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Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918)* 

 
Η μετάφραση στην αγγλική και στην γαλλική της συγκλονιστικής καταγραφής από τους 
επιχώριους Μητροπολίτες των απηνών διωγμών και των θηριωδιών που υπέστη ο 
Ελληνισμός της Ανατολικής Θράκης, του Πόντου και της Μ. Ασίας την περίοδο 1914-1918, 
όπως αποτυπώθηκε στο Υπόμνημα που υπεβλήθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο προς 
τις Πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων της Κων/πόλεως. Συνιστά τη σημαντικότερη 
επίσημη πηγή της Γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών από το κίνημα των 
Νεότουρκων. Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, μια ανεκτίμητη ιστορική πηγή που 
διασώζει την ιστορική αλήθεια και στηλιτεύει τις απάνθρωπες πρακτικές στις οποίες 
οδήγησε ο εθνικισμός το φυλετικό μίσος και ο θρησκευτικός φανατισμός. Η έκδοση 
αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με την 
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ελάχιστη συνεισφορά στη μνήμη του 

Ελληνισμού και των αδικοχαμένων αδελφών μας, φιλοδοξεί δε να συμβάλει στη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής 
αυτής φρικαλεότητας με τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. 
* Ο τόμος εμπλουτίζεται με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό στο οποίο αποτυπώνεται όλη η αλήθεια για το 
ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 
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Συμβολή στην έρευνα της Γενοκτονίας του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και της 
αντιχριστιανικής πολιτικής στον Πόντο 

                                                               Θεοδοσίου Αρ. Κυριακίδη 
 
Ένα πολύτιμο ιστορικό έργο για την Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Δεν 
πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη της πολιτικής των Γενοκτονιών, η οποία εκτελέσθηκε με 
πρωτοφανή βιαιότητα από το κίνημα των Νεότουρκων και τους Κεμαλικούς σε όλη την 
επικράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς το έργο 
αναφέρεται αποκλειστικά στους ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου. Ο ερευνητής 
χρησιμοποίησε ανέκδοτες και άγνωστες μέχρι πρότινος πηγές και μαρτυρίες, κυρίως των 
ρωμαιοκαθολικών ιεραποστόλων της περιοχής, οι οποίοι γνωστοποίησαν τις πολιτικές 
Γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής. Πρόκειται για μία έκδοση διατήρησης 
της ιστορικής μνήμης και σφυρηλάτησης της εθνικής αυτοσυνειδησίας. 
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                            Δείτε το αφιέρωμα της Αποστολικής Διακονίας! 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/Afieromata.asp?main=1922 


