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Οι Τούρκοι εφόνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους 
της πόλεως Μερζιφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την 
πυρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν ετυφέκι-
σαν και εθανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους. Μετετόπισαν 
όλον τον άρρενα πληθυσµόν των πόλεων Τριπόλεως, Κερασού-
ντος, Ορδούς, Οινόης, Αµισσού και Πάφρας και καθ’ οδόν κα-
τέσφαξαν τους πλείστους εξ αυτών. Εκλεισαν εντός του ναού 
του χωρίου Ελεζλη εν Σουλού-ερέ 535 Ελληνας και τους κατέ-
σφαξαν, διασωθέντων µόνον τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 
ιερείς διά πελέκεως προ της θύρας του ναού. Απηγχόνισαν εν 
Αµασεία 168 προκρίτους Αµισού και Πάφρας. Εβίασαν όλας 
ανεξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένους και τα παιδία των 
άνω πόλεων, τας ωραιοτέρας δε παρθένους και νέους έκλει-
σαν εις τα χαρέµια. Πλείστα βρέφη εφόνευσαν, σφενδονίζο-
ντες αυτά κατά των τοίχων.

Οι υπογεγραµµένοι θέτουσι τα ανωτέρω υπ’ όψιν των δια-
νοουµένων της Ευρώπης και της Αµερικής, θεωρούντες ότι όχι µόνον 
τα γεγονότα ταύτα, αλλά και η ανοχή αυτών αποτελεί πένθος της αν-
θρωπότητος. Αθήναι 22 Νοεµβρίου 1921». 

Οι υπογράφοντες 
Χαρ. Αννινος, Μ. Αυγέρης, Ι. Βλαχογιάννης, Γερ. Βώκος, Ι. Γρυπάρης, 
Α. ∆ούζας, Γ. ∆ροσίνης, Α. Ζάχος, Αύρα Θεοδωροπούλου, Κ. Θεοτό-
κης, Γ. Ιακωβίδης, Νικ. Καζαντζάκης, Γ. Καζαντζάκη, Αρ. Καµπάνης, ∆. 
Καµπούρογλου, Π. Καρολίδης, ∆ιον. Κόκκινος, Γ. Κοροµηλάς, Μιλ. Μα-
λακάσης, Κων. Μαλέας, Σ. Μένανδρος, Θ. Νικολούδης, Π. Νιρβάνας, 
Γρ. Ξενόπουλος, Κωστής Παλαµάς, Ζ. Παπαντωνίου, Κ. Παράσχος, Κ. 
Πασσαγιάννης, Φ. Πολίτης, Γ. Πωπ, Ι. Σβορώνος, Αγγ. Σικελιανός, Σωτ. 
Σκίπης, Γ. Στρατήγης, ∆. Ταγκόπουλος, Γ. Τσοκόπουλος, Ρ. Φυλλήρας, 
Γ. Χατζηδάκης, ∆. Χατσόπουλος, Π. Χορν.

Ψήφισµα αµερικανικής Γερουσίας
Στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια των τουρκικών ωµοτήτων, βρίσκονταν 
πολλοί περιηγητές, αλλά και επιτροπές που περιόδευαν, κατέγραφαν και 
φωτογράφιζαν τα γεγονότα που συναντούσαν. Ο ταγµατάρχης Οου-
ελ, επικεφαλής αµερικανικής επιτροπής, έγραψε: 

«Από τους 30.000 εκτοπισθέντες Ελληνες, εκ των παραλίων του Πό-
ντου το 1921 στο Χαρπούτ, έφτασαν µόλις 5.000! Οι άλλοι εκτελέστη-
καν ή πέθαναν στον µακρύ δρόµο της εξορίας. Μετρήσαµε καθ’ οδόν 
3.000 πτώµατα κατά µήκος των οδών, βορά των σκύλων, των λύκων 
και των γυπαετών, διότι απαγορεύουν οι Τούρκοι στους συγγενείς τους 
να τους θάψουν! Τούρκοι αξιωµατικοί και στρατιώτες προβαίνουν σε 
ανήκουστους βιασµούς γυναικών και παρθένων, τας οποίας εγκαταλεί-

του Λένιν και σύµβουλος του Κεµάλ, 
κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας των 
Ποντίων έγραψε στο βιβλίο του «Ανα-
µνήσεις από την Τουρκία»: 

«Από τους 200.000 Ελληνες που 
ζούσαν στη Σαµψούντα, στη Σινώπη 
και στην Αµάσεια, έµειναν µόνο λίγοι 
αντάρτες που τριγυρίζουν στα βουνά. 
Η περιοχή ερηµώθηκε. Οι Τσέτες του 
Τοπάλ Οσµάν Πασά έσπειραν τον πα-
νικό στην πόλη Χάβζα. Εκαψαν, βασά-
νισαν και σκότωσαν όλους τους Ελλη-
νες που βρήκαν µπροστά τους. Η δια-
δροµή από την πόλη Καβάκ έως το Χα-
τζιλάρ θα µείνει για πάντα στη µνήµη 
µου όσο θα ζω. Σε απόσταση 30 χιλιοµέ-
τρων συναντούσαµε µόνο πτώµατα...».

Ο άνθρωπος αυτός, που δεν µασά τα 
λόγια του, ήταν στρατιωτικός σύµβου-
λος των Σοβιετικών δίπλα στον Κεµάλ!

Ο Αράλοφ, Σοβιετικός πρέσβης στην 
Αγκυρα, έγραφε:

«Οταν έµαθα για τις µαζικές σφαγές 
των Ελλήνων στη Σαµψούντα, συνάντη-
σα τον Κεµάλ και, έχοντας υπ’ όψη µου 
τη συµβουλή του Λένιν να µη θίξω την 
τουρκική εθνική φιλοτιµία, µε προσοχή 
τού ανέφερα το γεγονός. Ο Κεµάλ απά-
ντησε ως εξής: “Ξέρω αυτές τις βαρβα-
ρότητες κι έχω δώσει διαταγές να µε-
ταχειρίζονται τους Eλληνες αιχµαλώ-
τους µε καλό τρόπο... Πρέπει να κατα-
λάβετε τον λαό µας. Είναι εξαγριωµέ-
νος. Ποιοι πρέπει να κατηγορηθούν γι’ 
αυτό; Ασφαλώς εκείνοι που θέλουν να 
ιδρύσουν ένα “Ποντιακό Κράτος” µέ-
σα στην Τουρκία».

 Μια αδικαιολόγητη και αστήρικτη 
δικαιολογία του σφαγέα των Ελλήνων 
που προέτρεπε τους Τούρκους: «Αν εξο-
ντώσετε τους γκιαούρηδες, ο πλούτος 
και οι περιουσίες που έχουν θα γίνουν 
δικά σας!».
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Του ΤΑΣΟΥ Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ∆Η

Μ
ε τη συµπλήρωση 100 ετών της Γενο-
κτονίας των Ποντίων από τις ορδές του 
Μουσταφά Κεµάλ, οι χιλιάδες των Πο-

ντίων και γενικά όλοι οι Ελληνες τιµούν τη µνή-
µη των εκτελεσθέντων και ζητούν από τους θύ-
τες µια συγγνώµη, για να αναπαυθούν οι ψυ-
χές των θυµάτων τους. 
Τις ηµέρες λοιπόν αυτές, που οι Ελληνες ετοιµά-
ζονται να τιµήσουν στις 19 Μαΐου τους 353.000 
νεκρούς Ελληνες του Πόντου, ο πρώην πρόε-
δρος της Ακαδηµίας Αθηνών, Αντώνης Κουνά-
δης, φέρνει στην επικαιρότητα µια ηχηρή πα-
ρέµβαση των Ελλήνων διανοουµένων, που µε 
κοινή διακήρυξή τους καλούσαν τους διανοού-
µενους της ∆ύσης να καταδικάσουν και να κα-
ταγγείλουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων από τους 
Τούρκους. Αυτήν τη Γενοκτονία κάποιοι σηµε-
ρινοί ηµέτεροι, που παριστάνουν τους διανο-
ούµενους, αµφισβητούν και σκοπίµως… αγνο-
ούν, για να βγάλουν προφανώς την Τουρκία από 
τη δύσκολη θέση της αναγνώρισης, ενόψει µά-
λιστα της υποχρεώσεώς της για εκδηµοκρατι-
σµό και προσέγγισή της, πολιτισµικώς και πολι-
τιστικώς, µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 «Στο πλαίσιο της επιχειρούµενης προσπάθει-
ας του κ. Ερντογάν», τονίζει ο κ. Κουνάδης, «να 
πείσει τη ∆ύση για δήθεν βήµατα εκδηµοκρα-
τισµού και προσέγγισης της χώρας του µε την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, διερωτάται κανείς κατά πό-
σον αυτό είναι αληθές. Αν πράγµατι η προσπά-
θεια αυτή είναι ειλικρινής, γιατί δεν προχωρεί, 
αν όχι στην υπέρβαση να αναγνωρίσει µε βά-
ση αδιάσειστα ιστορικά δεδοµένα τις Γενοκτο-
νίες Αρµενίων και Ελλήνων του Πόντου, τουλά-
χιστον να µετριάσει τη σφοδρή αντίδρασή του 
στις αναγνωρίσεις των Γενοκτονιών αυτών από 
άλλες χώρες».

Ο κ. Κουνάδης φέρνει στο προσκήνιο τη ∆ι-
ακήρυξη-∆ιαµαρτυρία των Ελλήνων διανοου-
µένων για την τραγωδία του Πόντου προς τους 
συναδέλφους τους στην Ευρώπη και στην Αµε-
ρική, που δηµοσιεύτηκε στα τέλη Νοεµβρίου 
του1921 στον ελληνικό Τύπο και υπογράφεται 
από κορυφαίους Ελληνες συγγραφείς, ποιητές 
και πνευµατικές προσωπικότητες.

Η ∆ιακήρυξη των διανοουµένων
«Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, οι συγγραφείς 
και καλλιτέχναι της Ελλάδος απευθύνονται προς 
τους διανοουµένους του πεπολιτισµένου κό-
σµου, όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την 
τραγωδίαν χιλιάδων οικογενειών του Ελληνι-
κού Πόντου. Ξηρά, εξηκριβωµένα και αναµφι-
σβήτητα, τα γεγονότα είναι τα εξής: 

Πώς έζησαν
τη Γενοκτονία
των Ποντίων

Συγκλονίζει η περιγραφή 
των εγκληµάτων από 

Αµερικανούς και 
Ρώσους.

∆ιαβήµατα και 
διαµαρτυρίες των 

Ελλήνων διανοουµένων 
για τις σφαγές που 

διέπραξαν οι Τούρκοι 
αποκαλύπτει στην «R» 
ο πρώην πρόεδρος της 

Ακαδηµίας Αθηνών 
Αντώνης Κουνάδης

πουν ηµιθανείς επί των οδών “για να 
ψοφήσουν εκεί”, όπως έλεγαν... Εί-
ναι απερίγραπτος ο κυνισµός τους, 
που οµολογούν ότι µέσα από τις µά-
ζες των εκτοπισµένων συλλαµβά-
νουν γυναίκες και τις οδηγούν στα 
χαρέµια τους».

Ο Αµερικανός γερουσιαστής Κινγκ 
συνέταξε έκθεση απαριθµώντας τα 
τουρκικά εγκλήµατα και, µε βάση αυ-
τήν, η αµερικανική Γερουσία εξέδω-
σε ψήφισµα µε δριµύ «κατηγορώ» 
κατά των τουρκικών ωµοτήτων. Ελε-
γε το ψήφισµα:

«Η Γερουσία εκφράζει αποστρο-
φήν και κατάκρισιν της βαρβάρου 
και αγρίας καταδιώξεως των Ελλή-
νων του Πόντου υπό της κυβερνή-
σεως του Κεµάλ Πασά. Η Γερουσία 
ζητεί παρά του Προέδρου των ΗΠΑ 
όπως φέρει τας θηριωδίας του Πό-
ντου εις την προσοχήν των Ευρωπαϊ-
κών ∆υνάµεων και εις το Συµβούλιον 
της Κοινωνίας των Εθνών».

Τι κατέγραψαν Ρώσοι
Ο Ρώσος στρατηγός Φρούντζε, επί-
σηµος στρατιωτικός απεσταλµένος 

Ο ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ 
και πρώην 
πρόεδρος της 
Ακαδημίας 
Αθηνών Αντώνης 
Κουνάδης, που 
φέρνει στο φως 
της δημοσιότητας 
τις έντονες 
διαμαρτυρίες 
κορυφαίων 
Ελλήνων 
διανοουμένων 
για τις σφαγές 
των Ποντίων από 
τους Τούρκους 
το 1921

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ πορεία 
στις εξορίες, όπου 
ηλικιωμένοι και παιδιά 
άφηναν νεκρά τα 
κορμιά τους το 1921


