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Χάτι ερίφ (1839)-Χάτι Χουμαγιοφν (1956) : Με τουσ νομικοφσ όρουσ «Χάτι ερίφ» (1839) 
και «Χάτι Χουμαγοφν» (1856) ζμειναν γνωςτά τα ειδικά προνόμια (ιςονομία και 
κρθςκευτικι ελευκερία) που παραχωρικθκαν ςτουσ υπόδουλουσ Έλλθνεσ τθσ 
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. Χάρθ ςτα προνόμια αυτά, το δυςμενζσ κλίμα για τουσ 
υπόδουλουσ ϋΕλλθνεσ, που είχε διαμορφωκεί ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία, κατά τθ 
διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821, άρχιςε ςταδιακά να υποχωρεί. 

Η κεωρθτικι ιςονομία και θ κρθςκευτικι ελευκερία μαηί με τθν ανάπτυξθ του 
εμπορίου και τθσ οικονομίασ, οδιγθςαν ςτθ δθμογραφικι αφξθςθ του ποντιακοφ 
πλθκυςμοφ, ςτθν καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ παιδείασ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ νεοελλθνικισ 
ςυνείδθςθσ. Ο ποντιακόσ ελλθνιςμόσ εγκατζλειψε τα κρθςφφγετα του και κατζβθκε ςτισ 
παραλιακζσ περιοχζσ, όπου ζκτιςε καινοφρια χωριά, εκκλθςίεσ και ςχολεία. ε ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα πιρε ξανά ςτα χζρια του το εμπόριο ολόκλθρου του Εφξεινου Πόντου και 
τθσ ενδοχϊρασ. ενϊ θ Σραπεηοφντα ξαναβρικε τισ παλιζσ τθσ δόξεσ.  
 
Φροντιςτιριο Σραπεηοφντασ :  Θταν το ςπουδαιότερο ελλθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
Πόντου. Σο Φροντιςτιριο τθσ Σραπεηοφντασ, που είχε ιδρφςει το 1682 ο μεγάλοσ 
Σραπεηοφντιοσ δάςκαλοσ του Γζνουσ εβαςτόσ Κυμινιτθσ και λειτοφργθςε παρά τισ 
αντιξοότθτεσ μζχρι το 1922, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν πνευματικι και θκικι ανάπλαςθ 
των Ελλθνοποντίων και ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ τουσ ςυνείδθςθσ.  
 
Συπογραφείο Σραπεηοφντασ :  Σο ελλθνικό τυπογραφείο, το οποίο εγκαταςτάκθκε το 1880 
ςτθν Σραπεηοφντα, ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ και τθν 
προετοιμαςία ενόσ αγωνιςτικοφ κλίματοσ για τθν αντικατάςταςθ του οκωμανικοφ 
κακεςτϊτοσ από ζνα ελεφκερο και δθμοκρατικό πολίτευμα.  
 
Α΄ Πανελλινιο υνζδριο Ελλινων Ρωςίασ : τισ δφςκολεσ εκείνεσ ςτιγμζσ, Μετά τθν 
αποχώρθςθ των Ρώςων από τθν Σραπεηοφντα και τθν επιςτροφι τθσ περιοχισ ςτουσ 
Νεοτοφρκουσ (Φεβρουάριοσ 1918), χιλιάδεσ ‘Ελλθνεσ του ανατολικοφ Πόντου και του 
Καρσ, για να γλιτϊςουν από τισ διϊξεισ από τουσ Νεότουρκουσ, πιραν το δρόμο τθσ φυγισ 
προσ τθ Ρωςία, θ οποία δοκιμαηόταν τότε από εμφφλιο πόλεμο. Ο ξεριηωμόσ των Ελλινων 
τθσ Μικράσ Αςίασ ευαιςκθτοποίθςε τουσ ‘Ελλθνεσ τθσ Ρωςίασ, οι οποίοι ιδθ από το Α’ 
Πανελλινιο υνζδριο, τον Ιοφλιο του 1917 ςτο Σαϊγάνιο αποφάςιςαν τθν εκλογι Κεντρικοφ 
υμβουλίου για τθ δθμιουργία ανεξάρτθτου Ποντιακοφ Κράτουσ, με προςωρινι ζδρα τθν 
πόλθ Ροςτόβ.  
 
Α΄ Παγκόςμιο παν-ποντιακό υνζδριο : ενϊ ςτο Σο πρϊτο παγκόςμιο Παν-ποντιακό 
υνζδριο, που οργανϊκθκε ςτθ Μαςςαλία το Φεβρουάριο του 1918. Κατά τθ διάρκειά του, 
ο ίδιοσ ο Κ. Κωνςταντινίδθσ, με τθλεγράφθμα που ζςτειλε ςτον Λ. Σρότςκι, ηιτθςε επίςθμα 
τθν υποςτιριξθ τθσ οβιετικισ ϋΕνωςθσ, θ οποία όμωσ, όπωσ απεδείχκθ από τισ εξελίξεισ, 
δόκθκε ςτον Κεμάλ.  
 
υνκικθ Φιλίασ και υνεργαςίασ Μπολςεβίκων-Κεμάλ (Μάρτιοσ 1921) :  Σο πολιτικό 
γεγονόσ που λειτοφργθςε ωσ ταφόπετρα του ποντιακοφ ηθτιματοσ ιταν θ ςυνκικθ φιλίασ 
και ςυνεργαςίασ που υπογράφθκε το Μάρτιο του 1921 ανάμεςα ςτουσ Μπολςεβίκουσ και 
τον Κεμάλ. Η ςυνκικθ αυτι ζδωςε ςτον αδφναμο ωσ τότε Κεμάλ τθν οικονομικι, 
ςτρατιωτικι και θκικι δυνατότθτα να ςυνεχίςει τισ επιχειριςεισ του κατά των Ποντίων και, 
ακόμθ, να εμφανιςτεί ςτθ υνδιάςκεψθ του Λονδίνου με υπερβολικζσ απαιτιςεισ, που 



λόγω τθσ ιςτορικισ ςυγκυρίασ δεν απορρίφκθκαν από τισ νικιτριεσ Δυνάμεισ, παρά το 
γεγονόσ ότι ιταν ςφμμαχοι με τουσ ‘Ελλθνεσ.  
 
υνζδρια  Κωνςταντινοφπολθσ (17 Αυγοφςτου 1921) και Ακθνών (4 επτεμβρίου 1921) : 
Μετά τθν αποτυχία τθσ πρόταςθσ του Γερμανοφ Καραβαγγζλθ για ςυνεργαςία με τουσ 
Κοφρδουσ και τουσ Αρμζνιουσ εναντίον του κινιματοσ του Κεμάλ (10 Μαρτίου 1921), οι 
Πόντιοι, απογοθτευμζνοι, με πρωτοβουλία του Γερμανοφ Καραβαγγζλθ, διοργάνωςαν δφο 
υνζδρια, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ςτισ 17 Αυγοφςτου 1921 και ςτθν Ακινα ςτισ 4 
επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ.  

 


