα αὐτὴν εἰς σκύλους. Πρέπει ἤδη νὰ 
ἐξέλθη ἐκ τῆς θήκης ἡ σπάθη, διότι αἱ κυβερ-
νήσεις τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Σταυρὸν συν-
εννοήθησαν διαβολικῶς ἀπέναντι τοῦ ἀθώου 
ἰσλαμικοῦ κόσμου. Ἡ σπάθη εἰς τὰς χεῖρας τῶν 
ἐχόντων τὴν Ἡμισέληνον εἶναι ὄργανον δυνά-
μενον ν᾿ ἀμβλύνη τὴν ὅρασιν τῶν σταυροπι-
στευόντων, ἐνῶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἄλλων εἶναι 
ἁπλοῦν τεμάχιον σιδήρου. Αὐτὴ θὰ ἀπαλλάξη 
τὸ Ἰσλὰμ ἐκ τῆς κατ᾿ αὐτοῦ συνωμοσίας».

 Μὲ τέτοια ἄρθρα ὁ τουρκικὸς τύπος ἀφιόνιζε τὸν τουρκικὸ 
ὄχλο, προετοιμάζοντας τὶς μεγάλες σφαγές.

Οἱ σποραδικὲς δολοφονίες ἄρχισαν νὰ αὐξάνονται. Χωρι-
κοὶ ποὺ πήγαιναν νὰ δουλέψουν στὰ χωράφια τους βρίσκον-
ταν καθημερινὰ δολοφονημένοι. Ὀργανωμένες τουρκικὲς 
συμμορίες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύχτας λεηλατοῦσαν πό-
λεις καὶ χωριά.

 Οἱ διωγμοὶ ἐκδηλώθηκαν ἀρχικά, μὲ τὴν μορφὴ σπο-
ραδικῶν κρουσμάτων βίας, καταστροφῶν, ἀπελάσεων καὶ 
ἐκτοπισμῶν. Φαίνονταν σὰν νὰ προέρχονταν ἀπὸ ἀνεύθυ-
να, κυρίως, στοιχεῖα. Πολὺ γρήγορα, ὅμως, ἔγιναν πιὸ συ-
στηματικοί, πιὸ ὀργανωμένοι καὶ ἐκτεταμένοι καὶ στρέφον-
ταν τόσο κατὰ τῶν Ἑλλήνων ὅσο καὶ κατὰ τῶν Ἀρμενίων. 

Ἐμπνευστὴς καὶ ἐγκέφαλος αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης γενο-
κτονίας ἦταν ὁ Μεχμὲτ Ταλαάτ, Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ δικές του ἐντολές, ποὺ 
καλοῦσαν τὶς ἀρχὲς νὰ μὴν δείχνουν κανένα ἔλεος γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς, ἐξαπολύθηκαν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν «ἀνεπιθύμη-

Μεχμὲτ Ταλαὰτ 
Πασᾶς 

(1874 -1921).
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των» ἐθνοτήτων σὲ μιὰ τεράστια ἔκταση. 
Οἱ ἐντολὲς αὐτὲς δόθηκαν μὲ τὴν μορ-

φὴ ἀπόρρητων τηλεγραφημάτων πρὸς 
ὅλους τοὺς πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς 
διοικητὲς τῶν διάφορων νομῶν, ἔπειτα 
ἀπὸ μία σύσκεψη ποὺ εἶχε ὁ Ταλαὰτ στὶς 
8 Μαΐου 1914 μὲ τοὺς συνεργάτες του 
Ἐμβέρ, Τζεμάλ, Νουρεντὶν καὶ ἄλλους 
ἡγέτες τῶν Νεότουρκων.

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τηλεγραφήματα κα-
τόρθωσε νὰ τὸ ἀποκτήσει, ἔπειτα ἀπὸ δύο χρόνια, ἡ γαλλικὴ 
ἐφημερίδα «Le Temps» καὶ νὰ τὸ δημοσιεύσει στὸ φύλλο τῆς 
29ης Ἰουλίου 1916. 

Ἔλεγε τὰ ἑξῆς:
«Γιλντίζ, 14-5-1914.
Πρὸς τὸν διοικητὴ τῆς Σμύρνης Ραχμὴ μπέη.
Οἱ Ἕλληνες Ὀθωμανοὶ ὑπήκοοι τῆς περιφέρειάς 

σας ἀποτελοῦν πλειονότητα, ἡ ὁποία δυνατὸν νὰ 
ἀποβεῖ ἐπικίνδυνη. Γενικότερα, ὅλοι ὅσοι ζοῦν στὰ 
παράλια τῆς Μικρασίας συμπεριλαμβανομένων 
καὶ αὐτῶν τῆς Νομαρχίας σας πρέπει νὰ ἐξαναγ-
καστοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἑστίες τους καὶ νὰ 
μεταφερθοῦν στοὺς νομοὺς Ἐρζερούμ, Ἐρζιγκιὰν 
καὶ ἀλλοῦ. Τοῦτο ἐπιβάλλουν πολιτικοὶ καὶ στρα-
τιωτικοὶ λόγοι. Ἂν ἀρνηθοῦν νὰ ἐκκενώσουν τὶς 
περιοχές τους, δῶστε ὁδηγίες στοὺς μουσουλμά-
νους ἀδελφούς μας νὰ τοὺς ἐξαναγκάσουν, με-
ταχειριζόμενοι πρὸς τοῦτο κάθε μέσον καὶ κάθε 
εἴδους ἔκτροπα. Οἱ Ἕλληνες πρέπει ἀκόμα νὰ ὑπο-
χρεωθοῦν νὰ ὑπογράψουν βεβαίωση, στὴν ὁποία 
νὰ δηλώνουν ὅτι φεύγουν καὶ ἐγκαταλείπουν τὶς 
ἑστίες τους μὲ δική τους θέληση καὶ πρωτοβουλία. 
Ἡ βεβαίωση αὐτὴ εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ μὴν δη-
μιουργηθοῦν ἀργότερα πολιτικὰ ζητήματα.

Ὑπογραφές: Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Ταλαάτ, 
Διευθυντὴς ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Χιλμή».

* * *
Σὲ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, στίφη ἀτάκτων καθο-

δηγούμενα ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς καὶ ἀφιονιζόμενα ἀπὸ μία συστη-

Νουρεντὶν Πασᾶς.
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ματικὴ προπαγάνδα μίσους, ἀνάγκασαν χιλιάδες Ἕλληνες 
τῶν παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς 
προαιώνιες ἑστίες τους καὶ νὰ μετοικήσουν μὲ πολυήμερες 
ἐξοντωτικὲς πορεῖες. 

Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι δὲν περιορίζονταν στοὺς ὁμαδικοὺς 
ἐκτοπισμοὺς καὶ τὶς ἀπελάσεις. Στὶς ἑλληνικὲς περιοχὲς 
ἔφερναν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορά, ἔκαιγαν καὶ κατέ-
στρεφαν χωριὰ καὶ κωμοπόλεις, ἔσφαζαν τοὺς κατοίκους 
τους, λεηλατοῦσαν τὶς περιουσίες τους, βίαζαν τὶς γυναῖκες.

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀναγκάστηκε σὲ ἔνδειξη 
πένθους νὰ κλείσει στὶς 15 Μαΐου 1914 ὅλες τὶς ἐκκλησίες 
καὶ τὰ σχολεῖα καὶ νὰ καταγγείλει στὶς Μεγάλες Δυνάμεις 
τοὺς νέους διωγμούς. 

Δὲν κατάφερε, ὅμως, τίποτε, γιατὶ κηρύχθηκε στὸ μεταξὺ 
ὁ Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, στὸν ὁποῖο ἡ Τουρκία ἔλαβε μέ-
ρος ὡς σύμμαχος τῆς Γερμανίας, ἔχοντας πιὰ τὴν εὐχέρεια 
νὰ ἐφαρμόσει πλήρως τὸ παλαιότερο σχέδιο τῆς ἐξόντωσης 
τῶν Χριστιανῶν. 

Οἱ Νεότουρκοι εἶχαν πεισθεῖ πὼς μόνο μὲ τὴν φυσικὴ 
ἐξόντωση τῶν γηγενῶν λαῶν, τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀρμε-
νίων, θὰ ἔκαναν πατρίδα τους τὴν Μικρὰ Ἀσία.

(Ἕπεται Μέρος Β’ )

(*) Ἐγκυκλοπαιδεία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τ. 2 σελ. 409-437, ἐκδόσεις 
«Μαλιάρης Παιδεία» καὶ «Πήγασος Ἐκδοτικὴ Α.Ε.», 2007. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


