
Παρουσίαση της Ιστορίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και 

τουΠόντου στο Σχολείο Πυθαγόρας της Εκκλησίας του Αγίου 

Δημητρίου - Έλμχερστ 

Στις 8 Νοεμβρίου, οι μαθητές του Γυμνασίου και των μεγαλύτερων 

τάξεων του Δημοτικού του Ελληνικού Σαββατιανού Σχολείου 

Πυθαγόρας  είχαν τη θαυμάσια –ειλικρινά- ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν μία παρουσίαση με ομιλητή και βίντεο με 

αγγλικούς υπότιτλους σχετικά με τη ιστορία του Ελληνισμού της 

Μικράς Ασίας (Ανατολίας)  και του Πόντου.  

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας (1914-

1923) στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Οθωμανική Επικράτεια, 

είναι ένα μεγάλο Κεφάλαιο της Ιστορίας που λίγοι γνωρίζουν. Τα όσα 

βίωσαν εκείνοι οι Έλληνες και τα γεγονότα εκείνης  της εποχής μένουν 

χαραγμένα στη μνήμη όσων τα πληροφορηθούν.  

Η παρουσίαση έγινε στα αγγλικά από την καθηγήτρια και μέλος του 

Ποντιακού Συλλόγου "Ξενιτέας" Σικάγου κυρία Αναστασία Σκούπα-
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λαμπρή ιστορία του Ελληνισμού της Μικράς Ασία και του Πόντου και 

στο τέλος την εκδίωξη τους από της προγονικές τους εστίες.   

Η παρουσίαση διακοπτόταν από ερωτήσεις και σχόλια των μαθητών, 

που έδειχναν να θέλουν ειλικρινά να μάθουν. Ο κύριος Γιώργος 

Μαυρόπουλος συμμετείχε στην παρουσίαση και μίλησε στα παιδιά για 

τις εμπειρίες  της δικής του οικογένειας.  

Το ενδιαφέρον και η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν οι μαθητές 

παρακολούθησαν το συγκλονιστικό βίντεο –ντοκουμέντο με μαρτυρίες 

από τα χρόνια του ξεριζωμού.  Έντονες εικόνες έκαναν μερικούς 

μαθητές (και τη δασκάλα) να δακρύσουν και να συμπάσχουν με το 

δράμα των Προσφύγων.  

Στο τέλος όλοι οι μαθητές ευχαρίστησαν τους υπεύθυνους της 

παρουσίασης και αποχώρησαν με ιδιαίτερες εμπειρίες. 

Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και τις ρίζες 

τους και φροντίζουν να διαφωτίζουν  τους νεότερους. 

Εύχομαι στο μέλλον να πραγματοποιηθούν ανἀλογες εκδηλώσεις!!! 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!! 

Με εκτίμηση 

Η διευθύντρια του Σχολείου Πυθαγόρας 

Χριστίνα Κουτσακιὠτη Μπραλή 

 

 

 


