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 Εισαγωγή

    Η  ισ τορία του Ε λληνισ μού του Ε ύξεινου Η  ισ τορία του Ε λληνισ μού του Ε ύξεινου 
Π όντου, ξεκινά από το μύθο, από τότε που Π όντου, ξεκινά από το μύθο, από τότε που 
ο ο ΦρίξοςΦρίξος και η  και η Έ λληΈ λλη ταξίδεψαν πάνω  σ το  ταξίδεψαν πάνω  σ το 
Χ ρυσ όμαλλο Δ έρας Χ ρυσ όμαλλο Δ έρας για να αποφύγουν τη για να αποφύγουν τη 
θυσ ία τους από τους θεούς του Ολύμπου. θυσ ία τους από τους θεούς του Ολύμπου. 
Ακολούθησ ε ο θάνατος της Έ λλης και ο Ακολούθησ ε ο θάνατος της Έ λλης και ο 
Φρίξος με την άφιξή του σ την Φρίξος με την άφιξή του σ την Κ ολχίδα Κ ολχίδα 

ανέθεσ ε τη φύλαξη του πολύτιμου Δ έρατος ανέθεσ ε τη φύλαξη του πολύτιμου Δ έρατος 
σ το βασ ιλιά Α ιήτη. σ το βασ ιλιά Α ιήτη. 

Η  Η  Αργοναυτική εκσ τρατεία, Αργοναυτική εκσ τρατεία, με τον Ιάσ ονα με τον Ιάσ ονα 
και πλήρω μα απ' όλες τις ελληνικές πόλεις, και πλήρω μα απ' όλες τις ελληνικές πόλεις, 
αποτέλεσ ε την προσ πάθεια για την κτήσ η αποτέλεσ ε την προσ πάθεια για την κτήσ η 

του Χ ρυσ όμαλλου Δ έρατος και την του Χ ρυσ όμαλλου Δ έρατος και την 
απόπειρα για εποικισ μό της περιοχής, που απόπειρα για εποικισ μό της περιοχής, που 

αρχίζει αμέσ ω ς μετά τον Τρω ικό πόλεμο, το αρχίζει αμέσ ω ς μετά τον Τρω ικό πόλεμο, το 
1100 π.Χ .1100 π.Χ .



Ο αποικισμόςΟ αποικισμός

Αργότερα εμφανίσ τηκαν οι πρώ τες Αργότερα εμφανίσ τηκαν οι πρώ τες 
ελληνικές αποικίες σ τα παράλια του ελληνικές αποικίες σ τα παράλια του 

Ε υξείνου Π όντου. Από τις πιο γνω σ τές η Ε υξείνου Π όντου. Από τις πιο γνω σ τές η 
Μ ίλητος, Μ ίλητος, ηη Σ ινώ πη,  Σ ινώ πη, ηη Τραπεζούντα,  Τραπεζούντα, ηη  
Αμισ ός, Αμισ ός, ηη Οδησ σ ός  Οδησ σ ός που ανέλαβαν από που ανέλαβαν από 

το 800 π.Χ ., εμπορική δράσ η σ την το 800 π.Χ ., εμπορική δράσ η σ την 
περιοχή τροφοδοτώ ντας και τις περιοχή τροφοδοτώ ντας και τις 

Ε λληνικές πόλεις με διαφόρω ν ειδώ ν Ε λληνικές πόλεις με διαφόρω ν ειδώ ν 
προϊόντα.προϊόντα.

Τον 5ο π.Χ . αιώ να σ τα πλαίσ ια της Τον 5ο π.Χ . αιώ να σ τα πλαίσ ια της 
πολιτικής της Αθήνας του Π ερικλή η πολιτικής της Αθήνας του Π ερικλή η 
περιοχή του Π όντου και ιδιαίτερα η περιοχή του Π όντου και ιδιαίτερα η 

Κ ριμαίαΚ ριμαία  αποτέλεσ ε σ τρατιω τική βάσ η  αποτέλεσ ε σ τρατιω τική βάσ η 
και εμπορικό σ ταθμό. Ο Π ερικλής και εμπορικό σ ταθμό. Ο Π ερικλής 
ευελπισ τούσ ε να κατασ τήσ ει την ευελπισ τούσ ε να κατασ τήσ ει την 

Κ ριμαία σ ταθμό ανεφοδιασ μού της Κ ριμαία σ ταθμό ανεφοδιασ μού της 
Αττικής και να αναπτύξει το εμπόριο τω ν Αττικής και να αναπτύξει το εμπόριο τω ν 
παράκτιω ν του Ε υξείνου Π όντου χω ρώ ν.παράκτιω ν του Ε υξείνου Π όντου χω ρώ ν.



Ε ποχή Μ εγάλου ΑλεξάνδρουΕ ποχή Μ εγάλου Αλεξάνδρου

Κ ατά την αλεξανδρινή εποχή οι ελληνικές Κ ατά την αλεξανδρινή εποχή οι ελληνικές 
αποικίες σ τον Π όντο εξακολουθούσ αν να αποικίες σ τον Π όντο εξακολουθούσ αν να 
ευημερούν σ υμβάλλοντας σ ημαντικά και ευημερούν σ υμβάλλοντας σ ημαντικά και 
σ την οικονομική άνθισ η τω ν ελληνικώ ν σ την οικονομική άνθισ η τω ν ελληνικώ ν 
πόλεω ν. Π ολιτικά ήταν ανεξάρτητες και πόλεω ν. Π ολιτικά ήταν ανεξάρτητες και 

αυτοδιοικούμενες πράγμα που αυτοδιοικούμενες πράγμα που 
δημιουργούσ ε τις καλύτερες σ υνθήκες για δημιουργούσ ε τις καλύτερες σ υνθήκες για 

τη διατήρησ ή τους. τη διατήρησ ή τους. 

Σημαντικότατη αποικία αναδείχτηκε η Σημαντικότατη αποικία αναδείχτηκε η 
ΤραπεζούνταΤραπεζούντα , η οποία διακρίθηκε σ την , η οποία διακρίθηκε σ την 

ισ τορία για την οικονομική της ευρω σ τία, ισ τορία για την οικονομική της ευρω σ τία, 
την αυτάρκεια, τα έθιμα αλλά και για την την αυτάρκεια, τα έθιμα αλλά και για την 
αυτοθυσ ία τω ν γηγενώ ν απέναντι σ τους αυτοθυσ ία τω ν γηγενώ ν απέναντι σ τους 

πλείσ τους εχθρούς.πλείσ τους εχθρούς.



Ε λληνισ τική εποχήΕ λληνισ τική εποχή

Μ ετά το θάνατο του Μ . Αλεξάνδρου ο Μ ετά το θάνατο του Μ . Αλεξάνδρου ο 
Π όντος συνέχισε να ακμάζει υπό την Π όντος συνέχισε να ακμάζει υπό την 

διακυβέρνηση της διακυβέρνηση της Μ ιθριδατικής Μ ιθριδατικής 
Δ υναστείας Δ υναστείας 

(<Μ ίθρας: θεός του ουρανίου φω τός). (<Μ ίθρας: θεός του ουρανίου φω τός). 

Ο ι Π έρσες αυτοί αυτοκράτορες Ο ι Π έρσες αυτοί αυτοκράτορες 
διατηρούσαν καλές σχέσεις με τα διατηρούσαν καλές σχέσεις με τα 
ελληνιστικά βασ ίλεια πράγμα που ελληνιστικά βασ ίλεια πράγμα που 

οδήγησε στη σ ταδιακό εξελληνισ μό τους οδήγησε στη σ ταδιακό εξελληνισ μό τους 
σε γλω σσ ικό και σ ε πολιτισμικό-σε γλω σσ ικό και σ ε πολιτισμικό-

θρησ κευτικό επίπεδο. θρησ κευτικό επίπεδο. 
Η  χρήση της ελληνικής γλώ σσ ας στα Η  χρήση της ελληνικής γλώ σσ ας στα 

βάθη της Μ ικράς Ασ ίας και η βάθη της Μ ικράς Ασ ίας και η 
αντικατάσταση τω ν ντόπιω ν θεοτήτω ν με αντικατάσταση τω ν ντόπιω ν θεοτήτω ν με 
το Δ ω δεκάθεο είναι χαρακτηριστικά που το Δ ω δεκάθεο είναι χαρακτηριστικά που 
αποδεικνύουν το πόσ ο έντονο υπήρξε το αποδεικνύουν το πόσ ο έντονο υπήρξε το 
ελληνικό αίσθημα στους κατοίκους τω ν ελληνικό αίσθημα στους κατοίκους τω ν 

περιοχώ ν αυτώ ν.περιοχώ ν αυτώ ν.



Ρω μαϊκή εποχήΡω μαϊκή εποχή
Κ ατά τα ρω μαϊκά χρόνια, οι Ρω μαίοι αντιλήφθηκαν τη γεω πολιτική Κ ατά τα ρω μαϊκά χρόνια, οι Ρω μαίοι αντιλήφθηκαν τη γεω πολιτική 

σπουδαιότητα της περιοχής και επέτρεψαν αρχικά την σπουδαιότητα της περιοχής και επέτρεψαν αρχικά την 
αυτοδιοίκηση σ τις ελληνικές αποικίες του Π όντου. Αυτό έδω σε αυτοδιοίκηση σ τις ελληνικές αποικίες του Π όντου. Αυτό έδω σε 

ακόμα μεγαλύτερη ώ θηση για ανάπτυξη σ τους τομείς της τέχνης και ακόμα μεγαλύτερη ώ θηση για ανάπτυξη σ τους τομείς της τέχνης και 
τω ν επισ τημώ ν. Αργότερα οι Ρω μαίοι αυτοκράτορες ασκώ ντας τω ν επισ τημώ ν. Αργότερα οι Ρω μαίοι αυτοκράτορες ασκώ ντας 

αυστηρότερη διακυβέρνηση αφαίρεσ αν εξουσ ίες από τις ελληνικές αυστηρότερη διακυβέρνηση αφαίρεσ αν εξουσ ίες από τις ελληνικές 
πόλεις του Π όντου, φοβούμενοι τη ραγδαία τους άνοδο. Έ τσ ι η πόλεις του Π όντου, φοβούμενοι τη ραγδαία τους άνοδο. Έ τσ ι η 

Τραπεζούντα και άλλες μεγάλες πόλεις έπαψαν να είναι αυτόνομες Τραπεζούντα και άλλες μεγάλες πόλεις έπαψαν να είναι αυτόνομες 
προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα από τους Ρω μαίους.προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα από τους Ρω μαίους.

Εκείνη την εποχή ένα κοσ μοϊσ τορικό γεγονός σ υμβαίνει σ την Εκείνη την εποχή ένα κοσ μοϊσ τορικό γεγονός σ υμβαίνει σ την 
περιοχή: περιοχή: Η  διάδοση του Χ ρισ τιανισ μούΗ  διάδοση του Χ ρισ τιανισ μού . Ο ι Ρω μαίοι αυτοκράτορες . Ο ι Ρω μαίοι αυτοκράτορες 
δυσ κολεύονταν να αποδεχτούν τη νέα θρησκεία.  Ο ι κάτοικοι του δυσ κολεύονταν να αποδεχτούν τη νέα θρησκεία.  Ο ι κάτοικοι του 
Π όντου όμω ς έγιναν αποδέκτες του Χ ριστιανισμού αρκετά νω ρίς Π όντου όμω ς έγιναν αποδέκτες του Χ ριστιανισμού αρκετά νω ρίς 

όταν διδάχτηκαν τις χρισ τιανικές αρχές από τους αποστόλους όταν διδάχτηκαν τις χρισ τιανικές αρχές από τους αποστόλους 
Ανδρέα και Π έτρο. Ανδρέα και Π έτρο. 

Ο ι πρώ τοι Χ ρισ τιανοί του Π όντου υπερασ πιζόμενοι την ελεύθερη Οι πρώ τοι Χ ρισ τιανοί του Π όντου υπερασ πιζόμενοι την ελεύθερη 
επιλογή θρησκείας εκδιώ χθηκαν, βασανίστηκαν φυλακίσ τηκαν και επιλογή θρησκείας εκδιώ χθηκαν, βασανίστηκαν φυλακίσ τηκαν και 

έχασαν μαρτυρικά τη ζω ή τους ιδιαίτερα σ τα χρόνια τω ν έχασαν μαρτυρικά τη ζω ή τους ιδιαίτερα σ τα χρόνια τω ν 
αυτοκρατόρω ν Δ ιοκλητιανού, Γαλερίου και Μ αξιμ ίνου που υπήρξαν αυτοκρατόρω ν Δ ιοκλητιανού, Γαλερίου και Μ αξιμ ίνου που υπήρξαν 

σ φοδροί πολέμιοι του Χ ριστιανισ μού.σ φοδροί πολέμιοι του Χ ριστιανισ μού.



Β υζαντινή εποχήΒ υζαντινή εποχή
Στη πρω τοβυζαντινή εποχή (330-610 μ.Χ .) ο Μ έγας Στη πρω τοβυζαντινή εποχή (330-610 μ.Χ .) ο Μ έγας 

Κ ω νσταντίνος διατήρησ ε την υπαγω γή όλω ν τω ν εδαφώ ν Κ ω νσταντίνος διατήρησ ε την υπαγω γή όλω ν τω ν εδαφώ ν 
της αυτοκρατορίας σ την πρω τεύουσα Κ ω νσ ταντινούπολη της αυτοκρατορίας σ την πρω τεύουσα Κ ω νσ ταντινούπολη 
και διαίρεσ ε τον Π όντο σε και διαίρεσ ε τον Π όντο σε τρεις διοικητικές περιφέρειεςτρεις διοικητικές περιφέρειες: : 

Την Την ανατολικήανατολική  που ονομαζόταν  που ονομαζόταν «Ελενόποντος» «Ελενόποντος» , τη , τη δυτική δυτική 
που ονομαζόταν που ονομαζόταν «Π ολεμω νιακός Π όντος» «Π ολεμω νιακός Π όντος» και μ ια τρίτη και μ ια τρίτη 
(υπόλοιπο μέρος του Π όντου και Μ ικρή Αρμενία) που (υπόλοιπο μέρος του Π όντου και Μ ικρή Αρμενία) που 

ονομαζόταν ονομαζόταν «Κ ολω νεία».«Κ ολω νεία».

Στον τομέα της πολιτισ τικής, κοινω νικής και θρησ κευτικής Στον τομέα της πολιτισ τικής, κοινω νικής και θρησ κευτικής 
ανάπτυξης ήταν αρκετά προοδευτικός. Μ ε το ανάπτυξης ήταν αρκετά προοδευτικός. Μ ε το Δ ιάταγμα τω ν Δ ιάταγμα τω ν 
Μ εδιολάνω ν Μ εδιολάνω ν το 313 μ.Χ . (ελευθερία χρισ τιανικής λατρείας) το 313 μ.Χ . (ελευθερία χρισ τιανικής λατρείας) 
και πρω τεύουσ α την Κ ω νσ ταντινούπολη δημιούργησ ε τις και πρω τεύουσ α την Κ ω νσ ταντινούπολη δημιούργησ ε τις 
κατάλληλες συνθήκες για τη κατάλληλες συνθήκες για τη γένεσ η του ελληνορθόδοξου γένεσ η του ελληνορθόδοξου 

σ τοιχείουσ τοιχείου . Ίδρυσε την . Ίδρυσε την «Ε πισκοπή Τραπεζούντος εν τη «Ε πισκοπή Τραπεζούντος εν τη 
ποντική διοικήσει», ποντική διοικήσει», η οποία αργότερα έγινε μητρόπολη με η οποία αργότερα έγινε μητρόπολη με 
15 επισκοπές. Η  καθιέρω ση της χριστιανικής θρησκείας 15 επισκοπές. Η  καθιέρω ση της χριστιανικής θρησκείας 
οδήγησε στην ίδρυση ναώ ν και μοναστηριώ ν ένα από τα οδήγησε στην ίδρυση ναώ ν και μοναστηριώ ν ένα από τα 
οποία ήταν εκείνο της Π αναγίας Σουμελά, μ ιας μονής με οποία ήταν εκείνο της Π αναγίας Σουμελά, μ ιας μονής με 

μεγάλη σημασ ία και αξιοθαύμαστο ρόλο στην ισ τορία του μεγάλη σημασ ία και αξιοθαύμαστο ρόλο στην ισ τορία του 
Π οντιακού Ελληνισ μού.Π οντιακού Ελληνισ μού.

Δ ιάταγμα τω ν Μ εδιολάνω ν Δ ιάταγμα τω ν Μ εδιολάνω ν 



Μ ετά τον Μ έγα Κ ω νσ ταντίνο μέρος του ανατολικού Μ ετά τον Μ έγα Κ ω νσ ταντίνο μέρος του ανατολικού 
Π όντου καταλήφθηκε από τους Π έρσ ες έω ς το Π όντου καταλήφθηκε από τους Π έρσ ες έω ς το 

561/2 μ.Χ ., όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α  ́561/2 μ.Χ ., όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α  ́
τους απομάκρυνε από τη Λαζική χώ ρα. Η  τους απομάκρυνε από τη Λαζική χώ ρα. Η  

Τραπεζούντα και η επαρχία της Χ αλδίας δεν Τραπεζούντα και η επαρχία της Χ αλδίας δεν 
γνώ ρισ αν κατοχή κι έτσ ι εξακολούθησαν να γνώ ρισ αν κατοχή κι έτσ ι εξακολούθησαν να 

στηρίζουν τον ελληνισμό οικονομικά, πολιτισμικά, σ τηρίζουν τον ελληνισμό οικονομικά, πολιτισμικά, 
λαογραφικά, σ τρατιω τικά.λαογραφικά, σ τρατιω τικά.

Κ ατά την μεσοβυζαντινή εποχή (610-1081 μ.Χ .) με Κ ατά την μεσοβυζαντινή εποχή (610-1081 μ.Χ .) με 
την συνετή διακυβέρνησ η του Λέοντος Γ’ του την συνετή διακυβέρνησ η του Λέοντος Γ’ του 

Ισ αύρου ο Π όντος γνώ ρισε σ ημαντική ακμή. Η  Ισ αύρου ο Π όντος γνώ ρισε σ ημαντική ακμή. Η  
Τραπεζούντα αναδείχτηκε σε μεγάλη δύναμη της Τραπεζούντα αναδείχτηκε σε μεγάλη δύναμη της 
εποχής. Θεσπίστηκε ο εποχής. Θεσπίστηκε ο θεσ μός τω ν Ακριτώ νθεσ μός τω ν Ακριτώ ν , τω ν , τω ν 

συνοριοφυλάκω ν δηλαδή της Β υζαντινής συνοριοφυλάκω ν δηλαδή της Β υζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Ο ι άντρες αυτοί με την εξαιρετική Αυτοκρατορίας. Ο ι άντρες αυτοί με την εξαιρετική 

σω ματική δύναμη και ανδρεία έχαιραν της σω ματική δύναμη και ανδρεία έχαιραν της 
εκτίμησης τω ν κατοίκω ν που εκθείαζαν τα εκτίμησης τω ν κατοίκω ν που εκθείαζαν τα 

κατορθώ ματά τους με τα λεγόμενα «ακριτικά κατορθώ ματά τους με τα λεγόμενα «ακριτικά 
τραγούδια». Ιδιαιτέρω ς αγαπητός σ τον Π όντο ήταν τραγούδια». Ιδιαιτέρω ς αγαπητός σ τον Π όντο ήταν 

ο ο Β ασ ίλειος Δ ιγενής Ακρίτας Β ασ ίλειος Δ ιγενής Ακρίτας σ το πρόσω πο του σ το πρόσω πο του 
οποίου εκφράστηκε η αδιάκοπη πάλη του οποίου εκφράστηκε η αδιάκοπη πάλη του 

ελληνισ μού κατά τω ν εχθρώ ν.ελληνισ μού κατά τω ν εχθρώ ν.



Μ έγα χτύπημα για τη Β υζαντινή Αυτοκρατορία αποτέλεσε η Μ έγα χτύπημα για τη Β υζαντινή Αυτοκρατορία αποτέλεσε η 
ήττα του αυτοκράτορα Ρω μανού σ τη ήττα του αυτοκράτορα Ρω μανού σ τη μάχη του Μ ατζικέρτ 1071 μάχη του Μ ατζικέρτ 1071 

μ.Χμ.Χ . από τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι κατόπιν . από τους Σελτζούκους Τούρκους, οι οποίοι κατόπιν 
προήλασαν ανενόχλητοι σ τον Π όντο και τις γύρω  περιοχές. Ο ι προήλασαν ανενόχλητοι σ τον Π όντο και τις γύρω  περιοχές. Ο ι 
Ακρίτες αποδυναμω μένοι από την ελλιπή κρατική υποσ τήριξη, Ακρίτες αποδυναμω μένοι από την ελλιπή κρατική υποσ τήριξη, 

άλλοι εγκατέλειψαν τον Π όντο κι άλλοι παρέμειναν άλλοι εγκατέλειψαν τον Π όντο κι άλλοι παρέμειναν 
αγω νιζόμενοι για την επιβίω σ η του ελληνισμού.αγω νιζόμενοι για την επιβίω σ η του ελληνισμού.



Στην υστεροβυζαντινή εποχή (1081-1453 μ.Χ .) Στην υστεροβυζαντινή εποχή (1081-1453 μ.Χ .) 
τα πράγματα ήταν τελείω ς διαφορετικά. Η  τα πράγματα ήταν τελείω ς διαφορετικά. Η  

ανάληψη του αυτοκρατορικού αξιώ ματος από ανάληψη του αυτοκρατορικού αξιώ ματος από 
τη τη Δ υνασ τεία τω ν Κ ομνηνώ ν Δ υνασ τεία τω ν Κ ομνηνώ ν δημιούργησε ένα δημιούργησε ένα 

ισχυρό Β υζαντινό κράτος κι έναν ακόμα ισχυρό Β υζαντινό κράτος κι έναν ακόμα 
ισ χυρότερο Π όντο. Μ ετά την κατάληψη της ισ χυρότερο Π όντο. Μ ετά την κατάληψη της 
Κ ω νσ ταντινούπολης από τους Φράγκους το Κ ω νσ ταντινούπολης από τους Φράγκους το 

1204 μ.Χ . ο διάδοχος Αλέξιος Κ ομνηνός 1204 μ.Χ . ο διάδοχος Αλέξιος Κ ομνηνός 
ίδρυσε το ίδρυσε το «Κ ράτος της Μ εγάλης «Κ ράτος της Μ εγάλης 

Τραπεζούντας» Τραπεζούντας» έχοντας την αμέρισ τη αποδοχή έχοντας την αμέρισ τη αποδοχή 
του λαού καθώ ς παρείχε προσ τασ ία εναντίον του λαού καθώ ς παρείχε προσ τασ ία εναντίον 
τω ν κατακτητώ ν. Ο ι Κ ομνηνοί, άνθρω ποι του τω ν κατακτητώ ν. Ο ι Κ ομνηνοί, άνθρω ποι του 

πνεύματος οι ίδιοι, δημιούργησ αν τις πνεύματος οι ίδιοι, δημιούργησ αν τις 
κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια τω ν κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια τω ν 
γραμμάτω ν και τω ν επιστημώ ν προάγοντας τη γραμμάτω ν και τω ν επιστημώ ν προάγοντας τη 

Τραπεζούντα σ ε πολιτισ τικό και πνευματικό Τραπεζούντα σ ε πολιτισ τικό και πνευματικό 
κέντρο. Ο  Π όντος με την πλούσ ια παράδοση κέντρο. Ο  Π όντος με την πλούσ ια παράδοση 
υπήρξε φω τεινό πέρασ μα στους δρόμους του υπήρξε φω τεινό πέρασ μα στους δρόμους του 

σ κοταδισ τικού Μ εσαίω να.σ κοταδισ τικού Μ εσαίω να.



Ε ισ βολή τω ν Οθω μανώ νΕ ισ βολή τω ν Οθω μανώ ν

Κ ατά την περίοδο της οθω μανοκρατίας ο Κ ατά την περίοδο της οθω μανοκρατίας ο 
Π όντος γνώ ρισε το σκληρό πρόσω πο του Π όντος γνώ ρισε το σκληρό πρόσω πο του 

θρησκευτικού φανατισμού και της προσφυγιάς. θρησκευτικού φανατισμού και της προσφυγιάς. 
Η  Η  κατάληψη της Κ ω νσ ταντινούπολης το 1453 κατάληψη της Κ ω νσ ταντινούπολης το 1453 
και της και της Τραπεζούντας το 1461 Τραπεζούντας το 1461 σηματοδότησ αν σηματοδότησ αν 

την μεταβολή από την ακμή και την άνθιση σ την την μεταβολή από την ακμή και την άνθιση σ την 
παρακμή και την εξαθλίω σ η. Ο ι παρακμή και την εξαθλίω σ η. Ο ι γενίτσ αροιγενίτσ αροι (τα  (τα 
αιχμάλω τα χριστιανόπουλα που αρπάχτηκαν αιχμάλω τα χριστιανόπουλα που αρπάχτηκαν 
από την Τουρκική εξουσ ία σ ε πολύ τρυφερή από την Τουρκική εξουσ ία σ ε πολύ τρυφερή 

ηλικία κι εξισ λαμίσ τηκαν βίαια, και σ τη ηλικία κι εξισ λαμίσ τηκαν βίαια, και σ τη 
σ υνέχεια επάνδρω ναν τον τουρκικό στρατό), οι σ υνέχεια επάνδρω ναν τον τουρκικό στρατό), οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν στο ένδοξο παλάτι τω ν οποίοι εγκαταστάθηκαν στο ένδοξο παλάτι τω ν 

Κ ομνηνώ ν και η μετατροπή του ορθόδοξου ναού Κ ομνηνώ ν και η μετατροπή του ορθόδοξου ναού 
της «Π αναγίας της Χ ρυσοκεφάλου» σ ε τζαμί της «Π αναγίας της Χ ρυσοκεφάλου» σ ε τζαμί 

έπληξαν ανεπανόρθω τα το κύρος του ποντιακού έπληξαν ανεπανόρθω τα το κύρος του ποντιακού 
ελληνισ μού. Ο ι Έ λληνες του Π όντου ελληνισ μού. Ο ι Έ λληνες του Π όντου 

αναγκάσ τηκαν είτε να εγκαταλείψουν τα σ πίτια αναγκάσ τηκαν είτε να εγκαταλείψουν τα σ πίτια 
τους είτε να ασπαστούν το Ισλάμ προκειμένου τους είτε να ασπαστούν το Ισλάμ προκειμένου 

να μείνουν ζω ντανοί.να μείνουν ζω ντανοί.



Έ να από τα παρήγορα γεγονότα της περιόδου αυτής Έ να από τα παρήγορα γεγονότα της περιόδου αυτής 
ήταν η επιβίω σ η της μονής της Π αναγίας Σουμελά που ήταν η επιβίω σ η της μονής της Π αναγίας Σουμελά που 

αποτελούσε την εξαίρεση θρησ κευτικού χώ ρου που δεν αποτελούσε την εξαίρεση θρησ κευτικού χώ ρου που δεν 
υπέσ τη λεηλασ ίες. Αρκετοί Οθω μανοί Σουλτάνοι υπέσ τη λεηλασ ίες. Αρκετοί Οθω μανοί Σουλτάνοι 

επέδειξαν σεβασμό στο μονασ τήρι. Από τις αρχές του επέδειξαν σεβασμό στο μονασ τήρι. Από τις αρχές του 
17ου αιώ να οι Έ λληνες του Π όντου που είχαν 17ου αιώ να οι Έ λληνες του Π όντου που είχαν 

αποσ υρθεί σ τις δυσπρόσ ιτες περιοχές διατηρώ ντας αποσ υρθεί σ τις δυσπρόσ ιτες περιοχές διατηρώ ντας 
άσ βεσ τη την τη εθνική σ υνείδηση άρχισ αν να άσ βεσ τη την τη εθνική σ υνείδηση άρχισ αν να 

επαναπατρίζονται σ τα ενδότερα ξανακερδίζοντας τη επαναπατρίζονται σ τα ενδότερα ξανακερδίζοντας τη 
χαμένη τους αξιοπρέπεια. χαμένη τους αξιοπρέπεια. 

Κ αθ’ όλη τη διάρκεια της Οθω μανικής κυριαρχίας οι Κ αθ’ όλη τη διάρκεια της Οθω μανικής κυριαρχίας οι 
Έ λληνες του Π όντου βίω σαν βασανισ τικές σ τιγμές Έ λληνες του Π όντου βίω σαν βασανισ τικές σ τιγμές 

ευρισ κόμενοι εκείνοι και οι οικογένειές τους σ ε συνεχή ευρισ κόμενοι εκείνοι και οι οικογένειές τους σ ε συνεχή 
κίνδυνο. Ω ς προσ ω ρινή λύση προκειμένου να κίνδυνο. Ω ς προσ ω ρινή λύση προκειμένου να 

επιβιώ σουν ήταν να ασπαστούν φαινομενικά το Κ οράνι. επιβιώ σουν ήταν να ασπαστούν φαινομενικά το Κ οράνι. 
Ο ι Έ λληνες αυτοί ονομάσ τηκαν Ο ι Έ λληνες αυτοί ονομάσ τηκαν «κρυπτοχρισ τιανοί», «κρυπτοχρισ τιανοί», 
γιατί έκρυβαν την πίσ τη τους προσποιούμενοι τους γιατί έκρυβαν την πίσ τη τους προσποιούμενοι τους 

εξισ λαμισ μένους. Επέζησ αν ανά τους αιώ νες με βαθιά εξισ λαμισ μένους. Επέζησ αν ανά τους αιώ νες με βαθιά 
ριζω μένες τις χρισ τιανικές αρετές τις οποίες μετέδιδαν ριζω μένες τις χρισ τιανικές αρετές τις οποίες μετέδιδαν 

από γενιά σ ε γενιά. Ή ταν κι αυτός ένας από τους από γενιά σ ε γενιά. Ή ταν κι αυτός ένας από τους 
τρόπους διατήρησ ης του ελληνοχριστιανισ μού.τρόπους διατήρησ ης του ελληνοχριστιανισ μού.



Το 1856 το Το 1856 το φαινόμενο του κρυπττοχριστιανισμού φαινόμενο του κρυπττοχριστιανισμού 
έγινε γνω στό σ τις οθω μανικές αρχές. Ο ι Σουλτάνοι έγινε γνω στό σ τις οθω μανικές αρχές. Ο ι Σουλτάνοι 

φοβούμενοι τον εκχριστιανισμό αναγκάσ τηκαν, φοβούμενοι τον εκχριστιανισμό αναγκάσ τηκαν, 
κάτω  από τις πιέσ εις τω ν Μ εγάλω ν Δ υνάμεω ν και κάτω  από τις πιέσ εις τω ν Μ εγάλω ν Δ υνάμεω ν και 
την εξέγερση τω ν κρυπτοχριστιανώ ν του Π όντου την εξέγερση τω ν κρυπτοχριστιανώ ν του Π όντου 

σ τη μονή της Π αναγίας Θεοσκεπάστου, να σ τη μονή της Π αναγίας Θεοσκεπάστου, να 
υπογράψουν το λεγόμενο υπογράψουν το λεγόμενο «Χ άτι Χ ουμαγιούν» «Χ άτι Χ ουμαγιούν» 

(=αυτοκρατορικό διάταγμα) το 1857 που αναγνώ ριζε (=αυτοκρατορικό διάταγμα) το 1857 που αναγνώ ριζε 
επίσημα τους πρώ τους κρυπτοχριστιανούς ω ς επίσημα τους πρώ τους κρυπτοχριστιανούς ω ς 

χρισ τιανούς.χρισ τιανούς.
Όμω ς με νέο κύμα διω γμώ ν προσ πάθησ αν να Όμω ς με νέο κύμα διω γμώ ν προσ πάθησ αν να 

αποτρέψουν την εξάπλω σ η της ελληνοχριστιανικής αποτρέψουν την εξάπλω σ η της ελληνοχριστιανικής 
ιδέας. Αρκετοί κρυπτοχρισ τιανοί εγκατέλειψαν τον ιδέας. Αρκετοί κρυπτοχρισ τιανοί εγκατέλειψαν τον 

Π όντο και κατέφυγαν για να σ ω θούν σ την Π όντο και κατέφυγαν για να σ ω θούν σ την 
ομόθρησκη Ρω σ ία. ομόθρησκη Ρω σ ία. 



Π αρά της αντιξοότητες οι Π όντιοι Π αρά της αντιξοότητες οι Π όντιοι 
κατάφεραν λόγω  τω ν προνομίω ν που κατάφεραν λόγω  τω ν προνομίω ν που 
απέκτησαν από την Υ ψηλή Π ύλη να απέκτησαν από την Υ ψηλή Π ύλη να 

ανακτήσ ουν τις δυνάμεις τους κυρίω ς ανακτήσ ουν τις δυνάμεις τους κυρίω ς 
στον τομέα της οικονομίας. Αξιοσημείω το στον τομέα της οικονομίας. Αξιοσημείω το 
είναι ότι μετά το 1883 είναι ότι μετά το 1883 τέσσ ερις τραπεζικοί τέσσ ερις τραπεζικοί 

οίκοι της Τραπεζούντας οίκοι της Τραπεζούντας έλεγχαν έλεγχαν 
παράλληλα με την Τράπεζα Αθηνώ ν την παράλληλα με την Τράπεζα Αθηνώ ν την 

οικονομία της περιοχής.οικονομία της περιοχής.



20ος αιώ νας20ος αιώ νας
Το 1910 η Β ουλή τω ν Ν εοτούρκω ν Το 1910 η Β ουλή τω ν Ν εοτούρκω ν 

αποδέχτηκε την ύπαρξη χρισ τιανώ ν εντός τω ν αποδέχτηκε την ύπαρξη χρισ τιανώ ν εντός τω ν 
περιοχώ ν επιρροής τω ν τουρκικώ ν αρχώ ν. περιοχώ ν επιρροής τω ν τουρκικώ ν αρχώ ν. 
Έ τσ ι ξεκίνησε μ ια νέα εποχή ανάπτυξης για Έ τσ ι ξεκίνησε μ ια νέα εποχή ανάπτυξης για 

τον Π όντο. Ο ι Έ λληνες του Π όντου τον Π όντο. Ο ι Έ λληνες του Π όντου 
επισ τρέφοντας στην ενδοχώ ρα κατάφεραν να επισ τρέφοντας στην ενδοχώ ρα κατάφεραν να 
προω θήσουν την παιδεία, τη λατρευτική ζω ή, προω θήσουν την παιδεία, τη λατρευτική ζω ή, 
τις τέχνες, το εμπόριο, τη γεω ργική οικονομία, τις τέχνες, το εμπόριο, τη γεω ργική οικονομία, 
τη βιοτεχνία, μεταλλουργία, τη ναυπηγική. Ο  τη βιοτεχνία, μεταλλουργία, τη ναυπηγική. Ο  

Π όντος εξελισσόταν σ ε μεγάλη δύναμη με την Π όντος εξελισσόταν σ ε μεγάλη δύναμη με την 
εμφάνισ η ασ τικής τάξης και αυτόνομου εμφάνισ η ασ τικής τάξης και αυτόνομου 

πολιτεύματος, της λεγόμενης «Π οντιακής πολιτεύματος, της λεγόμενης «Π οντιακής 
Δ ημοκρατίας».Δ ημοκρατίας».

Από το 1916 ω ς το 1923 οι αλλεπάλληλες Από το 1916 ω ς το 1923 οι αλλεπάλληλες 
εχθρικές επιθέσεις τω ν φανατισ μένω ν εχθρικές επιθέσεις τω ν φανατισ μένω ν 

Ν εοτούρκω ν, οι λεηλασ ίες ναώ ν, οι διω γμοί Ν εοτούρκω ν, οι λεηλασ ίες ναώ ν, οι διω γμοί 
και τα βασ ανισ τήρια ήταν φαινόμενα της και τα βασ ανισ τήρια ήταν φαινόμενα της 

καθημερινότητας τους. Άλλοι κατέφευγαν σ τη καθημερινότητας τους. Άλλοι κατέφευγαν σ τη 
γείτονα Ρω σ ία κι άλλοι έπεφταν ω ς γείτονα Ρω σ ία κι άλλοι έπεφταν ω ς 

διω κόμενοι Χ ριστιανοί. διω κόμενοι Χ ριστιανοί. 



Την περίοδο αυτή Την περίοδο αυτή η ιερά μονή η ιερά μονή 
Π αναγίας Σουμελά Π αναγίας Σουμελά γνώ ρισ ε το γνώ ρισ ε το 

απάνθρω πο πρόσω πο του απάνθρω πο πρόσω πο του 
θρησκευτικού φανατισμού. Όπω ς θρησκευτικού φανατισμού. Όπω ς 

αναφέρεται σε δημοσ ίευμα της αναφέρεται σε δημοσ ίευμα της 
εφημερίδα «Αργοναύτης» το εφημερίδα «Αργοναύτης» το 

μονασ τήρι βρέθηκε σ ε κατάσταση μονασ τήρι βρέθηκε σ ε κατάσταση 
πολιορκίας. Ο ι ευρισ κόμενοι μέσα σ ’ πολιορκίας. Ο ι ευρισ κόμενοι μέσα σ ’ 

αυτό μοναχοί αλλά και πισ τοί αυτό μοναχοί αλλά και πισ τοί 
πέρασαν δύσ κολες σ τιγμές ω σότου πέρασαν δύσ κολες σ τιγμές ω σότου 

αποφάσ ισ αν να το εγκαταλείψουν στα αποφάσ ισ αν να το εγκαταλείψουν στα 
μέσ α Απριλίου του 1916 αναζητώ ντας μέσ α Απριλίου του 1916 αναζητώ ντας 

καταφύγιο κοντά στις ρω σ ικές καταφύγιο κοντά στις ρω σ ικές 
φρουρές. Το μοναστήρι αφού φρουρές. Το μοναστήρι αφού 

λεηλατήθηκε και καταλησ τεύτηκε, λεηλατήθηκε και καταλησ τεύτηκε, 
κάηκε ολοσ χερώ ς το 1922·  η ύστατη κάηκε ολοσ χερώ ς το 1922·  η ύστατη 

πράξη βαρβαρότητας. πράξη βαρβαρότητας. 



Το 1923 με την υπογραφή της Το 1923 με την υπογραφή της 
«συνθήκης της Λω ζάνης» «συνθήκης της Λω ζάνης» που που 

προέβλεπε προέβλεπε σ υρρίκνω ση τω ν ελληνικώ ν σ υρρίκνω ση τω ν ελληνικώ ν 
συνόρω ν και ανταλλαγή πληθυσμώ ν συνόρω ν και ανταλλαγή πληθυσμώ ν 

συντελέστηκε ακόμα ένα μεγάλο συντελέστηκε ακόμα ένα μεγάλο 
έγκλημα. Τόσο οι Έ λληνες της έγκλημα. Τόσο οι Έ λληνες της 

υπόλοιπης Μ ικρασ ίας όσο και οι Π όντιοι υπόλοιπης Μ ικρασ ίας όσο και οι Π όντιοι 
βίω σ αν ακόμα μια φορά τη βαναυσότητα βίω σ αν ακόμα μια φορά τη βαναυσότητα 

του ξεριζω μού. Ο ι πρόσ φυγες που του ξεριζω μού. Ο ι πρόσ φυγες που 
εγκαταστάθηκαν κυρίω ς στη βόρεια εγκαταστάθηκαν κυρίω ς στη βόρεια 

Ε λλάδα βοηθήθηκαν από τους μόνιμους Ε λλάδα βοηθήθηκαν από τους μόνιμους 
κατοίκους τω ν περιοχώ ν υποδοχής τους κατοίκους τω ν περιοχώ ν υποδοχής τους 

και βρήκαν σχετικά γρήγορα τους και βρήκαν σχετικά γρήγορα τους 
ρυθμούς της ζω ής τους. Μ ε την ρυθμούς της ζω ής τους. Μ ε την 
εργατικότητα και τις ιδέες τους εργατικότητα και τις ιδέες τους 

ολόκληρη η Ελλάδα γνώ ρισ ε σημαντική ολόκληρη η Ελλάδα γνώ ρισ ε σημαντική 
ακμή σ τα γράμματα, σ τις τέχνες, σ τη ακμή σ τα γράμματα, σ τις τέχνες, σ τη 

γεω ργία και γενικότερα στην οικονομία.γεω ργία και γενικότερα στην οικονομία.



ΠΗΓΕΣ: 

https
://ellhnwnmikrasia.wordpress.com/istoria/istoria-tou-pontou/ 

http://www.i-diadromi.gr/2016/05/h-i.html 
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