


<<Αν θέλετε, ώ μικρόνοες, ν’ αντισταθείτε εις το μέγα της Δύσεως κύμα, 
πρέπει ν’ αναγείρετε περί την Ελλάδα, της Κίνας το περιτοίχισμα>> 

-- Μάρκος Ρενιέρης

Το κείμενο αυτό ήταν αρκετά ρεαλιστικό ως προς τον τρόπο 
με τον οποίο έβλεπε να συντελείται ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός 
της νεοελληνικής κοινωνίας. Δύο χρόνια αργότερα, ο Κωλέττης
αγορεύοντας στην εθνοσυνέλευση χρησιμοποίησε τον όρο 
Μεγάλη Ιδέα, η οποία έμελλε  να ορίσει την απελευθέρωση των 
αλύτρωτων Ελλήνων και την αποσύσταση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ



Α. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ

Ανατολική Ρωμυλία ή Βόρεια Θράκη

ανήκει σήμερα στη Βουλγαρία

 Από τα πανάρχαια χρόνια ελληνικός

πληθυσμός

 Στα βυζαντινά χρόνια

προπύργιο του Ελληνισμού

στις επιδρομές των Σλάβων

και άλλων λαών



από τη λέξη «Ρόμ» ή «Ρούμ» που 
σημαίνει Έλληνας

τη λέξη «Ιλ» που σημαίνει χώρα

➔ Κατά την Τουρκοκρατία 

Μωαμεθανοί και λίγοι Βούλγαροι, 
καθώς και μικροί πληθυσμοί Αρμενίων και Σέρβων

➔ Οι Έλληνες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των κατοίκων, γι’ αυτό η περιοχή ονομάστηκε ως ...

Χώρα 

των

Ελλήνων



Χάρτης της Ανατολικής Ρωμυλίας με τα ελληνικά τοπωνύμια



➔Τουρκοκρατία: ο Ελληνισμός
• κυριαρχεί σ’ όλη τη Βαλκανική
• Οικονομικά και πολιτιστικά υπερέχει απέναντι των:

Τούρκων Σέρβων Βουλγάρων και άλλων εθνοτήτων

➔Στη Βόρειο Θράκη: Οι ελληνικές πόλεις σφύζουν από ζωή. 
◦Φιλιππούπολη
◦ Αγχίαλος
◦ Σωζόπολη σπουδαία οικονομικά 
◦ Στεvήμαχος και
◦Μεσημβρία πνευματικά κέντρα
◦ και άλλες πόλεις 

➔Το εμπόριο στα χέρια των Ελλήνων +
παντού λειτουργούν κατώτερα και ανώτερα σχολεία
με την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου



Γραμματόσημα του Αυτόνομου Κράτους

της Ανατολικής Ρωμυλίας. Στα

γραμματόσημα των σχεδίων 1881 και 1884 

αναγράφεται το όνομα του κράτους με

χαρακτήρες του Ελληνικού, του Λατινικού

και του Κυριλλικού αλφαβήτου.



Συνθήκη του Βερολίνου (1878):

Η Ανατολική Ρωμυλία αυτόνομο κράτος με Χριστιανό κυβερνήτη.

Φιλιππούπολη (1885): Πραξικόπημα

Οι επαναστάτες κήρυξαν την ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με Βουλγαρία.

Ελληνική κυβέρνηση: δεν αντέδρασε.

 Αποτέλεσμα: Παρακμή του ελληνικού στοιχείου

Οι Έλληνες άρχισαν τον αγώνα της επικρατήσεως και της επιβουλής.

Ενδεικτική η ίδρυση των «Ζαρίφειων Εκπαιδευτηρίων» στη Φιλιππούπολη

Η μαχητικότητα όμως των Ελλήνων δεν ήταν αρκετή.

Ο αγώνας των Βουλγάρων ήταν απολύτως εξοντωτικός.

Ο αφελληνισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας πραγματοποιήθηκε.

Όσοι έμειναν, έλαβαν βουλγαρικά ονόματα

και εξαναγκάστηκαν να ξεχάσουν την Ελληνική Γλώσσα.



Ο διωγμός των Ελλήνων από την περιοχή έλαβε χώρα σε δύο στάδια.

1906:
♦ Σωβινιστές της Βουλγαρίας 
προβαίνουν στην εξόντωση του 
ελληνικού στοιχείου.
♦ Πυρπολούν την Αγχίαλο
♦ Ενθρονίζουν δικούς τους 
μητροπολίτες στις ελληνικές 
Μητροπόλεις.
♦ Απαγορεύουν την ελληνική 
γλώσσα στα σχολεία.
♦ Οδηγούν τους Έλληνες να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

♦ Πολλοί πρόσφυγες
αργότερα ξαναγυρίζουν στην 
Ανατολική Ρωμυλία, 
όπου είχαν αφήσει
τεράστιες περιουσίες. 
♦ Οι ανελέητοι διωγμοί όμως 
των Ελλήνων της περιοχής 
και οι σφαγές μεγάλων 
πληθυσμών, οδήγησαν ένα 
δεύτερο, πολύ μεγαλύτερο 
κύμα προσφύγων στην 
Ελλάδα.
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Οι Ανατολικορωμυλιώτες στο δρόμο του ξεριζωμού. Αφήνοντας πίσω τους κόπους

μιας ολόκληρης ζωής, από μια πατρίδα σε μια άλλη πατρίδα…



➔Οι πρόσφυγες αυτοί εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. 
▪ Αιγίνιο ▪ Κίτρος Πιερίας
▪ Καρυές Λάρισας ▪ Μεγάλο, Μικρό, Νέο Μοναστήρι
▪ Τρίκαλα Ημαθίας ▪ Στενήμαχο
▪ Μονόσπιτα Ημαθίας ▪ Ξυλαγανή
▪ Προσκυνητές Ροδόπης ▪ Βαφειοχώρι Κιλκίς κ.λπ.

➔Σήμερα Βόρεια Θράκη ή Ανατολική Ρωμυλία εννοούμε 
το βόρειο τμήμα της τριχοτομημένης Θράκης.

➔ Παρ’ όλα τα δεινά: 
παρέμειναν γνήσιοι Έλληνες
διατήρησαν τα ήθη και έθιμα της πατρίδας τους, 
χορεύοντας τους χορούς και τα τραγούδια τους 
σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της, 
σε κάθε ενότητα του κύκλου της ζωής και του χρόνου.



➔Το ηθικό ανάστημα των Ανατολικορωμυλιωτών δεν λύγισε.

➔ Η πίκρα του ξεριζωμού αντιμετωπίστηκε με:

Ήταν ένας τρόπος να μεταφέρονται 
έστω και νοερά στην πατρίδα της καρδιάς τους.

Τα πανηγύρια

Τις καμήλες

Το κουρμπάνι Τη ρουμπάνα

Τους ντιβιτζήδες



Αναμνηστικές οικογενειακές

φωτογραφίες Ανατολικορωμυλιωτών



Αρραβωνιασμένες νέες από τις Καρυές (επαρχία Καβακλί)



Β. ΕΘΙΜΑ

1) Καμήλες (Έθιμο της Πρωτοχρονιάς)

Ντιβιτζής στην πλατεία στο Ν. Μοναστήρι Δομοκού, Πρωτοχρονιά 2010



➔Το έθιμο παραπέμπει στην αρχαιότητα που μεταμφιεσμένοι οι άνθρωποι 
γιόρταζαν και τιμούσαν τον Θεό Διόνυσο με σάτιρες 

και χορούς σε «ξέφρενους» ρυθμούς.

➔Ντιβιτζήδες (= καμηλιέρηδες, 
από την λέξη" ντιβέ" που στα αραβικά σημαίνει καμήλα) 

ήταν οι έμποροι της εποχής που με καραβάνια 
από καμήλες διακινούσαν το εμπόριο.

➔Οι ντιβιτζήδες ντύνονται με προβιές και φορούν στο κεφάλι το καούκι 
που είναι καπέλο και μάσκα μαζί. 

Στη μέση και στα πόδια φορούν μικρά κουδουνάκια 
που δημιουργούν θόρυβο όταν χορεύουν ή τσακώνονται. 

Στα χέρια κρατούν το «τοπούζ»
(ξύλινο ρόπαλο που το χρησιμοποιούσαν σαν όπλο στα ταξίδια τους)

με το οποίο κτυπούν χάμω «εκβιάζοντας» 
κατά κάποιο τρόπο τη γονιμότητα της γης.



Καμήλα και ντιβιτζής στην πλατεία στο Ν. Μοναστήρι Δομοκού,Πρωτοχρονιά 2010



➔ Η καμήλα είναι μια ξύλινη κατασκευή σκεπασμένη με «τσόλι» 

(υφαντό από τραγίσιο μαλλί με μακρόστενο λαιμό από προβιά, με

μπρούτζινα κουδούνια. 

➔ Οι ντιβιτζήδες, η καμήλα, ο γκαϊντατζής ή ο φιουρτζής συνοδεύουν

την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τις σάρτες.

➔ Οι νοικοκυραίοι αφού ακούσουν τα τραγούδια δίνουν φιλοδώρημα

➔ Ανήμερα την Πρωτοχρονιά οι ντιβιτζήδες, οι καμήλες και οι μουσικοί

ανοίγουν τον χώρο στην πλατεία του χωριού, όπου συμμετέχουν όλοι

χορεύοντας κυρίως ζωναράδικο και συγκαθιστό.

➔ Οι ντιβιτζήδες και οι καμήλες χορεύουν έντονα ο ρυθμός αρχίζει να

γέρνει προς το τσιφτετέλι και γι αυτό λέγεται και κατσιβέλικος

(γύφτικος) ή ντιβιτζήδικoς



Το κατ 'εξοχήν τραγούδι της

εκδήλωσης αυτής είναι οι «καμήλες» :

Καλές καμήλες, καλές καμήλες,

Καοά κορτσούδια, καοά κορτσούδια

(καοά=καλά)

Καλές καμήλες, καλές καμήλες

Καοά παλ'κάρια, καοά παλ'κάρια

Καλές καμήλες, καλές καμήλες

Kαοά στουλδούδια, καοά στουλδούδια



Νεαρά κορίτσια που συμμετέχουν στην αναβίωση του εθίμου της Ρουμπάνας – Ν. Μοναστήρι Δομοκού
Απρίλιος 2011

2)Ρουμπάνα (Λαζαρίτικο έθιμο)



➔ Το έθιμο της Ρουμπάνας, γνωστό και ως Λαζαρίνες, είναι ένα έθιμο που

πραγματοποιούνταν από κορίτσια ελεύθερα.

➔ Την Καθαρά Δευτέρα τα κορίτσια κρατούσαν νηστεία.

➔ Τις ημέρες της νηστείας τα κορίτσια κοιμόντουσαν μαζί με κύριο μέλημά τους

να κουβεντιάζουν για να εκλέξουν την Νούνα.

➔ Το πρωί του Λαζάρου ξεκινούσαν γυρίζοντας, τραγουδώντας και χορεύοντας.

➔ Στο τέλος της ημέρας όλες μαζί πήγαιναν στην πλατεία του χωριού όπου

δημόσια γίνονταν το ξεζώνωμα της Νούνας. Της αφαιρούσαν το ζωνάρι για να

πέσουν τα χρήματα ή ο χαζνές όπως τον λέγανε.

➔ Αφού τελείωνε η μέτρηση, ο Αηγόρος, που ήταν ο αρραβωνιαστικός της

Νούνας έσερνε την πρωτιά στο χορό συνοδευόμενος από την σάρτα του (παρέα

του), και οδηγούσε τον χορό στο σπίτι της νούνας όπου και τους κερνούσαν.



α. Δίστιχα που λέγονταν στο δρόμο από τα νεαρά κορίτσια

Έβγα, έβγα, μωρ' μάνη μ',

να ιδείς του γιο σου τι σι φέρνει.(2)

Να ιδείς του γιό σου τι σι φέρνει

Σι φέρ' μια πέρδικα γραμμένη(2)

μεσ' στα κόκκινα ντυμένη.

Μεσ' στα πράσινα χαμένη.(2)

Θα την πιάσου 'που του χέρι

θα τη ρίξου στην κουχίτσα.(2)



β. Τραγούδι και χορός - Μπογδάνος

Μες στο Μπογδάνο το βουνό (2).

Τρεις λυγερές ανέβαιναν (2).

Κι άλλες δυο τρεις κατέβαιναν (2).

Να μάσουν χορτ’ αμάραντο (2).

Κι το μελισσοβότανο (2).

Κι σκύφτουντας μαζώνουντας (2).

Εδίψασαν οι λυγερές (2).

Κι κατ’ στο βάλτ’ κατέβαιναν (2).

Να πιουν νερό και να νιφτούν (2).



Γ. Παραδοσιακοί χοροί

1. Συγκαθιστός 
2. Μπογδάνος
3. Ζέρβος
4. Μπαϊντούσκα
5. Ποδαράκι(Τρουπκανίτσα)
6. Σ' τρεις
7. Ζωναράδικος (Τσέστος)
8. Μηλίσσω



Δ. Τραγούδια

ΜΗΛΙΣΣΩ

Μωρ’ Μηλίσσω, Μήλισσω (2)

Πώς κοιμάσαι μοναχή (2).

Δεν κοιμούμαι μοναχή (2)

Έχω ‘ν’ άντρα γαϊτατζή (2).

Έχω ‘ν’ άντρα γαϊτατζή (2)

Και πασιάκο φιουρτζή (2).



Η ΑΓΑΠΗ(Ζωναράδικος)

‘Γω τώρα είδα κι έμαθα

πως πιάνετ’ η αϊγάπη ια (2).

Ν’ από τα μάτια πιάνεται

Στα χείλη κατεβαίνει ια (2).

Κι από τα μάτια στην καρδιά

Και στην καρδιά ριζώνει ια (2).

Και στην καρδιά κι αν ριζώνει

Σαν το κομμάτι πάγο ια (2).





Παραδοσιακές στολές



Πηγές:
Εγκυκλοπαίδεια Δομή
Wikipedia
Βιβλίο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
Google Images





ΠΟΝΤΟΣ



Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ‘ΠΟΝΤΙΩΝ’
Οι Έλληνες του Πόντου εγκαταστάθηκαν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στα μέσα 
του 8ου αιώνα π.Χ.
Η πρώτη πόλη ήταν η Ηράκλεια, αποικία των Μεγάρων, στη συνέχεια η Συνώπη και 
ακολούθησαν οι υπόλοιπες πόλεις. 
Για τους Πόντιους ο χορός ήταν και εξακολουθεί να είναι συνυφασμένος με την 
καθημερινή ζωή τους. Από μικρά παιδιά μαθαίνουν να χορεύουν συμμετέχοντας σε 
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Λέγεται μάλιστα ότι ορισμένοι ποντιακοί χοροί 
ταυτίζονται με κάποιους αρχαιοελληνικούς. Τρανταχτό παράδειγμα ο ποντιακός χορός 
Σέρρα με τον αρχαίο ελληνικό χορό Πυρρίχιο.  



ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
Έλληνες του Πόντου είχαν φθάσει τους 
700.000, σε συνολικό πληθυσμό 
2.048.5 20. (Xριστιανικός πληθυσμός 
Έλληνες-Αρμένιοι: 1 000 000 κάτοικοι) 
Οι Έλληνες διατηρούσαν 850 σχολεία 
με 1428 δασκάλους, 26.056 μαθητές 
και 11.538 μαθήτριες, δαπανώντας 
36.230 χρυσές λίρες Τουρκίας ετησίως. 
Από το 1876 (παραχώρηση 
συντάγματος από τον Αβδούλ Χαμίτ Β'), 
παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης 
των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον 
Πόντο. 
Μεγάλα εμπορικά κέντρα ήταν η 
Τραπεζούντα , η Κερασούντα και η 
Σαμψούντα . Ονομαστό εκπαιδευτήριο 
υπήρξε το Φροντιστήριον της 
Τραπεζούντας.



ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Καθένας από τους ποντιακούς χορούς είχε συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή στην 
περιοχή του Πόντου. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των χορών οφείλονταν στη 
γεωμορφολογία του ποντιακού χώρου. Έτσι, στους χορούς του Πόντου υπάρχουν δύο 
βασικές γεωγραφικές διακρίσεις, ο δυτικός Πόντος (Σινώπη, Νεοκαισάρεια, Σαμψούντα) 
και ο ανατολικός (Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Κερασούντα, Ορντού, Ματσούκα, 
Χερίαινα, Καρς κα). Η άλλη διάκριση είναι μεταξύ ορεινού Πόντου (ορεινές 
περιοχές Αργυρούπολης και Ματσούκας) από τον πεδινό (πεδινές περιοχές Τραπεζούντας 
και Σουρμένων).Στους ποντιακούς χορούς, οι άνδρες και οι γυναίκες σχηματίζουν 
συνήθως κύκλο και πιάνονται από τους καρπούς. Χορεύουν με στητό το σώμα, τα πόδια 
ελαφρά ανοιχτά και τα χέρια άλλοτε υψωμένα και άλλοτε με λυγισμένους τους αγκώνες. 
Το σώμα ακολουθεί, με πιστά ρυθμικές και συγχρονισμένες κινήσεις, τα μικρά βήματα 
των ποδιών. Εκτελούνται με συνοδεία μουσικής από κεμεντζέ που παίζει ο κεμεντζετζής, ο 
οποίος συχνά στέκεται στο κέντρο του κύκλου. Κατά τις υπαίθριες γιορτές, η μουσική 
προέρχεται απότουλούμ (ασκί, γκάιντα) και ταούλ (νταούλι, ζουρνά) ή κεμεντζέ και ντέφι.





ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στα 
όργανα που συνοδεύουν τους 
ποντιακούς χορούς, χωρίς ωστόσο να 
κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά στο 
καθένα από αυτά. Επιγραμματικά τα 
μουσικά όργανα που απαντάμε στον 
Πόντο είναι τα εξής: 
1) Nταούλ
2) Γαβαλόπον (φλογέρα)
3) Κεμανές
4) Κεμεντζές ή λύρα
5) Αγγείο



1) Nταούλ ή νταούλι
Eίναι το κυρίαρχο όργανο συνοδείας 

του ζουρνά, του αγγείου (γκάιντα) και του 
κεμεντζέ (λύρα). Το χρησιμοποιούσαν 
στους ανοιχτούς χώρους λόγω της 
μεγάλης του ηχητικής έντασης,. Όργανο 
απαραίτητο για να κρατάει το ρυθμό 
ανάμεσα στους χορευτές.

2) Γαβαλόπον (φλογέρα)
Ήταν ποιμενικό όργανο, το κατασκεύαζαν οι 
βοσκοί στα βουνά του Πόντου και παίζοντάς  
περνούσαν ευχάριστα τις ημέρες της 
μοναξιάς τους. 



3) Κεμανές
Έχει φιαλόσχημο σχήμα, είναι πιο 
μεγάλο όμως από τη λύρα. Στον 
Πόντο το βρίσκουμε συχνά στην 
περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν. 

4) Ποντιακή λύρα
Ο κεμεντζές είναι το βασικότερο μουσικό 
όργανο των Ποντίων. Σύμφωνα με τον 
Παύλο Χαιρόπουλο η καταγωγή του 
κεμεντζέ ανάγεται στην Μεσοποταμία, στην 
Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Στην Περσία 
υπήρχε ένα όργανο με την ονομασία 
«καμάντσια», όπως και στον Καύκασο με το 
όνομα «καμάντσιες». 



5) Αγγείο
Το αγγείο ήταν το πλέον 
αγαπημένο και διαδεδομένο 
όργανο μετά τον κεμεντζέ στον 
Ανατολικό Πόντο. Μαζί με τον 
ζουρνά αποτελεί το κατ' εξοχήν 
μουσικό όργανο για ανοιχτούς 
κυρίως χώρους. Έχει αρχαίες 
καταβολές και ανήκει στη 
οικογένεια των πνευστών. Το 
καταλληλότερο δέρμα για την 
κατασκευή του ήταν της 
κατσίκας.



Οι φορεσιές του Πόντου διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή. Στα μεγάλα εμπορικά κέντρα οι στολές ήταν 
διαφορετικές από αυτές των χωριών. Στα χωριά με 
μεγάλο υψόμετρο, λόγω του κρύου που επικρατούσε, 
οι φορεσιές ήταν βαριές για να προστατεύουν από το 
κρύο. 

Στις περισσότερες περιοχές οι γυναικείες 
φορεσιές ήταν μακριές μέχρι τον αστράγαλο. Εξαίρεση 
αποτελεί η γυναικεία φορεσιά στην περιοχή 
Ματσούκα, η οποία είναι η μόνη γυναικεία φορεσιά 
στον Πόντο που ήταν κοντή. Σε όλες τις περιοχές του 
Πόντου, οι γυναίκες στόλιζαν τις φορεσιές τους με 
διάφορα κοσμήματα. Γενικότερα, τα κοσμήματα και 
τα χρώματα κυριαρχούν στη γυναικεία ποντιακή 
φορεσιά.

Αντίθετα, η ανδρική φορεσιά δεν έχει χρώματα 
και πολλά κεντήματα. Είναι σκούρη, συνήθως μαύρη ή 
γκρι. Πολλές φορές οι άνδρες φορούσαν ασημένια 
κοσμήματα στο λαιμό. Όλες οι φορεσιές πάντως είχαν 
κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο υποδείκνυε την 
καταγωγή του ανθρώπου.

ΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ



Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ-19 ΜΑΗ
Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των Ελλήνων από το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι 
απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική βολή για τον ποντιακό 
ελληνισμό.
Στις 19 Μαΐου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα αρχίζει η δεύτερη φάση 
της Ποντιακής Γενοκτονίας. Μέσα σε λίγα χρόνια εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας. 
Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το ποντιακό αντάρτικο.
Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση. Στήνονται στις πόλεις 
του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την 
ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Υπολογίζεται ότι συνολικά λόγω αυτών των μέτρων έχασαν τη ζωή 
τους 350.000 Πόντιοι. H δικαστική διαδικασία ήταν κωμικοτραγικά συνοπτική. Mετά την τυπική 
απολογία, ανακοίνωναν στους προγραφέντες την απόφαση του δικαστηρίου που ήταν ο θάνατος 
στην αγχόνη. 
Μέχρι τον Αύγουστο του 1922 ο Κεμάλ, έχοντας εκκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά 
Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι πόλεις και τα 
χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και 
στα βουνά. Οσοι άνδρες συλλαμβάνονταν προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.
Τον Οκτώβριο του 1922 η ελληνική κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να μεταφερθούν οι 
Έλληνες του Πόντου στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ελλάδα. Υπεύθυνος για την 
μετακίνηση των προσφύγων ορίστηκε ο Αλέξανδρος Πάλλης.
Το προσφυγικό ρεύμα θα συνεχιστεί και σε όλη τη διάρκεια του 1923. 
Το 1924 οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου περιελήφθηκαν στη ελληνοτουρκική σύμβαση για την 
ανταλλαγή των πληθυσμών. 



Σε τηλεγράφημά του στο διοικητή του 15ου 
σώματος του Ερζερούμ γράφει:
«H κατάσταση στην Σαμψούντα είναι τόσο 
ανησυχητική, που μπορεί να έχει θλιβερές 
συνέπειες. Γι’ αυτό είμαι αναγκασμένος να 
παραμείνω εδώ». 



Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΗΕ
Επειδή ανά τα έτη πολλοί έχουν αμφισβητήσει τον όρο γενοκτονία για τις 19 
Μαΐου, σας παρουσιάζουμε παρακάτω τι έχει ορίσει ως Γενοκτονία ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε διακύρηξή του στις 9 Δεκεμβρίου 1948. 
Γενοκτονία καλείται «μια από τις ακόλουθες πράξεις που λαμβάνει χώρα με 
στόχο την ηθελημένη καταστροφή ή τον αφανισμό ενός μέρους ή μιας 
ολόκληρης εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ανθρώπων:
1. Την δολοφονία μελών της ομάδας αυτής
2. Την πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχολογικών τραυμάτων σε μέλη της 
ομάδας
3. Την ηθελημένη επέμβαση στις συνθήκες ζωής των ομάδων αυτών, με στόχο 
τον φυσικό αφανισμό τους
4. Την επιβολή μέτρων με στόχο τον εμποδισμό των γεννήσεων εντός της 
ομάδας αυτής
5. Την βίαιη μετατόπιση παιδιών από την ομάδα αυτή σε μια άλλη ομάδα 
ανθρώπων».

Δυστυχώς στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου ίσχυσαν όλοι οι 
παραπάνω όροι και δικαίως αναγνωρίζεται ως γενοκτονία η 19η Μαΐου. 



Ποντιακοί χοροί

Πιτσάκ
Σαμσόν
Ούτσαϊ
Ομάλ
Κότσαρι
Λετσίνα
Εταιρέ

Σέρα
Τικ μονό
Τικ τρομαχτόν
Τρυγόνα
Τριπάτ
Διπάτ
Σερανίτσα
Τας

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%83%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%8A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B1_(%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BA_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CE%BA_%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CF%84%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


Ποντιακό τραγούδι
Στα ποντιακά τραγούδια υμνείται 

ο έρωτας, ο θρίαμβος και οι 
συμφορές της. Επίσης παίζουν και 
τραγουδούν ενάντια στο θάνατο 
υμνούν την ποντιακή γη και τις 
ομορφιές της εκφράζουν την 
ομορφιά και την χαρά της ζωής και 
τον πόνο. Τραγουδούν επίσης τον 
ξεριζωμό από την πατρίδα τους , 
τραγουδούν την αγάπη τους για το 
ωραίο, το γνήσιο και το 
παραδοσιακό. Μένει διαχρονικό
,από γενιά σε γενιά μεταδίδεται η 
παράδοση των προγόνων.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στα ποντιακά τραγούδια είναι η 
ποντιακή διάλεκτος, ελληνικότατη 
και εκφραστικότατη.



Εργάστηκαν:
Χαράλαμπος Συμεωνίδης
Μπαρδάκης Παναγιώτης
Ευαγγελίδης Αλέξανδρος
Δριβάκος Αλέξανδρος



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ



Η Κωνσταντινούπολη 
τον 11ο αι



ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙKΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή περιγράφεται 
περισσότερο η τελευταία φάση της Μικρασιατικής 
εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του "ελληνοτουρκικού 
πολέμου του 1918-22", η φυγή από την Τουρκία της 
ελληνικής διοίκησης, που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά 
μικρασιατικά παράλια, στη Σμύρνη, κατά τη Συνθήκη των 
Σεβρών, όπως και η άτακτη υποχώρηση του ελληνικού 
στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου και η 
γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους του 
ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού της Μ.Ασίας, που 
είχε ξεκινήσει νωρίτερα.



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ







ΟΤΑΝ ΞΕΡΙΖΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 Με τον όρο «Σεπτεμβριανά» εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός 
όχλος, υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές, εναντίον της πολυπληθούς  
ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις 6-7 Σεπτεμβρίου1955. 
Αποτέλεσμα 100.000 Έλληνες της Πόλης  συρρικνώθηκαν σταδιακά και 
σήμερα μετά βίας  ξεπερνούν τις 2.000.

 Ήταν ο αγριότερος διωγμός από την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής που 
εξαπολύθηκε εναντίον των Ελλήνων της τουρκικής επικράτειας. Τουλάχιστον 30 
Έλληνες της Πόλης σκοτώθηκαν. 

Έτσι λοιπόν: 200  είναι ο αριθμός των γυναικών που βιάστηκαν, 
καταστράφηκαν ολοσχερώς 1.000 σπίτια και άλλα 2.500 υπέστησαν 
ανεπανόρθωτες ζημιές. Καταστήματα Ελλήνων, φαρμακεία, σχολεία, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, γραφεία εφημερίδων, ξενοδοχεία, εργοστάσια, εστιατόρια, εκκλησίες 
μεταμορφώθηκαν σε αποκαίδια.  Η καταστροφική μανία συμπαρέσυρε και δυο 
αρμενικές εκκλησίες και μια συναγωγή.







ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 1955





ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ



 Η Προποντίδα
(Θάλασσα του 
Μαρμαρά)είναι  η 
θάλασσα που 
χωρίζει τον Εύξεινο 
Πόντο από το 
Αιγαίο.

 Έχει  2 ακραίους 
πορθμούς, τον 
Ελλήσποντο και 
τον Βόσπορο.



ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ-ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ
 Ο Ελλήσποντος πήρε το όνομα 

του από τον αρχαίο ελληνικό 
μύθο της Έλλης και του Φρίξου.

 Στα βυζαντινά χρόνια ήταν 
βασική πηγή εισοδήματος για 
τους Κωνσταντινοπολίτες λόγω 
της εμπορικής σημασίας του.

 Βαλκανικοί Πόλεμοι: Νικηφόρος 
για τους Έλληνες ναυμαχία της 
Έλλης(1912) 

 1920:συνθήκη των Σεβρών : Τα 
Δαρδανέλια γίνονται διεθνές 
Έδαφος

 1923:συνθήκη της Λωζάννης : Η 
περιοχή στρατιωτικοποιείται από 
τους Τούρκους.



ΒΟΣΠΟΡΟΣ

 Στο νότιο τμήμα του βρίσκεται 
χτισμένη η Κωνσταντινούπολη.

 Είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο 
από τα αρχαία χρόνια αφού 
χρησιμοποιούταν ως εμπορική 
δίοδος με τον Εύξεινο Πόντο.

 Πιστεύεται πως οι μυθικές 
συμπληγάδες πέτρες της 
ελληνικής μυθολογίας 
βρίσκονταν εκεί

 Στα νεότερα χρόνια ελληνικοί 
πληθυσμοί της περιοχής 
υπέστησαν εκτοπίσεις και 
απελάσεις κατά το πρώτο μισό 
του 20ου αιώνα. 



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΒΟΣΠΟΡΟ

 Στου Βοσπόρου τα 
Αγιόνερα :
«…Στου Βοσπόρου τ' αγιονέρια,
κάτω απ' την Αγιά Σοφιά
ήρθε ένα Σμυρνιό καράβι
μαύρα τα πανιά
Σώπα μάνα μ'
πες μας για τη συμφορά.
Κάψανε τη Σμύρνη,
πήραν τ' Αϊβαλί
κλαίει όλη η Μικρά Ασία
την καταστροφή…»

 Βόσπορος:
«…Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει

και στα καντούνια μέσα σε γυρνά
η Πόλη μια παλιά αγαπημένη
που συναντάς σε ξένη αγκαλιά

Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο
αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του 
κόσμου…»



 Μες στου Βοσπόρου τα 
στενά:

«Μες του Βοσπόρου τα στενά
ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά
και ο μεμέτης πλάι του
πίνει και τραγουδάει του

Τούρκος εγώ κι εσύ Ρωμιός
κι εγώ λαός κι εσύ λαός
εσύ Χριστό κι εγώ Αλλάχ
όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ...»



 Θάνος Αχιλλέας

 Κούρτη Βασιλίνα

 Λυμπέρη Χρύσα

 Μάμμος Δημήτρης



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 el.wikipedia.org 
 constantinople.ehw.gr
 www.omogeneia-turkey.com
 www.iefimerida.gr
 www.newsbomb.gr



ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ



 Η Καππαδοκία είναι πατρίδα πολλών Πατέρων, 
σοφών και επιστημόνων. Είναι όμως και πατρίδα 
των ακριτών που με υπερηφάνεια αναφέρονται 
στα τραγούδια.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Καππαδόκες ήταν 
αυστηρώς προσηλωμένοι στις παραδόσεις τους 
και προσπαθούσαν να μεταδόσουν τα ήθη και 
τα έθιμα στους απογόνους τους.



 Η Καππαδοκία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των 
εύφορων μερών της Μ.Ασίας καθώς είχε 
πολλούς θάμνους. Είχε όμως και λιβάδια και 
γι’αυτό η κτηνοτροφία είχε καλή ανάπτυξη. 
Επίσης στην περιοχή της Μουταλάσκης υπήρχαν 
πολλά βότανα τα οποία ήταν χρήσιμα στην 
ιατρική.



 Εκεί που βρίσκεται η περιοχή της Καππαδοκίας μας 
αναμένει ένα απέραντο οροπέδιο που στο βάθος του 
παρατηρείται ο πανύψηλος Αργαίος με υψόμετρο 
3830μ. ένα σβησμένο από καιρό ηφαίστειο.



Θρησκεία
 Η Καππαδοκία μεταξύ του 4ου και 6ου αιώνα 

έγινε κέντρο θρησκευτικής και εκπαιδευτικής 
δράσεως. 

 Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου μαζί με τον Πόντο 
απετέλεσαν ξεχωριστό κράτος αλλά στα χρόνια 
των διαδόχων του υποβιβάστηκε αυτή σε 
ρωμαϊκή (βυζαντινή) επαρχία.



 Το Ικόνιο της Μικράς Ασίας υπήρξε σημαντικό 
κέντρο του μικρασιατικού ελληνισμού, αποτελούσε 
πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα και από το μεσαίωνα 
ακόμη ήταν έδρα Μητρόπολης. 
Η ελληνική παιδεία ήταν ανεπτυγμένη σε όλες τις 
βαθμίδες: από νηπιαγωγεία μέχρι αστικές σχολές 
αρρένων και θηλέων. Στο Ικόνιο υπήρχαν επίσης δύο 
δυτικές σχολές.





 Κυριότερες επαγγελματικές 
ασχολίες ήταν αυτές της 
ταπητουργίας, της 
επεξεργασίας δερμάτων, 
την παραγωγή πυρίτιδας 
και την κτηνοτροφία. 

 Κατασκευάζονταν επίσης 
τα διαδεδομένα στην 
Ανατολή πιλήματα 
(κετσέδες). 

 Μετά την καταστροφή είναι 
οι εξ Ικονίου πρόσφυγες 
που θα φέρουν την τέχνη 
της ταπητουργίας στην 
Ελλάδα.



 Η περιοχή του Ικονίου έχει σημαντική 
θέση καθώς αποτελεί την πατρίδα 
πλήθους μαρτύρων όπως η αγία Θέκλα.

 Επίσης εκεί βρισκόταν το φημισμένο 
μοναστηριακό συγκρότημα του τοπικού 
αγίου Χαρίτωνος. 

 Στους Έλληνες της περιοχής είχε 
απαγορευτεί η χρήση της ελληνικής 
γλώσσας καθώς στο δίλημμα που τους 
ετέθη από τους οθωμανούς διοικητές, 
διατήρηση της γλώσσας τους ή της πίστης 
τους, αυτοί επέλεξαν το δεύτερο. Έτσι με 
τον καιρό έφτασαν να ομιλούν μια 
διάλεκτο – μίξη τουρκικής και ελληνικής 
γλώσσας, τα καραμανλίδικα, η οποία είχε 
και γραπτή μορφή ώστε να μην ξεχαστεί 
ολοκληρωτικά η ελληνική γλώσσα.



 Πρόσφυγες από το Ικόνιο διασκορπίστηκαν σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας. Μάλιστα στο Πέραμα Αττικής και την Καρδίτσα έχουμε 
περιοχές αμιγώς προσφυγικές με το όνομα Νέο Ικόνιο. Στις 
περισσότερες πόλεις της Ελλάδος υπάρχει οδός Ικονίου, προς 
τιμήν του ιστορικού αυτού κέντρου του Ελληνισμού.

 Στη Δράμα εγκαταστάθηκαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή 
και την ανταλλαγή των πληθυσμών Κονιαλήδες οι οποίοι δεν 
έφεραν τίποτα άλλο μαζί τους παρά μόνο το λείψανο της αγίας 
της πόλης τους, της αγίας Θέκλας, και το τοποθέτησαν με 
ευλάβεια στο ναό των αγίων Αναργύρων Δράμας.





Τέλος οι χοροί του Ικονίου είναι :

 1.Ο  Ίσος

 2.Το Τσίφτ

 3.Τα Μαχαίρια

 4. Το Μπούρμα

 5.Το Τέκ

 6.Το Κόνιαλι



 Βλαχογιάννη Πέννυ

 Γκότση Ελένη

 Καλλιπολίτου Βάσω

 Ντάνου Δώρα 



ΣΜΥΡΝΗ

● Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες πόλεις της αρχαίας Ιωνίας 
και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας και ο 
σημαντικότερος εισαγωγικός και εξαγωγικός εμπορικός λιμένας 
της Τουρκίας. Βρίσκεται στον ανατολικό μυχό του ομώνυμου 
Κόλπου της Σμύρνης, έναντι της νήσου Χίου, στα κεντρικά 
τουρκικά παράλια του Αιγαίου πελάγους.



Προάστια
● Μερικά από τα προάστια της Σμύρνης είναι: ο Μπουτζάς, το 

Κοκαργιαλί, ο Μπουρνόβας και το Κορδελιό.
● Κορδελιό:                               Κοκαργιαλί:                                 



● Μέχρι πριν τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 η Σμύρνη 
αριθμούσε 370.000 κατοίκους.

● Η Σμύρνη ιδρύθηκε από τους Αιολείς το 1.100 π. Χ και τον 8ο αι. π.Χ.
καταλήφθηκε από τους Ίωνες. Σταδιακά, η πόλη άρχισε να ακμάζει 
ακόμη και στα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Στη βυζαντινή εποχή 
διένυσε περιόδους ακμής και παρακμής. Η πόλη καταλήφθηκε από 
τους Οθωμανούς το 1424 και παρέμεινε υπό την κατοχή τους μέχρι το 
1919.

● Η σημερινή Σμύρνη, εκτός από ένα τμήμα της τουρκικής συνοικίας σε 
τίποτα δε θυμίζει την ανατολίτικη όψη της παλαιάς Σμύρνης.



Σφαγές Χριστιανών
• Ο χριστιανικός πληθυσμός της Σμύρνης είχε υποστεί σφαγές και πριν το 1922.
● Η πρώτη σημαντική περίπτωση ήταν το 1770. Τότε είχαν συρρεύσει στη Σμύρνη 

ένοπλοι μουσουλμάνοι από διάφορα μέρη με σκοπό να αντιμετωπίσουν τυχόν 
απόβαση των Ρώσων. Όταν την 8 Ιουλίου έγινε γνωστή η καταστροφή του 
Οθωμανικού στόλου στη ναυμαχία του Τσεσμέ, οι μουσουλμάνοι επιδόθηκαν για 
εκδίκηση σε σφαγή Ελλήνων και άλλων χριστιανών.

● Σφαγές εναντίον Ελλήνων και άλλων χριστιανών έγιναν επίσης το 1797, με αφορμή 
το φόνο ενός μουσουλμάνου.



Καταστροφή 
 Η καταστροφή της Σμύρνης άρχισε 7 ημέρες μετά την αποχώρηση και του 

τελευταίου ελληνικού στρατιωτικού τμήματος από τη Μικρά Ασία και μετά την 
είσοδο του τουρκικού στρατού, στην πόλη. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στην 
αρμενική συνοικία. Παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων η φωτιά κατάκαψε 
όλη την πόλη εκτός από την μουσουλμανική και την εβραϊκά συνοικία και 
διήρκεσε από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1922 .



Παιδεία
● Η επικρατούσα γλώσσα των κατοίκων της Σμύρνης ήταν τα ελληνικά, 

μαρτυρώντας την άνθηση της ελληνικής κοινότητας και τον δυναμικό 
εξελληνισμό της παιδείας.

● Ομήρειο, Παρθεναγωγείο Σμύρνης:



Χοροί και παραδοσιακά όργανα
● Στην Σμύρνη υπάρχουν χοροί που χορεύονται σε όλη την 

Ελλάδα. Μερικοί από αυτούς είναι: ο καρσιλαμάς, 
χασάπικος, ο απτάλικος και ο σμυρναίικος μπάλος.



● Οι οργανοπαίκτες στην Σμύρνη έπαιζαν τα παρακάτω 
όργανα, μερικά από τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά : 
ούτι, λαούτο, λύρα, κανονάκι και σαντούρι.

● Κανονάκι:                                  Σαντούρι:



ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
● Η Χερσόνησος της Ερυθραίας  είναι μία από τις μεγαλύτερες 
χερσονήσους της Τουρκίας και μαζί με την περιοχή της 
Τρωάδας αποτελούν τα δυτικότερα σημεία της Μικράς Ασίας. 
Βρίσκεται δυτικά της Σμύρνης απέναντι από την Χίο.



 Η χερσόνησος πήρε το όνομά της από την αρχαία 
Ελληνική πόλη Ερυθραία που βρισκόταν στην δυτική 
ακτή της χερσονήσου.
Στην αρχαιότητα η χερσόνησος είχε αποικιστεί από 
Ίωνες και στις ακτές της είχαν ιδρύσει τις πόλεις 
Ερυθραία, Κλαζομενές και Τέως. Σήμερα η χερσόνησος 
είναι αρκετά αραιοκατοικημένη.



 Οι μεγαλύτεροι οικισμοί της χερσονήσου είναι το 
Τσεσμέ στην δυτική άκρη της χερσονήσου, τα 
Βουρλά στα ανατολικά της χερσονήσου και το 
Καραμπουρούμ στα βόρεια της χερσονήσου.



Τα παλιά παλιά ψαροχώρια της Ερυθραίας.

Τα σημερινά παράλια της Ερυθραίας.



Ιστορία 
● Στην Ερυθραία εγκαταστάθηκαν Κρήτες από τον 14ο αιώνα π. Χ. Από τον 11ο 
π. Χ αιώνα άρχισε η μαζική εγκατάσταση των Ελλήνων στη χερσόνησο. Ίωνες 
από την Αττική και τη Πελοπόννησο πλημμύρισαν τις ιωνικές ακτές .Κατά τη 
βυζαντινή εποχή, η περιοχή υφίσταται πολλές ιστορικές μεταπτώσεις. Άλλοτε 
ακμάζει κι άλλοτε πέφτει στην αφάνεια. Οι επιδρομές από τον 11ο αι. των 
Οθωμανών αργότερα ρήμαξαν και κατέστρεψαν σταδιακά τη χερσόνησο. Οι 
Γενοβέζοι, κυρίαρχοι της Χίου και της Φώκαιας, χτίζουν το κάστρο του Τσεσμέ και 
οχυρώνουν πολλά σημεία της περιοχής, αλλά πρόσκαιρα.



Προσφυγιά 
● Από τον Μάιο του 1914 οι Έλληνες της Ερυθραίας αναγκάστηκαν να 
προσφύγουν στην Ελλάδα. Το 1918 οι διωγμένοι κάτοικοι  επιστρέφουν στην 
πατρίδα για να ξαναφτιάξουν την ζωή τους. Το Μάη του 1919 φτάνει η ημέρα της 
απελευθέρωσης. Όμως με την κατάληψη της Σμύρνης από τους Τούρκους το1922 
οι κάτοικοι της Ερυθραίας άρχισαν να εγκαταλείπουν τα πάντα και να αναζητούν 
σωτηρία στην Ελλάδα.



Πολιτισμός 
●Οι Ερυθραιώτες ήταν γεωργοί, τεχνίτες, μαγαζάτορες, 
επαγγελματίες, ναυτικοί, βοσκοί, μεγαλέμποροι και επιστήμονες .Το 
κύριο προϊόν της Ερυθραίας ήταν η σταφίδα αλλά παράγονταν 
ακόμη λάδι, κρασί, όσπρια, μύγδαλα, μέλι, μετάξι, τυριά, δέρματα και 
ψάρια. Πολλά από αυτά εξάγονταν στην Ευρώπη κι αλλού, κυρίως 
όμως η άριστης ποιότητας σταφίδα, λόγω του πλούσιου 
εισοδήματος που απέδιδε.

●Στην Ερυθραία μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε γενικά στα νησιώτικα ιδιώματα. Τα γλωσσικά 
ιδιώματα της περιοχής ανήκουν στις νοτιοελληνικές διαλέκτους και 
φυσικά παρουσιάζουν πολλές ιδιομορφίες από τόπο σε τόπο. Έχουν 
ξεχωριστό ύφος και διακρίνονται από άλλα μικρασιατικά και 
νησιωτικά.



Διασκέδαση και χοροί

● Η οικονομική άνεση των κατοίκων ήταν έκδηλη στις 

κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, στα σπίτια, στην 
ενδυμασία, στον τρόπο ζωής. Οι διασκεδάσεις ήταν άφθονες, τα 
πανηγύρια ήταν συνυφασμένα με χορούς και γλέντια.



 Κάθε χορός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, κυρίως 
στον τρόπο που χορεύονται σε κάθε χωριό και ήταν 
ανάλογοι με την κοινωνική τάξη. Ενδεικτικά κάποιοι 
χοροί είναι: το συρτό, οι καρσιλαμάδες, ο μπάλλος και 
ο Απτάλικος



Εργάστηκαν οι μαθητές :
•Λιγοψυχάκη Αγγελική
•Σούμπαση Έλενα
•Στάμος Νίκος

Πηγές:
•http://www.kemme.gr/p/blog-page_79.html
●https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%
84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8
6%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%
BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
●https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%
8D%CF%81%CE%BD%CE%B7

http://www.kemme.gr/p/blog-page_79.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
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