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   Από τον Ελληνισμό της Ανατολής, μόνον οι Έλληνες 
του Πόντου οργανώθηκαν δυναμικά και ανέπτυξαν 
αντάρτικη δράση εναντίον των εγκλημάτων της 
τουρκικής θηριωδίας και των μαζικών εκτοπισμών 
που επέβαλαν οι αρχές στους ελληνικούς 
πληθυσμούς. Είναι προφανές ότι πρόφαση των εν 
λόγω μαζικών εκτοπισμών ήταν η λήψη 
προληπτικών στρατιωτικών μέτρων, δεδομένου ότι 
η Τουρκία συμμετείχε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
(1914-1918) ως σύμμαχος της Γερμανίας και της 
Αυστροουγγαρίας και αντίπαλος της Ελλάδας. 
Πραγματικός, όμως, στόχος αυτών των «μέτρων 
ήταν η μαζική εξόντωση των Ελλήνων.  
 



Αυτό, βέβαια, ισχύει για όλο τον Ελληνισμό της 
Ανατολής (Αν. Θράκη, Μ. Ασία, Πόντος). Ωστόσο, ο 
Πόντος έχει μια ιδιαιτερότητα: Από τη μια η μεγάλη 
απόσταση από το κέντρο και η θέση του στα βάθη 
της Ανατολής, και, από την άλλη, το γεγονός ότι, 
στην Κεμαλική περίοδο (1919-1923) ήταν 
ακάλυπτος από οποιαδήποτε δυτική ή ελληνική 
προστασία, αλλά και έκθετος στη μανία και στις 
ανεξέλεγκτες ληστρικές επιδρομές του Κεμάλ και 
του Τοπάλ Οσμάν, είχε ως αποτέλεσμα να έχει τη 
«μερίδα του λέοντος» στους εκτοπισμούς, στους 
διωγμούς και στη γενοκτονία.  

 



Γι' αυτό, ακριβώς, αναπτύσσεται στον Πόντο το 

Αντάρτικο ως δύναμη αυτοάμυνας και 

αυτοπροστασίας του Ελληνισμού της περιοχής. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι τα αντάρτικα σώματα 

πρωτοεμφανίζονται το 1914, με την έναρξη του 

πολέμου, οφείλεται στο ότι οι ανάγκες για 

αυτοάμυνα και αυτοπροστασία γίνονται πολύ 

πιο πιεστικές αυτή την περίοδο.  

 



Στο δυτικό Πόντο  

Ο δυτικός Πόντος έχει υποστεί το σκληρότερο διωγμό. 
Θυμίζουμε ότι από την Αμισό (Σαμψούντα) έχουν 
πραγματοποιηθεί εννέα (9) αποστολές μαζικών 
εκτοπισμών, άλλες τόσες από την Πάφρα, και έξι 
από το Αλατσάμ. Εξάλλου, η περιοχή της Αμάσειας 
πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος. Από ένα σύνολο 
183.000 κατ., οι νεκροί ανέρχονται σε 134.078 
άτομα, ποσοστό 73%. Η κατάσταση αυτή επέβαλε 
την ένοπλη αντίσταση και την αντάρτικη αντίδραση 
ως άμεση και επιτακτική ανάγκη. Σπουδαιότερα 
κέντρα αντίστασης: Αμισός, Πάφρα, Οινόη, Θέρμη 
(Τέρμε), Αμάσεια, Ορντού, Γάγγρα κ.ά.  

 







Στον ανατολικό Πόντο  

Στον ανατολικό Πόντο η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα 

επικίνδυνη στην περιοχή της Σάντας, με τα 

εφτά χωριά της. Η δημιουργία των αντάρτικων 

σωμάτων προέκυψε από την ανάγκη 

προστασίας αυτών των χωριών, που τα 

απειλούσαν και τα εποφθαλμιούσαν τα 

γειτονικά τουρκικά χωριά 

 



1) 16/11/1916, όρος Αγιού τεπέ: Ύστερα από 

σύγκρουση των ανταρτών του Παντέλ Αγά με 

χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες, σκοτώθηκαν 

119 στρατιώτες και 8 αξιωματικοί και 

σώθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα που 

συνόδευαν το αντάρτικο σώμα.  

2) Το «Αρκάδι του Πόντου»: Τέλη του 1917, στο 

σπήλαιο της Παναγίας (νότια της Πάφρας), 

έχομε το ολοκαύτωμα των υπερασπιστών 

αυτού του σπηλαίου για την αποτροπή της 

ομαδικής ατίμωσης των γυναικών. Το 

«Αρκάδι» της Κρήτης (1866) έχει τη συνέχειά 

του στον Πόντο, πενήντα, περίπου, χρόνια 

αργότερα. 

3) 7/7/1921: Ο αντάρτης Ιστύλ Αγάς σώζει 

6.000 γυναικόπαιδα από τα στίφη του Τοπάλ 

Οσμάν.  

 



Οι πρώτοι αντάρτες προέρχονταν από τα Τάγματα Εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης στα 
Απομνημονεύματα του για τον Πόντο αναφέρει τα εξής: Η βίαιη 
ένταξη στα «Τάγματα Εργασίας» (Αμελέ Ταμπουρού) έγινε αφορμή 
να γεννηθούν τ' ανταρτικά σώματα των Ποντίων. Πολλοί άνθρωποι 
αντιδρώντας και ζητώντας να γλιτώσουν από βέβαιο θάνατο 
δραπέτευσαν απ' τα εργατικά τάγματα και κατέφευγαν στα βουνά, 
όπου ζούσαν κατά μικρές ομάδες που συχνά κατέβαιναν ως τα 
χωριά τους. Εφοδιάστηκαν σιγά-σιγά με όπλα και πολεμοφόδια και 
έτσι μπορούσαν τώρα ν' αποκρούουν τις επιθέσεις των Τούρκων. 
Τους φυγόστρατους εφοδίαζαν με τρόφιμα κι όπλα οι οικογένειές 
τους. Μ' αυτή τη δικαιολογία ο τουρκικός στρατός μπαίνοντας στα 
χωριά «έθυσε και απώλεσε», ενώ τα γύρω τουρκικά χωριά 
επωφελούμενα άρπαζαν και λεηλατούσαν τις περιουσίες των 
Ελλήνων και προπάντων τα ζώα.  

 
 





Φυσικά οι πρώτοι αντάρτες - δραπέτες από τα αμελέ 
Ταπουρού ήταν εντελώς ή σχεδόν εντελώς άοπλοι με 
μόνα πρωτόγονα όπλα μια σκαπάνη που έπαιρναν 
μαζί τους φεύγοντας, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι ή 
καμιά σπασμένη τούρκικη ξιφολόγχη. Όταν φτάνανε 
στα δικά τους χωριά, κλέβοντας ζώα απ' τους 
Τούρκους τα δίνανε στις γυναίκες τους, που τα 
πουλούσαν αμέσως και με τα χρήματα αυτά καθώς 
και μ' όσα κατόρθωναν να οικονομήσουν 
ληστεύοντας ταξιδιώτες και πλούσιους Τούρκους 
εμπόρους, αγόραζαν σύγχρονα όπλα και 
πολεμοφόδια απ' τους Λαζούς (είναι ίσως Έλληνες 
εξισλαμισθέντες, που διατηρούν όμως ως σήμερα 
την ελληνική γλώσσα, πολλά αρχαία ελληνικά και 
θρησκευτικά έθιμα, καθώς επίσης και τα επώνυμά 
τους και τα ονόματα των χωριών τους. Έτσι 
συγκροτήθηκαν οι πρώτες ανταρτικές ομάδες. 
 



 Τα αντάρτικα σώματα 
πρωτοεμφανίζονται το 1914 
με την έναρξη του Α’ 
παγκοσμίου πολέμου, κατά 
τον οποίο οι ανάγκες για 
αυτοάμυνα και ασφάλεια 
ήταν επιτακτικές. Έτσι, αν 
θελήσουμε να εντοπίσουμε 
τα αίτια του Αντάρτικου στον 
Πόντο, θα βρούμε ότι οι ρίζες 
και το ξεκίνημά του δένονται 
με την έναρξη του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου, που 
επέβαλε, πέρα από τις άλλες 
ανώμαλες καταστάσεις, τη 
γενική επιστράτευση στον 
ανδρικό πληθυσμό ηλικίας 
20-60 ετών. 



Οι συνέπειες αυτής της επιστράτευσης παρουσιάζουν μια 
αισθητή κλιμάκωση. Πιο συγκεκριμένα, η γενική 
επιστράτευση επιβάλλει: 

 την αναγκαστική απομάκρυνση των στρατευσίμων 

 τη δημιουργία των εργατικών ταγμάτων (αμελέ 
ταμπουρού), όπου κατά εκατοντάδες εξοντώνονται οι 
Έλληνες στρατιώτες κάτω από τις πιο απάνθρωπες 
συνθήκες 

 επιτάξεις σπιτιών και καταστημάτων για τις ανάγκες του 
πολέμου 

 βιαιοπραγίες εναντίον αμάχων, γερόντων και 
γυναικοπαίδων, 

 καταλήψεις σπιτιών και περιουσιών από 
Μουσουλμάνους πρόσφυγες (από χώρες της 
Βαλκανικής), 

 διακοπή των συγκοινωνιών με τη Ρωσία, η οποία ήταν η 
ανάσα του Πόντου. 

 



 Ιδιαίτερα μετά την απόβαση 
του ελληνικού στρατού στη 
Σμύρνη (2 Μαΐου 1919), η 
μανία των Τούρκων να 
εκδικηθούν τους Έλληνες 
συμμάχους της Αντάντ αλλά 
και η αρχική αδυναμία τους 
να σταματήσουν τη νικηφόρα 
προέλασή τους στα ενδότερα 
της Μ. Ασίας, οδήγησαν την 
περιοχή του Πόντου στη 
χειρότερη μοίρα και 
διαμόρφωσαν τις πιο 
απάνθρωπες συνθήκες 
γενοκτονίας. Ο Πόντος είναι 
πια έρμαιο στις ανεξέλεγκτες 
ληστρικές συμμορίες του 
Τοπάλ Οσμάν.  



 Αυτές, ακριβώς, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την 
έναρξη και σ' όλο το διάστημα του πολέμου (1914-1918), 
επέβαλαν και την ανάγκη ανάπτυξης του Αντάρτικου στον 
Πόντο, ως καταφύγιου λύτρωσης και ως αντίστασης 
σωτηρίας. Συγκεκριμένα, η αντίδραση κατά της γενικής 
επιστράτευσης αρχίζει με τη νόμιμη εξαγορά της στράτευσης 
από τους έχοντες και τους εύπορους. Στη συνέχεια, όταν το 
μέτρο αυτό καταργείται, περνά στην αθέμιτη αποφυγή της 
στράτευσης (φυγόστρατοι, απόκρυψη σ' όλο το διάστημα 
του πολέμου), για να προχωρήσει κατόπιν στη λιποταξία. 
Από τους λιποτάκτες άλλοι καταφεύγουν στην Ελλάδα, άλλοι 
στη Ρωσία και άλλοι συγκροτούν ή επανδρώνουν τις 
αντάρτικες ομάδες, στις οποίες, εννοείται εντάσσονται οι 
οποιοιδήποτε φυγόστρατοι και καταδιωκόμενοι, ακόμη και 
μουσουλμάνοι, αντικεμαλικοί, ιδιαίτερα οι Κιρκάσιοι και οι 
Κούρδοι. Πάντως, ο συστηματικός αντάρτικος αγώνας 
αρχίζει το 1914, οπότε η Τραπεζούντα καταλαμβάνεται από 
τους Ρώσους. Από κει και πέρα τα αντάρτικα σώματα του 
Πόντου ενισχύονται σημαντικά από τις ρωσικές δυνάμεις του 
Αν. Πόντου σε όπλα, μεταφορικά μέσα, κτλ.  
 



 Στόχος, κατεξοχήν εθνικός. Μετά τη Συνθήκη της Ανακωχής 
(Οκτ. 1918) και, ιδιαίτερα, μετά την απόβαση στη Σμύρνη 
(Μάιος 1919), όλοι οι παράγοντες του Πόντου (Πολιτικοί, 
Εκκλησία, Αντάρτικα), αλλά και ο οργανωμένος Ελληνισμός 
της Ν. Ρωσίας και του Καυκάσου, δραστηριοποιούνται και 
κατευθύνουν τις ενέργειές τους προς το όραμα της 
Δημοκρατίας του Πόντου. Μετά το Παμποντιακό Συνέδριο 
της Μασσαλίας (Ιαν. 1918), όλοι κινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Επομένως και τα Αντάρτικα του Πόντου 
κινούνται, από δω και πέρα, πάνω σ' αυτή τη γραμμή. 
Αποτελούν, μάλιστα, την ένοπλη δυναμική και 
προπαρασκευή για τον υψηλό αυτό εθνικό στόχο, την 
ένοπλη συστράτευση, παράλληλα με τις οργανωμένες 
πολιτικές κινητοποιήσεις. Θυμίζουμε ότι στις 25 Μαρτίου 
1919 συγκροτείται το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη 
άτυπη κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Πόντου.  
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