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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!!!
 
• Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια την 
οικογένειά μου για την πολύτιμη βοήθειά 
τους

•  και θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία 
μου σε όλους τους Έλληνες Πόντιους σε 
όλο τον κόσμο...



    Έχουν περάσει σχεδόν 90 χρόνια από 
τον διωγμό των Ποντίων φέρνοντας 
στοιχεία του πολιτισμού τους στον τότε 
ελληνικό κόσμο. Τα στοιχεία αυτά έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του 
νεώτερου ελληνικού πολιτισμού… 
Δυστυχώς όμως, καθώς περνούν τα 
χρόνια όλο και λιγότεροι Έλληνες 
γνωρίζουν τι πάει να πει ποντιακός 
ελληνισμός…



ΣΚΟΠΟΣ!!!
Ενημέρωση των συμμαθητών μου για την 
ιστορία του ποντιακού ελληνισμού
Βαθμός 2ου τετραμήνου στο μάθημα της 
Τεχνολογίας



Ας κάνουμε μία αναδρομή στο 
παρελθόν…

• Οι σχέσεις των Ελλήνων με την παρευξείνιο περιοχή ανάγονται 
στην μυθολογική περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Αποτέλεσμα της 
σχέσης αυτής των Ελλήνων με το χώρο είναι η επισήμανση από 
σύγχρονους ιστορικούς του γεγονότος ότι οι Έλληνες είναι ένας 
από τους αρχαιότερους λαούς της περιοχής.

•   Ο Τραπεζούντιος Βησσαρίων, όπως και άλλοι μελετητές, 
αργότερα, θεωρούν το χώρο του ανατολικού Πόντου 
πρωτοελληνικό. Ο Βησσαρίων αναφερόμενος στην Τραπεζούντα τη 
χαρακτηρίζει: «Πρεσβυτάτης είπερ άλλη τις υπαρχούσης», ενώ ο 
Ευγενικός των Βυζαντινών γράφει: «Τραπεζούς η πόλις, πόλις 
αρχαιοτάτη και των γε εν τη εώα πασών αρίστη».

•    Ο Ξενοφών συναντά το 401 π.Χ. στα νότια παράλια του Εύξεινου 
Πόντου, "... πόλεις ελληνίδας" και αναφέρει την Τραπεζούντα, 
ταΚοτύωρα, την Κερασούντα, την Αμισό, τη Σινώπη.



• Η πτώση της Τραπεζούντας (1461) σηματοδότησε μια από τις μεγαλύτερες 
ρήξεις στην ελληνική ιστορία. Αμέσως μετά την άλωση της Τραπεζούντας 
από τους Οθωμανούς, πολλοί κάτοικοι των πλούσιων παραλιακών πόλεων 
και χωριών διέφυγαν. Οι περισσότεροι κατέφυγαν στις απομακρυσμένες 
περιοχές του ορεινού Πόντου. Εδώ, μακριά από τα μάτια του κατακτητή, 
ίδρυσαν νέες πόλεις και χωριά, ένα καινούριο και ελεύθερο ελληνικό 
πολιτισμό. 

•     Όμως η μεγάλη έξοδος των Ποντίων προς την Ελλάδα, τον Καύκασο και 
τη Ρωσία, την Ευρώπη και την Αμερική και η οριστική μετατροπή των 
Ποντίων σε πρόσφυγες έχει τις ρίζες της στην τραγική περίοδο των 
διώξεων, του ξεριζωμού και της γενοκτονίας μεταξύ 1916 και 1923. 

•  Οι Πόντιοι είναι τμήμα του ελληνισμού με μεγάλη συμβολή στη διαμόρφωση 
του πολιτισμού της Μικράς Ασίας και της Μαύρης Θάλασσας. Δεν θα 
μπορούσε να μην έχουμε τη δική μας ημέρα μνήμης του δικού μας 
ολοκαυτώματος. Πρόσφατα καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως εθνική ημέρα 
μνήμης της Ποντιακής γενοκτονίας, της Ποντιοκτονίας. Είναι η ημέρα που 
στα 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Αμισσό / Σαμψούντα του 
Πόντου και ανέλαβε ο ίδιος να συντονίσει τη συστηματική και μεθοδική 
εξολόθρευση των Ποντίων.



• Από την άλλη πλευρά, στοιχεία του 
ποντιακού ελληνισμού έχουν επηρεάσει 
και την ελληνική μουσική.



ΥΠΟΘΕΣΗ!!!

    Παρακάτω είναι καταγεγραμμένη η υπόθεση της 
εργασίας μου, η οποία είναι μία σειρά από μικρά 
ερωτήματα.         

   -Οι Έλληνες είναι σχετικά ενημερωμένοι για την 
ιστορία των Ποντίων και τον πολιτισμό που άφησαν; 
Τα γνωρίζουν όλα; Ή τουλάχιστον τα απαραίτητα; 
Επίσης, είναι ενημερωμένοι στον βαθμό που πρέπει;



ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ!!!
• Κάποιοι Έλληνες γνωρίζουν περισσότερα πράγματα σε σχέση με κάποιους 

άλλους, σχετικά με τον ποντιακό ελληνισμό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
και απολύτως σωστά. Αυτό ποικίλει και ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και 
το βαθμό με τον οποίο ενδιαφέρονται.

• Μεγάλο ρόλο παίζουν επίσης και ο σκοπός, η αιτία, η ηλικία, το φύλο και το 
ενδιαφέρον που δείχνουν για αυτό το θέμα.

• Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι νέοι και έφηβοι, αν και κατάγονται 
από τον Πόντο δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, πράγμα πολύ αρνητικό για το 
μέλλον αυτής της ιστορίας.

• Τουλάχιστον αποδείχτηκε από το ερωτηματολόγιο ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτηθέντων γνώριζε σωστά κάποιες βασικές ερωτήσεις 
όπως: για τα φαγητά, την στολή τους, το μουσικό όργανο κ.τ.λ.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!!!
• Σ’ αυτήν την εργασία συμπέρανα πως όλο και 

πιο πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν ούτε τα 
βασικά για την ιστορία των Ποντίων. Όχι μόνο 
επειδή δεν προέρχονται από εκείνα τα μέρη 
αλλά και γιατί δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για 
το παρελθόν των προγόνων τους, κυρίως τα νέα 
παιδιά παρά οι μεγαλύτερες γενιές.



Στην ερώτηση 1:
Πού βρίσκεται ο Πόντος;

Αξιοπερίεργο είναι ότι η 1η ερώτηση 
η οποία είναι «Πού βρίσκεται ο 
Πόντος;», περίμενα να απαντηθεί 
από όλους σωστά γιατί θεωρείται μία 
πολύ εύκολη ερώτηση, αλλά είτε ένα 
μικρό ποσοστό δεν γνώριζε την 
απάντηση, είτε κάποιοι απάντησαν 
μεν σωστά, όμως ήταν 
αδιευκρίνιστες. Αυτό το ποσοστό 
καλύπτει το 30% περίπου.



Στην  ερώτηση 4:
Πώς ήρθαν οι Πόντιοι στην Ελλάδα;

    α)Με την ανταλλαγή των πληθυσμών
    β)Με την μεταφορά τους με πλοία ξένων 

δυνάμεων



Στην ερώτηση 9:
Πόσους ποντιακούς χορούς γνωρίζετε;



Στην ερώτηση 14:
Πού βρίσκεται η Παναγία Σουμελά;

Η εκκλησία της Παναγίας 
Σουμελά βρίσκεται στο νομό 
Ημαθίας στην Βέροια στο 
βουνό Βέρμιο.



Στην ερώτηση 19:
Γιατί βγήκαν τόσα πολλά ποντιακά ανέκδοτα;



Προτάσεις για έρευνα!!!
• Πόσο ενημερωμένοι είναι οι Έλληνες για τον 

Μικρασιατικό πολιτισμό και την ιστορία τους.
• Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού... Τί 

γνωρίζουμε γι‘ αυτούς και πόσο σωστά είναι αυτά 
που γνωρίζουμε.

• Πόσο ενημερωμένοι είναι οι Έλληνες για τον 
Κρητικό πολιτισμό.

• Πόσο καλά ξέρουμε τα ήθη και τα έθιμα των άλλων 
πολιτισμών που έχουν επηρεάσει κατά ένα μεγάλο 
βαθμό την οικονομία και την ιστορία της χώρας μας.



Βιβλιογραφία!!!

• www.google.com 
• www.wikipedia.com 
• Επίσης, συγκέντρωσα και κάποιες 

πληροφορίες από τον παππού και την 
γιαγιά μου που κατάγονται από εκεί. 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.com/
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