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��ΟιΟι περιοχέςπεριοχές τουτου ΠόντουΠόντου λοιπόνλοιπόν θαθα δεχτούνδεχτούν
τηντην επίθεσηεπίθεση τωντων άτακτωνάτακτων ορδώνορδών τουτου ΤοπάλΤοπάλ
ΟσµάνΟσµάν οιοι οποίεςοποίες κλέβουνκλέβουν, , φονεύουνφονεύουν, , 
αρπάζουναρπάζουν καικαι βιάζουνβιάζουν. . ∆ολοφονούν∆ολοφονούν απόαπό
µίσοςµίσος καικαι όχιόχι γιαγια νανα ληστέψουνληστέψουν. . ΦονέυουνΦονέυουν
αδιακρίτωςαδιακρίτως γένουςγένους καικαι ηλικίαςηλικίας. . 



�� στονστον αφανισµόαφανισµό τωντων χριστιανικώνχριστιανικών
εθνοτήτωνεθνοτήτων, , 

��στονστον εξαναγκασµόεξαναγκασµό σεσε εκπατρισµόεκπατρισµό
τωντων οµογενώνοµογενών,,

�� αλλάαλλά καικαι στηνστην τουρκοποίησητουρκοποίηση τωντων
εθνοτήτωνεθνοτήτων



��ΗΗ γενοκτονίαγενοκτονία τωντων ΕλλήνωνΕλλήνων τουτου ΠόντουΠόντου απόαπό
τουςτους ΤούρκουςΤούρκους εθνικιστέςεθνικιστές είχεείχε έναένα ιδιαίτεροιδιαίτερο
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό. . ΟιΟι πληθυσµοίπληθυσµοί εκτοπίζοντανεκτοπίζονταν
τοντον χειµώναχειµώνα µεµε χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες, , 
χωρίςχωρίς νερόνερό καικαι φαΐφαΐ καικαι τηντην εξόντωσηεξόντωση τηντην
πραγµατοποιούσεπραγµατοποιούσε, , σεσε µεγάλοµεγάλο βαθµόβαθµό, , ηη ίδιαίδια
ηη φύσηφύση. . 



��ΣφαγέςΣφαγές, , 
��ΈκαιανΈκαιαν µεµε πετρέλαιοπετρέλαιο βρέφηβρέφη πουπου ακόµαακόµα θήλαζανθήλαζαν, , 
��ΣφενδόνιζανΣφενδόνιζαν τατα βρέφηβρέφη στονστον τοίχοτοίχο καικαι τατα
σκότωνανσκότωναν

��ΒίαζανΒίαζαν γυναίκεςγυναίκες καικαι µικράµικρά κορίτσιακορίτσια µπροστάµπροστά σταστα
µάτιαµάτια τωντων γονιώνγονιών τουςτους, , 

�� επιβίβαζανεπιβίβαζαν σεσε πλοίαπλοία χιλιάδεςχιλιάδες αθώουςαθώους καικαι τουςτους
πετούσανπετούσαν στηστη θάλασσαθάλασσα. . 

�� οδήγησανοδήγησαν γυναίκεςγυναίκες σεσε οίκουςοίκους ανοχήςανοχής



��……..αποτελείαποτελεί οο βίαιοςβίαιος ξεριζωµόςξεριζωµός τωντων επιζώντωνεπιζώντων
απόαπό τηντην πατρώαπατρώα γηγη. . ΜεΜε τητη συνθήκησυνθήκη τηςτης
ΛωζάνηςΛωζάνης έρχονταιέρχονται στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι οιοι
τελευταίοιτελευταίοι επιζώντεςεπιζώντες..ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται ότιότι 500.000 500.000 
πρόσφυγεςπρόσφυγες άφησανάφησαν τιςτις πατρίδεςπατρίδες τουςτους, , τατα
σπίτιασπίτια τουςτους, , τατα χωράφιαχωράφια τουςτους, , τιςτις εκκλησίεςεκκλησίες, , 
τιςτις δουλειέςδουλειές τουςτους, , όλαόλα τουςτους τατα υπάρχονταυπάρχοντα καικαι
ήρθανήρθαν στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα..



�� ΑυτοίΑυτοί πουπου σώθηκανσώθηκαν διαφεύγονταςδιαφεύγοντας προςπρος τητη ΡωσίαΡωσία, , 
µετάµετά τοντον ΚεµαλισµόΚεµαλισµό, , γνώρισανγνώρισαν τοντον ΣταλινισµόΣταλινισµό
εκτοπισµένοιεκτοπισµένοι στηνστην κεντρικήκεντρική ΑσίαΑσία, , τηντην πατρίδαπατρίδα
τωντων ΤούρκωνΤούρκων.. ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια µιαµια απόαπό τιςτις
µεγαλύτερεςµεγαλύτερες ..



ΠΠ



ΕίναιΕίναι ερείπιαερείπια εκκλησιώνεκκλησιών, , µοναστηριώνµοναστηριών, , ανακτόρωνανακτόρων, , 
παλατιώνπαλατιών, , κυβερνείωνκυβερνείων, , κατοικιώνκατοικιών, , εκπαιδευτηρίωνεκπαιδευτηρίων, , χωριώνχωριών, , 
πόλεωνπόλεων, , κάστρωνκάστρων πουπου απετέλεσαναπετέλεσαν εκλεκτάεκλεκτά δηµιουργήµαταδηµιουργήµατα
τουτου παγκόσµιουπαγκόσµιου πολιτισµούπολιτισµού

ΣεΣε κανένακανένα µέροςµέρος τουτου κόσµουκόσµου δενδεν συναντάςσυναντάς τόσατόσα ερείπιαερείπια
µνηµείωνµνηµείων..

ΕίναιΕίναι όµωςόµως καικαι αυτόχθονεςαυτόχθονες εξισλαµισµένοιεξισλαµισµένοι πληθυσµοίπληθυσµοί αλλάαλλά
καικαι κρυπτοκρυπτο ΧριστιανοίΧριστιανοί ΠοντίοιΠοντίοι πουπου έµεινανέµειναν στονστον ΠόντοΠόντο



�� ΕπίΕπί οκτώοκτώ περίπουπερίπου δεκαετίεςδεκαετίες τοτο έγκληµαέγκληµα τηςτης
γενοκτονίαςγενοκτονίας πουπου διαπράχθηκεδιαπράχθηκε στονστον ΠόντοΠόντο απόαπό
τουςτους ΝεότουρκουςΝεότουρκους καικαι τουςτους ΚεµαλικούςΚεµαλικούς
συνεχίσθηκεσυνεχίσθηκε, , γιαγια γεωπολιτικούςγεωπολιτικούς λόγουςλόγους, , µεµε τοτο
έγκληµαέγκληµα τηςτης σιωπήςσιωπής..





�� ΟΟ ΓερµανόςΓερµανός ΚαραβαγγέληςΚαραβαγγέλης µητροπολίτηςµητροπολίτης ΑµασείαςΑµασείας--
ΑµισούΑµισού, , 

�� οο καπετάνκαπετάν ΕυκλείδηςΕυκλείδης, , ηγέτηςηγέτης τωντων ανταρτώνανταρτών τηςτης ΣάνταςΣάντας,,

�� οο καπετάνιοςκαπετάνιος ΙστύλΙστύλ αγάςαγάς ((ΣτυλιανόςΣτυλιανός ΚοσµίδηςΚοσµίδης) ) στηνστην
ΣαµψούνταΣαµψούντα, , 

�� οιοι οπλαρχηγοίοπλαρχηγοί ΙορδάνηςΙορδάνης ΠαπούλαςΠαπούλας, , 

�� ΚώσταςΚώστας ΕπεσλήςΕπεσλής, , 

�� ΙορδάνηςΙορδάνης ΧασερήςΧασερής, , οο περιλάλητοςπεριλάλητος οπλαρχηγόςοπλαρχηγός ΑντώνΑντών
πασάςπασάς πουπου είχεείχε τοτο βασίλειόβασίλειό τουτου σταστα βουνάβουνά τηςτης ΠάφραςΠάφρας, , 
όπουόπου έδρασεέδρασε µαζίµαζί µεµε τηντην σύζυγόσύζυγό τουτου ΠελαγίαΠελαγία,. ,. 





ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ ΟΟ ΠΟΝΤΟΣΠΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α!!!!!!





�� ΠούΠού ήτανήταν ηη πατρίδαπατρίδα τωντων παππούδωνπαππούδων µαςµας

�� ΣτοιχείαΣτοιχεία απόαπό τηντην ιστορίαιστορία τουςτους

�� ΠληροφορίεςΠληροφορίες γιαγια τητη γλώσσαγλώσσα, , τητη ΘρησκείαΘρησκεία καικαι τιςτις
ασχολίεςασχολίες τουςτους

�� ΚαθώςΚαθώς επίσηςεπίσης καικαι γνωρίσµαταγνωρίσµατα τωντων ποντιακώνποντιακών χορώνχορών





είναιείναι οιοι ΈλληνεςΈλληνες πουπου
κατοικούσανκατοικούσαν στηνστην περιοχήπεριοχή
αυτήαυτή τουτου ΕύξεινουΕύξεινου ΠόντουΠόντου
απόαπό τουςτους αρχαιότατουςαρχαιότατους
χρόνουςχρόνους µέχριµέχρι τοτο 1922 1922 πουπου µεµε
τητη συνθήκησυνθήκη τηςτης ΛωζάνηςΛωζάνης
υποχρεώθηκανυποχρεώθηκαν νανα
εκπατριστούνεκπατριστούν καικαι νανα
εγκατασταθούνεγκατασταθούν σανσαν πρόσφυγεςπρόσφυγες
στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα. . 



�� ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα σανσαν χώραχώρα ορεινήορεινή καικαι άγονηάγονη, , ήτανήταν φτωχήφτωχή. . ΟιΟι
ΈλληνεςΈλληνες ανάπτυξανανάπτυξαν ναυτικόναυτικό, , θεράπευσανθεράπευσαν έτσιέτσι τητη φτώχειαφτώχεια τηςτης
χώραςχώρας τουςτους,  ,  κερδίζονταςκερδίζοντας απόαπό τοτο εµπόριοεµπόριο

�� ΣυγχρόνωςΣυγχρόνως όµωςόµως επιδοθήκανεεπιδοθήκανε καικαι στηνστην ίδρυσηίδρυση
αποικιώναποικιών κυρίωςκυρίως απόαπό λόγουςλόγους οικονοµικούςοικονοµικούς καικαι µεταφέρανεµεταφέρανε
στηστη χώραχώρα τουςτους τοντον πλούτοπλούτο τωντων αποικιώναποικιών αυτώναυτών. . 

��



��……....ηη αργοναυτικήαργοναυτική εκστρατείαεκστρατεία είναιείναι αυτήαυτή πουπου
σηµατοδοτείσηµατοδοτεί τηντην πρώτηπρώτη επαφήεπαφή τουτου ελληνικούελληνικού
στοιχείουστοιχείου µεµε τηντην περιοχήπεριοχή τουτου πόντουπόντου..

�� γύρωγύρω στιςστις αρχέςαρχές τουτου 88ουου ππ..ΧΧ. . αιώνααιώνα



ΟιΟι πόλειςπόλεις τουτου
ΠόντουΠόντου όσοόσο µένουνµένουν
αυτόνοµεςαυτόνοµες καικαι
ελεύθερεςελεύθερες λατρεύουνλατρεύουν
τουςτους δώδεκαδώδεκα θεούςθεούς
τουτου ΟλύµπουΟλύµπου ..



�� .. .. ΑπόστολοςΑπόστολος ΑνδρέαςΑνδρέας κύρηξεκύρηξε πολύπολύ νωρίςνωρίς τοτο
χριστιανισµόχριστιανισµό στηστη ΣινώπηΣινώπη, , στηνστην ΑµισόΑµισό στηνστην ΑµάσειαΑµάσεια, , 
στηνστην ΤραπεζούνταΤραπεζούντα καικαι σεσε άλλεςάλλες πόλειςπόλεις..

�� ΥπάρχειΥπάρχει µεγάλοςµεγάλος κατάλογοςκατάλογος ΠΠooντίωνντίων πουπου
µαρτύρησανµαρτύρησαν γιαγια τηντην πίστηπίστη τουςτους. . ΟΟ ΠόντοςΠόντος αποτελείαποτελεί
τηντην κιβωτόκιβωτό τωντων αγίωναγίων τηςτης ΟρθοδοξίαςΟρθοδοξίας, , γιατίγιατί κατέχεικατέχει
τηντην πρώτηπρώτη θέσηθέση σεσε µάρτυρεςµάρτυρες τηςτης πίστηςπίστης. . 



ΗΗ ποντιακήποντιακή είναιείναι µίαµία απόαπό τιςτις λίγεςλίγες
διαλέκτουςδιαλέκτους τουτου ελληνικούελληνικού λαούλαού πουπου
σχετίζεταισχετίζεται µεµε τηντην αρχαίααρχαία ελληνικήελληνική
γλώσσαγλώσσα. . ΣήµεραΣήµερα, , µεµε τηντην γεωγραφικήγεωγραφική τηςτης
έννοιαέννοια δενδεν υφίσταταιυφίσταται πλέονπλέον, , όµωςόµως
ακόµηακόµη καικαι τώρατώρα παράπαρά τοτο ότιότι πέρασεπέρασε
σχεδόνσχεδόν έναςένας αιώναςαιώνας απόαπό τότετότε πουπου οο
ΠοντιακόςΠοντιακός ΕλληνισµόςΕλληνισµός εκπατρίστηκεεκπατρίστηκε, , 
εξακολουθείεξακολουθεί νανα υπάρχειυπάρχει σεσε πολλέςπολλές
περιοχέςπεριοχές τηςτης πατρίδαςπατρίδας µαςµας καικαι κυρίωςκυρίως
στηστη ΜακεδονίαΜακεδονία όπουόπου ζουνζουν ποντιακοίποντιακοί
πληθυσµοίπληθυσµοί..



ΤοΤο 60% 60% τωντων κατοίκωνκατοίκων τουτου ΠόντουΠόντου ασχολούντανασχολούνταν µεµε τηντην
γεωργίαγεωργία. . ΤηΤη µεγαλύτερηµεγαλύτερη παραγωγήπαραγωγή σταστα δηµητριακάδηµητριακά
είχεείχε ηη σίκαλησίκαλη καικαι τοτο καλαµπόκικαλαµπόκι. . ΤοΤο παλιότεροπαλιότερο σιτάρισιτάρι
((τοτο µονόκοκοµονόκοκο) ) πρωτοκαλλιερπρωτοκαλλιερ-- γήθηκεγήθηκε καικαι στονστον ΠόντοΠόντο
ενώενώ ηη ΤραπεζούνταΤραπεζούντα είχεείχε επάρκειαεπάρκεια καικαι έκανεέκανε καικαι
εξαγωγέςεξαγωγές. . ΤοΤο ψωµίψωµί ήτανήταν σιταρένιοσιταρένιο ήή ανάµεικτοανάµεικτο απόαπό
σιτάρισιτάρι καικαι κριθάρικριθάρι..



�� ΤαΤα λαχανικάλαχανικά αφθονούσαναφθονούσαν στονστον ΠόντοΠόντο καικαι
καθηµερινάκαθηµερινά ήτανήταν στοστο τραπέζιτραπέζι. . ΤαΤα λάχαναλάχανα ήτανήταν
υπερβολικάυπερβολικά µεγάλαµεγάλα ((µέχριµέχρι 15 15 κιλάκιλά). ). ΤόσοΤόσο ηη
παραγωγήπαραγωγή όσοόσο καικαι ηη κατανάλωσηκατανάλωση πατάταςπατάτας
((χωµόµηλουχωµόµηλου) ) ήτανήταν άφθονηάφθονη. . ΤαΤα φασόλιαφασόλια ήτανήταν
πολλάπολλά καικαι καλλιεργούντανκαλλιεργούνταν συστηµατικάσυστηµατικά. . ΣυχνήΣυχνή
διατροφήδιατροφή αποτελούαποτελού --σανσαν καικαι τατα τουρσιάτουρσιά ((στύπαστύπα).).



ΣτονΣτον ΠόντοΠόντο υπεραρκετόυπεραρκετό ήτανήταν καικαι τοτο γάλαγάλα, , πουπου
αποτελούσεαποτελούσε πλήρηπλήρη τροφήτροφή. . ΤαΤα γαλακτοκοµιγαλακτοκοµι-- κάκά
προϊόνταπροϊόντα ((όπωςόπως οξύγαλαοξύγαλα, , υλιστόνυλιστόν, , τανταν πασκιτάνπασκιτάν,) ,) 
ήτανήταν αρίστηςαρίστης ποιότηταςποιότητας. . TTοο θόγαλανθόγαλαν ((ανθόγαλαανθόγαλα) ) 
ήτανήταν τοτο ελαφρύτεροελαφρύτερο καικαι νοστιµότερονοστιµότερο γάλαγάλα, , 
προεχόµενοπροεχόµενο απόαπό τατα παρχάριαπαρχάρια. . ΗΗ κτηνοτροφίακτηνοτροφία ήτανήταν
µιαµια απόαπό τιςτις κύριεςκύριες ασχολίεςασχολίες τωντων κατοίκωνκατοίκων τουτου
ΠόντουΠόντου. . ΤαΤα κρέατακρέατα προερχότανπροερχόταν κυρίωςκυρίως απόαπό µικράµικρά
ζώαζώα, , γουρούνιαγουρούνια, , πουλερικάπουλερικά καικαι βοοειδήβοοειδή..



ΗΗ αλιείααλιεία αποτελούσεαποτελούσε τηντην
ΤρίτηΤρίτη κατάκατά σειράσειρά ασχοασχο-- λίαλία
τωντων, , µετάµετά τηντην γεωργεωρ γίαγία καικαι
τηντην κτηνοτροφίακτηνοτροφία. . ΣτηνΣτην
αρχαίααρχαία εποχήεποχή οο ΠόντοςΠόντος
τροφοδοτούσετροφοδοτούσε µεµε παστάπαστά
ψάριαψάρια τηντην ΕλλάδαΕλλάδα. . 

ΣταΣτα ποτάµιαποτάµια ψάρευανψάρευαν
πέστροφεςπέστροφες καικαι κυπρίκυπρί νουςνους. . 
ΣτηΣτη θάλασσαθάλασσα τοτο
πλουσιότεροπλουσιότερο είδοςείδος ήτανήταν τατα
χαψίαχαψία, , είδοςείδος γαύρουγαύρου. . 



��



� Τα πόδια πιέζουν το έδαφος χωρίς να αποµα- κρύνονται
πολύ από αυτό. 

� Ο πρωτοχορευτής δεν κάνει αυτοσχεδιασµούς

� Η κίνηση του κορµιού τονίζεται µε κίνηση ώµων. 

� Τα χέρια κρατιούνται κοντά στο σώµα

� Τα βήµατα των χορευτών είναι γενικά περίπλοκα κ.λ.π.



��



ΗΗ ΖΩΗΖΩΗ ΤΩΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝΠΟΝΤΙΩΝ
ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α..



««ΟιΟι δυστυχείςδυστυχείς ΚαυκάσιοιΚαυκάσιοι λιµοκτονούνλιµοκτονούν καικαι πάλινπάλιν, , παράπαρά τατα
διαφόρουςδιαφόρους διαβεβαιώσειςδιαβεβαιώσεις, , ότιότι ελήφθηελήφθη ……………………, , ότιότι
τέλοςτέλος δενδεν θθ’’ αποθάνουναποθάνουν απόαπό τηντην πείνανπείναν καικαι τοτο κρύοκρύο……
ΜετάΜετά φρίκηςφρίκης µανθάνοµενµανθάνοµεν ότιότι αποθνήαποθνή --σκουνσκουν 44 44 καθκαθ’’
εκάστηνεκάστην ΕµάθοµενΕµάθοµεν ακόµηακόµη ότιότι τατα δήθενδήθεν ΝοσοκοµείαΝοσοκοµεία
τωντων προσφύγωνπροσφύγων είναιείναι σεσε αθλίααθλία κατάστασινκατάστασιν, , υπάρχουνυπάρχουν
µόνονµόνον δύοδύο ιατροίιατροί, , οιοι οποίοιοποίοι µόλιςµόλις προπρο φταίνουνφταίνουν νανα
πιστοποιούνπιστοποιούν τουςτους θανάτουςθανάτους..



ΟιΟι ΈλληνεςΈλληνες έχουνέχουν ήδηήδη αρνητικέςαρνητικές εικόνεςεικόνες γιαγια τουςτους
οµοεθνείςοµοεθνείς τουςτους απαπ’’ τηντην άλληάλλη πλευράπλευρά τουτου ΑιγαίουΑιγαίου. . ΚαιΚαι
οιοι εικόνεςεικόνες αυτέςαυτές ήτανήταν ήδηήδη αρνητικέςαρνητικές απ΄απ΄ τηντην εποχήεποχή
τουτου 1916, 1916, πουπου απαπ’’ τητη µιαµια τοτο ΕργατικόΕργατικό ΚέντροΚέντρο
ΑθηνώνΑθηνών ζητούσεζητούσε νανα απαγορευτείαπαγορευτεί ηη πρόσληψηπρόσληψη
προσφύγωνπροσφύγων εργατώνεργατών καικαι απαπ’’ τηντην άλληάλλη οιοι οµάδεςοµάδες τουτου
∆∆. . ΓούναρηΓούναρη καικαι τουτου ΙΙ. . ΜεταξάΜεταξά οργάνωνανοργάνωναν έναένα
µέτωποµέτωπο κατάκατά τωντων προσφύγωνπροσφύγων ωςως βενιζελικώνβενιζελικών..



ΛίγοΛίγο πρινπριν τηντην αναχώρησηαναχώρηση απόαπό τητη ΣµύρνηΣµύρνη τωντων ελληνικώνελληνικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι ενώενώ τοτο µέτωποµέτωπο είχεείχε σπάσεισπάσει, , οο νεαρόςνεαρός
πολιτικόςπολιτικός ΓεώργιοςΓεώργιος ΠαπανδρέουΠαπανδρέου ενηµερώνεταιενηµερώνεται απόαπό τοντον
ΣτεργιάδηΣτεργιάδη γιαγια τηντην επερχόµενηεπερχόµενη καταστροφήκαταστροφή. . ΣτηνΣτην
ερώτησηερώτηση τουτου ΠαπανδρέουΠαπανδρέου ««ΓιατίΓιατί δενδεν ειδοποιείτεειδοποιείτε τοντον
κόσµοκόσµο νανα φύγειφύγει;;»», , οο ΣτεργιάδηςΣτεργιάδης απαντάαπαντά: : ««ΚαλύτεραΚαλύτερα νανα
µείνουνµείνουν εδώεδώ νανα τουςτους σφάξεισφάξει οο ΚεµάλΚεµάλ, , γιατίγιατί αναν πάνεπάνε στηνστην
ΑθήναΑθήνα θαθα ανατρέψουνανατρέψουν τατα πάνταπάντα»»..



ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση ΠοντίωνΠοντίων προσφύγωνπροσφύγων στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα θαθα
σηµειωθείσηµειωθεί κατάκατά τρίατρία κύµατακύµατα: : κατάκατά τηντην πρώτηπρώτη φάσηφάση τηςτης
γενοκτονίαςγενοκτονίας στονστον ΠόντοΠόντο (1916(1916--1918), 1918), µετάµετά τηντην
αποχώρησηαποχώρηση τουτου ελληνικούελληνικού εκστρατευτικούεκστρατευτικού σώµατοςσώµατος απόαπό
τητη ΝότιαΝότια ΡωσίαΡωσία τοντον ΙούνιοΙούνιο τουτου 1919 1919 καικαι µετάµετά τηντην
εκκένωσηεκκένωση τουτου ΚαρςΚαρς καικαι ΑρνταχάνΑρνταχάν καικαι τητη δηµιουργίαδηµιουργία
ενόςενός σηµαντικούσηµαντικού ελληνικούελληνικού προσφυγικούπροσφυγικού ζητήµατοςζητήµατος στηστη
ΝότιαΝότια ΡωσίαΡωσία. . ΧιλιάδεςΧιλιάδες απαπ’’ αυτούςαυτούς θαθα έρθουνέρθουν στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα τηντην περίοδοπερίοδο 19191919--1920. 1920. 



ΣτοΣτο ΡιζόΡιζό φτάνουνφτάνουν τοτο 1914, 1914, οιοι πρώτοιπρώτοι πρόσφυγεςπρόσφυγες
((οικοικ. . ΘεοδοσίουΘεοδοσίου, , οικοικ..ΚελεσίδηΚελεσίδη, , 
οικοικ..ΣιδηρόπουλουΣιδηρόπουλου). ). ΤοΤο 19221922--1923 1923 ακολουθούνακολουθούν οιοι
υπόλοιπεςυπόλοιπες οικογένειεςοικογένειες, , αφούαφού άφησανάφησαν πίσωπίσω στηνστην
αλησµόνητηαλησµόνητη πατρίδαπατρίδα((ΠόντοΠόντο), ), τιςτις περιουσίεςπεριουσίες τουςτους
καικαι πολλούςπολλούς νεκρούςνεκρούς..



ΤηνΤην περίοδοπερίοδο αυτήαυτή στηνστην περιοχήπεριοχή µένουνµένουν λίγεςλίγες οικογένειεςοικογένειες
44--5 (5 (οικοικ. . ΤαρπάνηΤαρπάνη , , οικοικ..ΦοδούληΦοδούλη, , οικοικ..ΣιάρρηΣιάρρη, , 
οικοικ..∆ασκαλάκη∆ασκαλάκη), ), περίπουπερίπου 20 20 άτοµαάτοµα. . ΤούρκοιΤούρκοι δενδεν
υπήρχανυπήρχαν πολλοίπολλοί, , µόνοµόνο 2 2 ΜπέηδεςΜπέηδες πουπου κατείχανκατείχαν όλαόλα τατα
χωράφιαχωράφια. . ΣεΣε δύοδύο τοποθεσίεςτοποθεσίες τουτου χωριούχωριού ήτανήταν οιοι
κατοικίεςκατοικίες τωντων ΜπέηδωνΜπέηδων. . ΣτιςΣτις περιοχέςπεριοχές ΟρµάνΟρµάν --ΤσιφλίκΤσιφλίκ
καικαι κονάκικονάκι στοστο κέντροκέντρο τουτου σηµερινούσηµερινού χωριούχωριού. . ΟΟ ντόπιοςντόπιος
πληθυσµόςπληθυσµός ήτανήταν κολίγοικολίγοι ((δούλοιδούλοι) ) τωντων ΤούρκωνΤούρκων καικαι
δούλευανδούλευαν τατα χωράφιαχωράφια τωντων ΜπέηδωνΜπέηδων. . ΑπόΑπό τοτο χωριόχωριό οιοι
ΤούρκοιΤούρκοι έφυγανέφυγαν τοτο 1915.1915.



ΕξαιτίαςΕξαιτίας τηςτης φτώχιαςφτώχιας καικαι τηςτης ακαταλληλότηταςακαταλληλότητας τουτου
κάµπουκάµπου γιαγια καλλιέργειακαλλιέργεια, , ηη πρώτηπρώτη φροντίδαφροντίδα τωντων κατοίκωνκατοίκων
ήτανήταν ηη εξασφάλισηεξασφάλιση τωντων βασικώνβασικών ειδώνειδών διατροφήςδιατροφής. . 
ΚαλλιέργησανΚαλλιέργησαν σεσε µικράµικρά κοµµάτιακοµµάτια γηςγης, , σιτάρισιτάρι, , καλαµπόκικαλαµπόκι
καικαι σουσάµισουσάµι ((απόαπό τοτο οποίοοποίο έβγαζανέβγαζαν λάδιλάδι) ) καικαι
ασχολήθηκανασχολήθηκαν µεµε τηντην κτηνοτροφίακτηνοτροφία..

ΤονΤον πρώτοπρώτο καιρόκαιρό κατοικούσανκατοικούσαν στιςστις καλύβεςκαλύβες τωντων
ΜπέηδωνΜπέηδων, , αργότερααργότερα έκτισανέκτισαν σπίτιασπίτια απόαπό πλιθιάπλιθιά, , µερικάµερικά
κατασκεύασεκατασκεύασε καικαι οο εποικισµόςεποικισµός. . 



ΜεΜε τηντην εργατικότηταεργατικότητα καικαι τητη θέλησηθέληση γιαγια βελτίωσηβελτίωση τωντων συνθηκώνσυνθηκών
διαβίωσηςδιαβίωσης, , κατασκεύασανκατασκεύασαν ξύλινεςξύλινες γέφυρεςγέφυρες στοστο ποτάµιποτάµι, , δρόµουςδρόµους
στοστο χωριόχωριό καικαι σταστα χωράφιαχωράφια, , καθώςκαθώς επίσηςεπίσης καικαι τοτο
νερόµυλονερόµυλο((χαµελέτεχαµελέτε)  )  γιαγια νανα αλέθουναλέθουν τατα σπαρτάσπαρτά τουςτους..

ΤοΤο 19231923--1924 1924 αφούαφού ήρθανήρθαν καικαι οιοι τελευταίοιτελευταίοι πρόσφυγεςπρόσφυγες καικαι
ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε οο ξεριζωµόςξεριζωµός, , οο πληθυσµόςπληθυσµός τουτου χωριούχωριού
µονιµοποιείταιµονιµοποιείται. . ΜεΜε ενέργειεςενέργειες τωντων κατοίκωνκατοίκων τοτο 1932 1932 γίνεταιγίνεται ηη
πρώτηπρώτη οριστικήοριστική διανοµήδιανοµή. . ΚάθεΚάθε οικογένειαοικογένεια ανάλογαανάλογα µεµε τοντον αριθµόαριθµό
τωντων µελώνµελών τηςτης δικαιούταιδικαιούται καικαι ανάλογοανάλογο µερίδιοµερίδιο ((στρέµµαταστρέµµατα).).



ΚτίζονταιΚτίζονται καλύτερακαλύτερα καικαι µεγαλύτεραµεγαλύτερα σπίτιασπίτια (1932(1932--1935), 1935), 
αρκετάαρκετά διώροφαδιώροφα, , σταστα οποίαοποία οο πρώτοςπρώτος όροφοςόροφος
χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται ωςως στάβλοςστάβλος καικαι αχερώναςαχερώνας, , οο δεύτεροςδεύτερος
όροφοςόροφος ωςως χώροςχώρος διαµονήςδιαµονής τωντων µελώνµελών τηςτης οικογένειαςοικογένειας..

ΖώνταςΖώντας οιοι παππούδεςπαππούδες µαςµας αυτέςαυτές τιςτις καταστάσειςκαταστάσεις, , έχουµεέχουµε
φτάσειφτάσει στοστο σήµερασήµερα. . ΣήµεραΣήµερα γιαγια µερικούςµερικούς ΠόντοςΠόντος είναιείναι
µιαµια ξεχασµένηξεχασµένη ίσωςίσως πατρίδαπατρίδα. . ΓιαΓια άλλουςάλλους κοµµάτικοµµάτι απόαπό τητη
ζωήζωή τουςτους, , τοτο αίµααίµα πουπου ρέειρέει στιςστις φλέβεςφλέβες τουςτους. . ΗΗ παρτίδαπαρτίδα
πουπου αγαπάαγαπά ηη καρδιάκαρδιά τουςτους. . 



ΌµωςΌµως εµείςεµείς οιοι µαθητέςµαθητές οφείλουµεοφείλουµε τουλάχιστοντουλάχιστον νανα
γνωρίζουµεγνωρίζουµε τηντην ιστορίαιστορία τωντων προγόνωνπρογόνων µαςµας, , νανα µηµη
σβήσουµεσβήσουµε απόαπό τοτο µυαλόµυαλό µαςµας αυτέςαυτές τιςτις ιστορικέςιστορικές
µνήµεςµνήµες. . ΓιατίΓιατί όληόλη ηη ιστορίαιστορία είναιείναι ζωντανήζωντανή. . 
ΚαθορίζειΚαθορίζει τηντην οντότητάοντότητά µαςµας. . ΚάθεΚάθε στιγµήστιγµή τηςτης, , τητη
ζούµεζούµε στοστο παρόνπαρόν. . ∆ιαµορφώνει∆ιαµορφώνει τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα
καικαι τατα προβλήµαταπροβλήµατα τηςτης κάθεκάθε εποχήςεποχής. . 
ΠροσδιορίζειΠροσδιορίζει τοτο µέλλονµέλλον µαςµας..



ΑΠΟΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΣΤ΄ΣΤ΄
ΤΑΞΗΣΤΑΞΗΣ!!!!!!




