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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ*

Βιβλιογραφία **
Για γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο ώς το 1940, βλ. Χρ. Μυρίδη, 
«Συμβολή είς τήν βιβλιογραφίαν τοΰ Πόντου», ΆρχεΙον Πόντου 10 (1940) 
197σ. Για τήν περίοδο των Μεγάλων Κομνηνων υπάρχει ή βιβλιογραφία τοΰ 
A. Vasiliev, «The Empire of Trebizond in History and Literature», Byz 15 
(1940-41), σσ. 316-377 καί, τελευταία, τών Άλέξη Γ. Κ. Σαββίδη - Στέλιου 
Λαμπάκη, Γενική Βιβλιογραφία περί τοϋ Βυζαντινοϋ Πόντον καί τον κράτους 
τών Μεγάλων Κομνηνων τής Τραπεζούντας, ’Αθήνα 1992. Συναγωγή βιβλιο
γραφίας, βλ. στα έργα : Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου, «Ή 
Εκκλησία Τραπεζοΰντος», !Αρχείον Πόντου 4-5 (1933)· É. Janssens, Trébi- 
zonde- W. Miller, Trebizond, the Last Greek Empire, London 1927 κ.α. Για τήν 
Τουρκοκρατία, βλ. τή συνοπτική βιβλιογραφία στό τέλος κάθε ενότητας στή 
μελέτη Όδ. Λαμψίδη, «Ή Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο 1463- 
1922», Άρχείον Πόντον 33 (1975-76), σσ. 115-208- 34 (1977-78), σσ. 57-76.

’Αναγράφουμε εδώ μόνο βοηθήματα, πού κατά κανόνα έκδόθηκαν μετά τή 
δημοσίευση του έργου τοΰ Μητροπολίτου Χρυσάνθου, «’Εκκλησία».

* ’Αναδημοσίευση της όμιλίας τοΰ Όδυσσέα Λαμψίδη κατά τήν τελετή της ανα
γόρευσής του σέ επίτιμο διδάκτορα τών Τμημάτων Φιλολογίας καί Τστορίας- 
Άρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, στις 20 Μαΐου 1998. Βλ. Πανεπι
στήμιο Ίωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Πανηγυρικοί Λόγοι, άρ. 52 : ’Αναγόρευση 
τοϋ βυζαντινολόγου Όδυσσέα Λαμψίδη σέ επίτιμο διδάκτορα Φιλοσοφίας τών 
τμημάτων Φιλολογίας, καί Ίστορίας-Άρχαιολογίας στις 20 Μαΐου 1998, ’Ιωάννι
να 1998, σσ. 33-68.

** Οί σημειώσεις καί οί παραπομπές σέ πηγές καί σέ βοηθήματα παρατίθενται 
μέ τή μεγαλύτερη φειδώ καί μόνο σέ σημεία όπου κρίνονται αναγκαίες.
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Για τή γεωγραφική καί ιστορική γενικά επισκόπηση τής περιοχής τοΰ 
Πόντου, βλ. Real-Encyclopädie (Pauly-Wissowa-Kroll) Suppl. IX (1962) στα 
λήμματα Πόντος, Τραπεζοϋς κ.ά.· Enciclopedia Italiana στό λήμμα Ponto (από 
τόν Μ. Rostovtzeff)· Cambridge Ancient History, IX, σσ. 211 κέξ. (άπό τον 
Μ. Rostovtzeff)· Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός στα λήμματα Πόντος, 
Τραπεζοϋς κ.α.· A. Bryer - D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topo
graphy of the Pontos, Washington 1985, 2 τόμοι· J. Ph. Fallmerayer, Geschichte 
des Kaiserthums von Trapezunt, München 1827· τοΰ ίδιου, Original-Fragmente, 
Chroniken, Inschriften und anderes Material zur Geschichte des Kaiserthums 
Trapezunt, München 1844· É. Janssens, «Trébizonde», Le Flambeau 46 (1963), 
σσ. 234-253· W. Miller, Trebizond, δ.π.· Th. Reinach, Mithridate Eupator, Paris 
1890· C. Roe-buck, Ionian Trade and Colonization, New York 1959· M. Rostov
tzeff, «Die hellenistische Welt», Gesellschaft und Wirtschaft I, II, III (1955-56) 
(γερμανική μετάφραση τοΰ άγγλικοΰ έργου πού έκδόθηκε τό 1941).

Βλ. για τή ρωμαϊκή περίοδο, όπου ό Πόντος, ιδίως από τόν Ιο μ.Χ. αί. καί 
ύστερα, εμφανίζεται αρκετά συχνά στά πολεμικά γεγονότα, τις γενικές ιστορίες 
τόσο στή σειρά Cambridge όσο καί στή σειρά των εκδόσεων Presses Univer
sitaires de France. Ειδικότερα άπό τήν τελευταία αύτή σειρά: Μ. Besnier, 
L’Empire romain de l’avènement des Sévères au Concile de Nicée, Paris 1937 καί 
J. Carcopino, La République romaine de 133 à 41 avant J.C., 1935 (νεότερες 
εκδόσεις τοΰ βιβλίου έγιναν καί μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο). Ό Ί. Παπα- 
σταύρου, Ρωμαϊκή Ιστορία, ’Αθήνα 1967, περιγράφει πολύ συνοπτικά τα γεγο
νότα πού άναφέρονται στον ποντιακό χώρο, δίνει εντούτοις αρκετά σαφή 
εικόνα τής έξελίξεώς τους στά βορειοανατολικά καί ανατολικά σύνορα τοΰ 
ρωμαϊκοΰ κράτους. Για τήν τελευταία περίοδο τής ρωμαϊκής ιστορίας, βλ. 
Ε. Stein, Histoire du Bas-Empire, 1ος τόμος, Paris-Bruges (άνατύπωση Amster
dam 1968)· επίσης τα εγχειρίδια αρχαίας ελληνικής Ιστορίας καί ανάμεσα σ’ 
αύτά Ιδίως: Hermann Bengston, Griechische Geschichte, München 1950· Helmut 
Berve, Griechische Geschichte, München21951.

Γιά τήν ιστορία καί γεωγραφία τοΰ Πόντου στήν ελληνική βιβλιογραφία, 
βλ. Τρ. Εύαγγελίδη, Ιστορία τής Ποντικής Τραπεζοϋντος άπό των άρχαιοτά- 
τωνχρόνων μέχρι των καθ’ ημάς (756 π.Χ.-1897), ’Οδησσός 1898· 2. Ίωαννίδη, 
Ιστορία καί Στατιστική Τραπεζοϋντος καί τής περί ταύτην χώρας, Κων- 
σταντινούπολις 1870· Π. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μικρός Ασίας, Άθήναι 
1921 (άνατύπωση 1995)· Δ. Η. Οίκονομίδη, Ό Πόντος καί τά δίκαια τοϋ έν 
αύτφ Ελληνισμού, Άθήναι 1920· Ά. Παπαδοπούλου, Ό υπόδουλος Ελληνι
σμός τής Ασιατικής Ελλάδος έθνικώς καί γλωσσικώς εξεταζόμενος, Άθήναι 
1919· Κ. Παπαμιχαλοπούλου, Περιήγησις εις τόν Πόντον, Άθήνησιν 1903· Χρ. 
Σαμουηλίδη, 'Ιστορία τοϋ Ποντιακού Ελληνισμού, Αθήνα 1986· Γ. Σκαλιέρη, 
Λαοί καί φυλαί τής Μικρός Ασίας, Άθήναι 1922· στήν Ιστορία τοϋ Ελληνικού 
Εθνους, τά σχετικά μέ τήν περιοχή τοΰ Πόντου κεφάλαια.
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Για τήν περίοδο μετά τό 1880, βλ. Γ. Βαλαβάνη - Γ. Βιολάκη, Σύγχρονος 
γενική ιστορία τοϋ Πόντου από τοϋ 1914-1923, Άθήναι 1925- Ε. Παυλίδη, Πώς 
καί διατί εματαιώθη ή Δημοκρατία τοϋ Πόντον, Άθηναι 1956· Κ. Fotiadis, Die 
Islamisierung Kleinasiens und die Kryptochristen des Pontos, Tübingen 1985· K. 
Φωτιάδη, Οί έ'ξισλαμισμοί τής Μικρός "Ασίας καί οί Κρυπτοχριστιανοί τοϋ 
Πόντου, Θεσσαλονίκη 1997· Πηγές τής ιστορίας τοϋ κρυπτοχριστιανικυϋ προ
βλήματος, Θεσσαλονίκη 1997· Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία»· Όδ. Λαμψί- 
δη, Οί "Ελληνες τοϋ Πόντου υπό τούς Τούρκους (1461-1922), Άθηναι 1957· «Ή 
προβληματική τής συγγραφής τής ιστορίας τοϋ Ποντικού Ελληνισμού κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν», ΑΠ 30 (1970), σσ. 3-12· «Μια νέα πηγή Ιστορίας - Οί βιογρα- 
φικές αναμνήσεις τοϋ Μητροπ. Τραπεζοϋντος Χρυσάνθου», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 11 (1995-1996), σσ. 239-267- «Ή οικονομική ζωή τοϋ 
Πόντου μετά τό 1880 καί Έλληνες φορείς», ΟΞεν 15 (1999), σσ. 9-183.

Κυρίες καί Κύριοι,
Ή ομιλία πού έχω τήν τιμή νά παρουσιάσω σήμερα άποτελειται από δύο 

βασικά θέματα, όπως δείχνει καί ô τίτλος :

1) Συνεχής ή παρουσία τοϋ Ελληνισμού στο μικρασιατικό Πόντο.
2) Παράγοντες πού συνέβαλαν στήν επιβίωσή τον.

Θά προσπαθήσω νά αναλύσω καί νά τεκμηριώσω όσο τό δυνατόν καλύ
τερα καί ακριβέστερα, αλλά καί βραχύτερα, τό κάθε θέμα.

Πριν άρχίσω όμως θεωρώ άναγκαΐο νά καθορίσω τό γεωγραφικό χώρο, 
τον όποιο θά προσεγγίζει κάθε τόσο ό λόγος.

Ό μικρασιατικός Πόντος ‘, ένώ στά βόρειά του βρέχεται από τήν άγρια 
καί σκοτεινή θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο1 2, στο νότο σχηματίζει χώρα

1. Επισκόπηση τής έννοιολογικής έκτάσεως τοϋ τοπωνυμίου Πόντος, βλ. στο 
έργο τοϋ Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», σσ. 28-53, όπου εκτίθενται καί τα 
συναφή προς τον όρο Πόντος θέματα. Βέβαια έκθεση τοϋ ίδιου θέματος κατά χρο
νικές περιόδους υπάρχει καί στά εγχειρίδια 'Ιστορίας, άρχαίας, μεσαιωνικής (βυζα
ντινής, μεγαλοκομνηνικής) περιόδου καί Τουρκοκρατίας. Βασικό ώς άφετηρία είναι 
τό άρθρο Pontos τοϋ Chr. Danov στήν Real-Encyclopädie, ö.π., στήλ. 1055-1174.

2. Βλ. ανάμεσα σέ άλλα τά ακόλουθα χωρία αρχαίων συγγραφέων : Πινδάρου, 
Νέμεα 4,49 (έν Εύξείνφ πελάγει)· Ηροδότου 1,6 (ές τόν Εϋξεινον καλεόμενον 
πόντον), 1,72 (ές τόν Εϋξεινον πόντον), IV,38 (Πόντον), 46 (ό Πόντος ό Εϋξεινος)· 
Ευριπίδη, Ηρακλής Μαινόμενος 410 (δι ’ Εϋξεινον), ’Ιφιγένεια έν Ταύροις 125 
(πέτρας Εϋξεινον)· Στράβωνα II, 1,5 (μέχρι... τής τοϋ Εϋξεινον παραλίας). Για τό
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ορεινή καί δυσπρόσιτη. Τον διαρρέουν μεγαλύτεροι ή μικρότεροι ποταμοί, 
πού, σχεδόν όλοι, κατευθύνονται άπό νότο προς βορρά. Έτσι βουνά καί 
ποτάμια χωρίζουν ολόκληρη τήν περιοχή σέ σχεδόν παράλληλα τμήματα.

Ό Πόντος, ό γεωγραφικός αύτός χώρος* 3 τής Μικρός ’Ασίας, εκτείνεται 
μετά τόν 8ο αί. π.Χ. άπό τήν περιοχή ’ιδίως δυτικά τής Ηράκλειας καί τής 
Σινώπης ως τήν Άτηνα καί τό Βατούμ (χρησιμοποιώ μεταγενέστερα, άλλά 
γνωστά σέ όλους, τοπωνύμια). ’Αποτελεί ενα γεωγραφικά άπό παντού 
σχεδόν κλειστό καί απομονωμένο χώρο, πού δεν επιτρέπει τήν είσέλαση 
κατά μάζες σέ ξένους λαούς ή καί σέ έχθρούς έπιδρομεΐς.

έτυμον, βλ. Η. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, τόμ. A' 
(1954), σ. 590 (λ. Εϋξεινος Πόντος), τόμ. Β' (1970), σσ. 578-579 (λ. πόντος)· Ί. Στα- 
ματάκου, Λεξικόν αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, Α' τόμ. (1949) (λ. Εϋξεινος, 
πόντος)· G. I. Bratianu, La Mer Noire, 1969, σσ. 43-45· K. Άμάντου, «Γεωγραφικά 
όνόματα. Μαύρη Θάλασσα», ΕΕΒΣ 28 (1958), σσ. 3-4 (= Κ. Άμάντου, Γλωσσικά 
μελετήματα, 1964, σσ. 562-563)· Όδ. Λαμψίδη, «Εύξεινος Πόντος - Μαύρη Θάλασ
σα», ΟΞεν, τεΰχ. 3 (1987), σσ. 9-10.

3. Ειδικότερα τή γεωγραφική διαμόρφωση τού Πόντου έξαίρετα περιγράφει ό 
Τραπεζούντιος Βησσαρίων (“εις Τραπεζοϋντα”, πργρ. 12-17 [σσ. 30-41]). Για τα 
νεότερα χρόνια, βλ. Π. Τριανταφυλλίδη, Ή εν Πόντφ Ελληνική φυλή, ήτοι τά 
Ποντικά, Άθήναι 1866· Σ. Ίωαννίδη, Ιστορία καί Στατιστική Τραπεζοϋντος, δ.π., 
καί, Ιδίως, Μητροπ. Χρυσάνθου, «’Εκκλησία», σσ. 27-41 (αν καί περιορίζεται στά 
όρια τής διοικήσεως Τραπεζούντας), όπως καί τούς μελετητές τού Πόντου A. Bryer - 
D. Winfield, The Byzantine Monuments, δ.π., πού έδωσαν περιγραφές εξαιρετικές, 
μέ γεωγραφικά δεδομένα καί μέ αρκετή άκρίβεια· É. Janssens, Trébizonde, σσ. 7-22, 
ειδικότερα, βλ. τού ίδιου, «Trébizonde», Le Flambeau, δ.π.· F. Hild, «Das byzanti
nische Straßensystem in Kappadokien», österr. Akad. d. Wissensch., Phil. hist. Kl., 
Denkschr. 131, Veröff. der Komm, tur die Tab. Imp. Byz. 2, 1977· G. Stratil-Sauer, 
«Verkehrsgeographische Bemerkungen zur Stadt Trapezunt im ostpontischen Ge
biet», ΑΠ 29 (1968), σσ. 294-329. Τό άρθρο τού Michael Kordosis, «The Road 
Network in Asia Minor and Armenia According to Edrisi (ed. Jaubert, IV 5, V5). The 
Stop of “Meldeni”», Φιλέλλην. Studies in honour of Robert Browning, Βενετία 1996, 
σσ. 179-189, άναφέρεται λίγο στήν ποντιακή περιοχή, ενώ δίνει άναλυτικά τά 
συγκοινωνιακά συμπλέγματα ιδίως τής Κεντρικής καί Νότιας Μικράς ’Ασίας. (Βλ. 
σ. 188 χάρτη μέ τά άναφερόμενα άπό τόν Edrisi τοπωνύμια.) Για τούς χάρτες 
παραπέμπουμε στον πάντα πολύ χρήσιμο χάρτη τού R. Kiepert καί σέ εκείνον πού 
έξέδωσε τό Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Στρατού, τό Σεπτέμβριο τού 1921. Ό τε
λευταίος αυτός απεικονίζει τά όρια τού ποντιοαρμενικού κράτους, τό όποιο έπρε
πε, κατά τίς άπόψεις των συνέδρων στή Συνδιάσκεψη Ειρήνης τού 1919 καί ύστερα, 
να ιδρυθεί. Οί δυσεύρετοι σύγχρονοι αύτοί χάρτες (έπανέκδοση άπό Όδ. Λαμψίδη - 
Ί. Ταϊγανίδη, Οί οικισμοί των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ’Αθήνα 1989) θά 
βοηθήσουν στήν ταύτιση τού όνόματος καί τής θέσεως των οικισμών στήν περιοχή
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Ό Πόντος περιελάμβανε παράλια περιοχή μέ σχετικά μικρή έκταση, πού 
στο μεγαλύτερο τμήμα της δέν ξεπερνοΰσε τα 50 χλμ. Στο τμήμα αύτό πολ
λά άπέδιδε στούς κατοίκους ή καλλιέργεια τού εδάφους, ή γεωργία. Είναι ό 
χώρος πού ονομάζουμε παράλιο ή πεδινό Πόντο. Στο νότο εκτεινόταν ό 
ορεινός Πόντος, γεμάτος υψηλές, δυσπρόσιτες όροσειρές, πανύψηλα όρη 
καί άπόκρημνα φαράγγια. ’Ιδιαίτερα στον ορεινό Πόντο υπήρχαν μεταλλο
φόρα κοιτάσματα4, των οποίων ή έξόρυξη καί κατεργασία γινόταν καί στά 
άρχαία καί στά μεσαιωνικά καί στά νεότερα χρόνια.

Ό Πόντος, πού είχε λιγοστά ασφαλή φυσικά λιμάνια γιά μεγάλα πλοία, 
όπως τή Σινώπη, επικοινωνούσε μέ τό εσωτερικό τής Μικρός ’Ασίας μέ 
έναν πολύ μακρύ δρόμο προς τά νότια, πού άπό τή Σινώπη - Άμισό έφθανε, 
περνώντας άπό τήν Καππαδοκία (τό δρόμο αύτό χρησιμοποΰσαν οί μετα
νάστες άπό τήν Καππαδοκία στον Πόντο καί άντιστρόφως), μέχρι καί τήν 
Κιλικία. Στό άνατολικό τμήμα τού Πόντου μόνη καί σημαντική διέξοδος ήταν 
ό δρόμος Τραπεζούντας - Έρζερούμ (Θεοδοσιουπόλεως) προς τήν κεντρική 
Άσία καί προς τήν Κίνα. Οί δρόμοι αύτοί, στό μεγαλύτερο τμήμα τής δια
δρομής τους, ήταν βατοί μικρό μόνο διάστημα τού έτους. Ή πορεία ήταν 
περίπου όμαλή στον παράλιο πεδινό Πόντο, άλλά στον ορεινό περνούσε 
μέσα καί επάνω άπό ψηλά καί χιονισμένα βουνά τής νοτιοανατολικής 
όρεινής χώρας. ’Ακριβώς γι’ αύτό τό λόγο ή κυκλοφορία τών εμπορικών 
καραβανιών ήταν δυνατή μόνο στό τέλος τής άνοίξεως ή στήν άρχή τού 
θέρους. Ούτε υπήρχαν όμως σημαντικοί βατοί δρόμοι άπό τά άνατολικά 
προς τά δυτικά, πού νά συνδέουν άμεσα καί ικανοποιητικά τις διάφορες 
παραλιακές περιοχές καί οικισμούς τού Πόντου5.

τού Πόντου. Ώς γνωστόν, πολλοί οικισμοί στή διαδρομή τού χρόνου έχουν αλλά
ξει καί θέση καί όνομα. Τήν έκταση καί τούς οικισμούς τού Πόντου στήν περίοδο 
τών Μιθριδατών εξετάζουν οί Eckart Olshausen und Joseph Biller, Historisch-geo
graphische Aspekte der Geschichte des Pontischen und Armenischen Reiches. Teil 1. 
Untersuchungen zur historischen Geographie von Pontos unter den Mithradatiden, 
Wiesbaden 1984, στή σειρά Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Τή 
μελέτη συνοδεύει καί χάρτης τού Πόντου μέ τούς τότε οικισμούς.

4. Χαρά Λιουδάκη-Κυπραίου, Μεταλλεία της Μικρασίας καί τοϋ Πόντου. Ή 
συμβολή τους στήν επιβίωση καί άνάπτυξη τοϋ Μικρασιατικού 'Ελληνισμού, ’Αθή
να 1982· βλ. καί τήν εκεί βιβλιογραφία.

5. Άλλωστε ούτε καί σήμερα υπάρχει σημαντικός παραλιακός δρόμος άπό τήν 
Τραπεζούντα προς τήν Κωνσταντινούπολη καί οί ταξιδιώτες, εάν δέν ταξιδεύουν 
μέ πλοίο, όφείλουν άπό τήν Κωνσταντινούπολη νά προχωρήσουν προς Άγκυρα 
καί άπό εκεί προς Τραπεζούντα.
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Αυτή λοιπόν ή γεωγραφική ιδιοσυστασία τοΰ Πόντου έπαιξε τεράστιο 
ρόλο στήν Ιστορία καί στον πολιτισμό τοΰ ελληνικού πληθυσμού πού τόν 
κατοίκησε. "Ασκησε μεγάλη επίδραση, καί γενικά αλλά καί σέ πολλές λεπτο
μέρειες, στο χαρακτήρα καί στή δραστηριότητά του.

Ή αρχαιολογική καί ιστορική έρευνα6 (άνάμεσά τους οί ιστορικοί 
Ε. Minns7 καί Μ. Rostovzeff8) σήμερα όλο καί περισσότερο παραδέχεται ότι 
Έλληνες κιόλας τόν 11ο αί. π.Χ. είχαν εισχωρήσει9 από τό Βόσπορο στον 
Εύξεινο Πόντο, τόν είχαν διαπλεύσει καί είχαν σταθμεύσει στις βόρειες 
ακτές του. Ή άποψη όμως αύτή δέν υπονοεί καί εγκατάσταση τών Ελλήνων 
στις περιοχές αύτές. 'Ωστόσο ομόφωνα ή παράδοση καί - μέ μικρές χρονολο
γικές αποκλίσεις - ή έρευνα χρονολογούν τήν άρχή τής ίδρύσεως τών ελλη
νικών άποικιών στο μικρασιατικό παράλιο Πόντο στον 8ο αί. π.Χ.10

Ό άποικισμός11 αύτός τής περιοχής συνεχίζεται έως καί τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους: Ή Μίλητος άποικίζει τή Σινώπη, ή Σινώπη τήν Τραπεζούντα12 καί 
ύστερότερα ιδρύεται, ως καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους, σειρά ολόκληρη 
άποικιών. Θυμίζω τις πιό γνωστές καί πιό παράλιες πόλεις : Άθήναι, Τρα- 
πεζούς, Έρμώνασσα, Κερασοϋς, Κοτύωρον ή Κοτύωρα, Άμισός, Φαρνά- 
κεια ή Φαρνακεία, Σινώπη, Άβώνου τείχος, Ηράκλεια τοΰ Πόντου.

6. Βλ. R. Drews, «The Earliest Greek Settlement on the Black Sea», Journal of 
Hellenic Studies 96 (1976), σσ. 18-31, όπου εκτίθενται τα προβλήματα τών φιλολο
γικών πηγών για τήν 'ίδρυση τών ελληνικών άποικιών στο μικρασιατικό Πόντο. 
Μια καλή σύνθεση για τα ίδια προβλήματα προσφέρει καί ή 3η έκδοση τοϋ J. 
Boardman, The Greeks Overseas, 1980, σσ. 238-256.

7. E. Minns, Scythian and Greeks in South Russia, Cambridge 1913.
8. M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia, Oxford 1922.
9. R. Carpenter, «The Greek Penetration of the Black Sea», American Journal of 

Archaeology 52 (1948), σσ. 1-10· B. W. Labaree, «How the Greeks Sailed into the 
Black Sea», American Journal of Archaeology 61 (1957), σσ. 29-33.

10. Tò μελέτημα τοΰ R. Drews, δ.π., διερευνά τήν εισπλευση καί εγκατάσταση 
τών Ελλήνων στα παράλια τοΰ Εΰξεινου Πόντου μέ βάση τά φιλολογικά κείμενα, 
όπου καί παρουσιάζεται έν συντομία ή ιστορία τής σχετικής έρευνας.

11. Βησσαρίωνος «εις Τραπεζοΰντα», σσ. 24, 15-27, 26· Μ. Sakellariou, La 
migration grecque en Ionie, Athènes 1958· Μ. Σακελλαρίου, «Ό άποικιακός Ελλη
νισμός», IEE B' (1971), σσ. 270-275· Ν. Ehrhardt, Milet und seine Kolonien, 1983· 
Όδ. Λαμψίδη, «"Ιδρυση άποικιών - Ιωνική έπίδραση καί ποντιακή διάλεκτος», 
ΟΞεν 6 (Άπρ.-Ίούν. 1988), σσ. 11-16.

12. Ώς έτος ίδρύσεως παραδίδεται γιά τήν Τραπεζούντα τό 756, γιά τή Σινώπη 
(δεύτερος άποικισμός) τό 631 καί γιά τήν Άμισό τό 560 π.Χ.
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Οί περισσότεροι άποικοι των πόλεων αυτών ήταν "Ίωνες. Τεκμήριο ή 
λαλιά 13 πού μιλούσαν καί πού μέχρι σήμερα ζεΐ μεταξύ των Ελλήνων 
Ποντίων, πού αποχώρησαν άπό τή Μικρά ’Ασία τό 1922-23. Πράγματι ή 
διάλεκτος αύτή διατήρησε μέχρι σήμερα ζωντανά μερικά κύρια ιωνικά 
χαρακτηριστικά, όπως τήν προφορά τού η ως ε, π.χ. κόρη - κόρε, πηγάδιν - 
πεγάδιν, ζηλεύω - ζελεύατ καί άκόμα ο άντί r : σέφτελον - τεϋτλον, καί τό 
άρνητικό ον, ονκ αντί τού <5εν: ’κ’ εχω.

Ή θέση όπου ιδρύθηκαν οί ελληνικές άποικίες - στά παράλια καί στήν 
άρχή τού δρόμου προς τό εσωτερικό ή επάνω στό δρόμο αύτό - υποδήλωνε 
ότι σκοπός τής ίδρύσεώς τους ήταν νά άποτελέσουν οί πόλεις αύτές κέντρα 
εμπορίου καί άνταλλαγής προϊόντων άνάμεσα στούς Έλληνες κατοίκους 
τους, στούς λαούς τής ποντιακής περιοχής καί σέ εκείνους τών παρευξείνιων 
περιοχών καί τών πέραν καί νοτίως τής Προποντίδας Ελλήνων14.

Άπό τήν πρώτη στιγμή τής ίδρύσεώς τους οί πόλεις-άποικίες, νησίδες 
μέσα στον άλλοεθνή βαρβαρικό κόσμο, έπρεπε γιά νά ύπάρξουν καί νά επι
βιώσουν, νά άγωνίζονται συνεχώς, είτε μέ τή δύναμη καί τήν υπεροχή τών 
εξελιγμένων πολεμικών όπλων είτε καί μέ τήν αίγλη καί τήν άνωτερότητα 
τού πολιτισμού τους. Εναργή εικόνα τής ζωής αύτής τών Ελλήνων άποί- 
κων τόν 4ο αί. π.Χ. - καί ιδιαίτερα τού άδιάκοπου πολεμικού άγώνα ύπάρ- 
ξεως - καταγράφει, άπό προσωπική έμπειρία, ô Ξενοφών στήν Κύρον Ανά
βαση. Οί Μύριοι τού Ξενοφώντα είχαν οί ίδιοι γνωρίσει τή ζωή τών Ελλή
νων άποίκων καί είχαν πάρει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά τών 
βαρβάρων (βλ. καί σημ. 34).

Οί άποικίες λοιπόν έζησαν - μέχρι τήν ένσωμάτωσή τους στό μεταγενέ
στερο κράτος τού Πόντου, τών Μιθριδατών - όχι μόνο τυπικά ελεύθερες 
καί αύτόνομες, μολονότι ή ιστορία τους προγενέστερα είχε συνδυασθεΐ μέ 
τήν ιστορία τής όλης Μικράς ’Ασίας καί τών κρατών καί λαών (’Ασσυριών 
καί ’ιδιαίτερα Περσών καί Μήδων), πού κυριαρχούσαν καί εκεί καί στις 
ποντιακές περιοχές. Στά χρόνια τών διαδόχων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
καί μεταγενέστερα οί έλληνικές πόλεις τού Πόντου μένουν σχεδόν στό περι
θώριο τού άνταγωνισμοΰ τών διαφόρων ηγεμόνων.

13. Γιά τήν ποντιακή διάλεκτο, βλ. ’Ανθίμου Παπαδοπούλου, «Χαρακτηριστικά 
τής Ποντικής Διαλέκτου», ΑΠ18 (1953), σσ. 83-93· Δ. Τομπαΐδη, Ή Ποντιακή Διά
λεκτος, Αθήνα 1988, σσ. 25-27 καί 30-31· Od. Lampsidis, «Un dialecte qui se meurt: 
Le dialecte grec du Pont-Euxin (Asie Mineure)», ΑΠ 23 (1959), σσ. 199-205.

14. Βλ. C. Roebuck, Ionian Trade, <5.π„ σσ. 116-130· Όδ. Λαμψίδη, Ή εμπορική 
σημασία τής Ποντικής Τραπεζοϋντος, Άθήναι 1963, σ. 39, σημ. 26.
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Άπό τΙς αρχές περίπου τοϋ 2ου αί. π.Χ., αν καί πάλι τυπικά ελεύθερες 
καί αυτόνομες, ενσωματώνονται στό κράτος των Μιθριδατών. Μάλιστα ό 
Μιθριδάτης ΣΤ' ή Εύπάτωρ15 (121-63 π.Χ.) κατέστησε προσωρινή πρωτεύ- 
ουσά του διαδοχικά τήν Τραπεζούντα16 καί τή Σινώπη. Ό άνεπιτυχής άγώ- 
νας του κατά τοϋ ρωμαϊκού κράτους στάθηκε ή τελευταία σοβαρή προσπά
θεια τής ελληνιστικής ’Ανατολής εναντίον τών αλλεπάλληλων ρωμαϊκών 
εκστρατειών στά βόρεια καί βορειοανατολικά εδάφη τής Μικρός ’Ασίας 
καί εναντίον τοϋ ρωμαϊκοϋ έπεκτατισμοϋ.

Ελεύθερες καί αυτόνομες τυπικά υπήρξαν καί κατά τή ρωμαϊκή έπικρά- 
τηση, όταν, οικονομικά, οί ελληνικές πόλεις τοϋ Πόντου ακμάζουν17 18 χάρη 
στό εμπόριο καί στήν έξόρυξη καί κατεργασία μεταλλοφόρων κοιτασμά
των τοϋ ορεινού Πόντου|8.

Ή στρατηγική τής Ρώμης μέσα στό οικουμενικό Ρωμαϊκό κράτος - 
όπου οί έλληνικές πόλεις δέν αντιμετωπίζουν πια επιθέσεις άπό γειτονι
κούς πληθυσμούς - χρησιμοποιεί όλο τόν ποντιακό χώρο19 γιά τις άμυντι-

15. Th. Reinach, Mithrìdate Eupator, δ.π.
16. Τήν Τραπεζούντα κατέλαβε ό Πομπήιος το 64 π.Χ. Για το ζήτημα αν ή κατά

ληψη έγινε ύστερα από πολεμική ενέργεια ή όχι, βλ. άνάλυση στοΰ Π. Μώραλη, «Ή 
άνάλωτος Τραπεζοϋς», ΑΠ 20 (1955), σσ. 256-266. Ό Βησσαρίων στό λόγο του 
γράφει ότι άπό τήν κατάληψη αύτή πέρασαν 1500 χρόνια. Έτσι καί εμείς χρονο
λογήσαμε τή συγγραφή τοϋ λόγου στά 1436-37· βλ. Od. Lampsidis, «Datierung des 
Έγκώμιον Τραπεζοϋντος von Kardinal Bessarion», BZ 48 (1955), σσ. 291-292. Ό 
Π. Μώραλης στό όλιγοσέλιδο μελέτημά του σχολιάζει «τό άνάλωτον» τής Τραπεζού- 
ντας, πού ό Ί. Ευγενικός (βλ. Όδ. Λαμψίδη, «Ίωάννου Ευγενικού Έκφρασις Τρα
πεζοϋντος (Χρονολόγησις καί εκδοσις)», ΑΠ 20 (1955), σσ. 3-39) καί ό Βησσαρίων 
άναφέρουν στους εγκωμιαστικούς λόγους γιά τήν πόλη τής Τραπεζούντας. Παρα
δέχεται ότι τό 64 π.Χ. ή πόλη Τραπεζούντα έγινε ρωμαϊκή όχι μετά άπό πολεμικές 
ένέργειες άλλά κατόπιν συμφωνίας. Προβάλλει όμως μαρτυρίες, σύμφωνα μέ τις 
όποιες τήν Τραπεζούντα κυρίευσαν όπωσδήποτε τό 255 π.Χ. οί Βοράνοι καί τό 
1071-1074 οί μουσουλμάνοι Σελτζοϋκοι μετά τή νίκη στή μάχη τού Μαντζικέρτ τό 
1071. Βλ. καί τό δικό μας σχολιασμό γιά τήν κατάληψη αύτή πιό κάτω, σημ. 39.

17. Τό επιβεβαιώνουν καί Λατίνοι συγγραφείς- άνάμεσα σέ άλλους : ό γεωγρά
φος Pomponius Mela (χρόνοι ακμής του 37-54) άναφέρει τις πόλεις Κερασούντα 
καί Τραπεζούντα ώς έξαιρετικά έπιφανεΐς (De Chronographia, Lipsiae 1880, I, 19) 
καί ό Πλίνιος (23/24-79) μνημονεύει τήν Τραπεζούντα ώς πόλιν έλευθέραν 
(Historiae naturae, VI, 4).

18. Βλ. X. Λιουδάκη-Κυπραίου, Μεταλλεία, δ.π.
19. Όδ. Λαμψίδης, «’Ανατολικός Πόντος - στρατηγικός χώρος» (άνακοίνωση στό 

Συμπόσιο «Ή Βυζαντινή Μικρά :Ασία (TV-ΧΙ)», Αθήνα, Μάιος 1997), Πρακτικά, 
’Αθήνα 1998, σσ. 173-177.
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κές η επιθετικές της επιχειρήσεις στήν περιοχή τής σημαντικής διόδου από 
τά ανατολικά καί βορειοανατολικά μικρασιατικά σύνορα προς τον Καύκα
σο ή τήν Κασπία. Ή δίοδος αυτή, το πολύ ευρύ αυτό φαράγγι, είχε ώς 
όρια: δυτικά τόν ’Ανατολικό Πόντο καί άνατολικά τήν περιοχή τής δυτικής 
άρχαίας ’Αρμενίας.

’Ηταν μία φυσική δίοδος προς τό νότο. Τήν άκολουθοϋσαν όσοι ήθελαν 
νά πορευτούν άπό τόν παρευξείνιο, σχεδόν παραλιακό, δρόμο δυτικά τού 
Καυκάσου προχωρώντας προς τή Θεοδοσιούπολη - Έρζερούμ καί νοτιότε
ρα. ’Επίσης τήν ακολουθούσαν καί όσοι άπό τό δρόμο άνατολικά τού Καυ
κάσου περνούσαν τό πέρασμα τού Τερμπέντ, έκαμπταν λίγο δυτικά καί 
νότια καί κατευθύνονταν πάλι, μέσα άπό τήν περιοχή τής Θεοδοσιου- 
πόλεως, προς τή δυτική καί νότια Μικρά ’Ασία. Τήν τελευταία αυτή δια
δρομή πορεύονταν καί όσοι προέρχονταν άπό τήν περιοχή νοτίως τής 
Κασπίας καί βορείως τής Περσίας.

Ικανός νά σταματήσει καί νά εξουδετερώσει τέτοιες έπιδρομικές κινή
σεις ήταν μόνον όποιος διέθετε δυνάμεις καί άπό τις δύο πλευρές τής διό
δου. Βέβαια οί δυνάμεις στα άνατολικά τής διόδου μπορούσαν νά μήν ανή
κουν σ’αύτόν τόν ίδιον άλλά σέ συμμάχους καί σέ φιλίες χώρες.

Είχε λοιπόν αποκτήσει στρατηγική σημασία ό Πόντος καί ιδιαίτερα ό 
’Ανατολικός, σέ συνδυασμό καί σέ σύνδεση μέ τήν ’Αρμενία καί μέ τά άλλα 
«βαρβαρικά» κρατίδια στά νότια τού Καυκάσου. Έτσι οί Ρωμαίοι, καί με
ταγενέστερα οί Βυζαντινοί, προσπαθούν νά έλέγχουν τά κράτη τής περιο
χής τού Καυκάσου (Λαζική, Γεωργία, κυρίως ’Αρμενία) γιά νά ματαιώσουν 
ή νά άποτρέψουν κάθε εισβολή ή απειλή.

Άπό τότε ή περιοχή τού Πόντου, καί ιδίως ό ’Ανατολικός Πόντος, θά 
χρησιμεύει ώς χώρος γιά τήν τελική οργάνωση τών στρατιωτικών δυνάμε
ων τής Ρώμης (καί μεταγενέστερα τού Βυζαντίου) καί τών έπιχειρήσεων μέ 
σκοπό τήν άπόκρουση επιδρομών στά βόρεια καί βορειοανατολικά μικρα
σιατικά σύνορα τού κράτους.

Τό 1436-37 ό Πόντιος βυζαντινός συγγραφέας Βησσαρίων (1403-1472), 
στό εγκώμιο γιά τή γενέτειρά του πόλη τήν Τραπεζούντα20, μέ πρότυπο τόν 
άντίστοιχο λόγο τού ρήτορα Λιβάνιου γιά τήν ’Αντιόχεια, εννοεί χωρίς 
άμφιβολία ολόκληρη τήν ποντιακή περιοχή, όταν διαγράφει τό χαρακτήρα, 
τήν ιστορική πορεία τής πόλεως Τραπεζούντας21.

20. Βησσαρίωνος «εις Τραπεζούντα».
21. Βησσαρίωνος «εις Τραπεζούντα», σ. 23,22-31.
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Στο λόγο του επιγραμματικά καθορίζει τή στρατηγική θέση καί αποστολή 
τής Τραπεζούντας, τού Πόντου, κατά τή μεσαιωνική περίοδο, όταν ό Πόντος 
ήταν συνενωμένος μέ τις δυνάμεις του βυζαντινού κράτους. Γράφει λοιπόν 
(σ. 53,19-21) : Αυτή τε γάρ καθ’ αυτήν άμαχος ήν καί άήττητος οίς ήγωνίζετο, 
μηδενός συμμαχοϋντος, τφ τ’ εκ Βυζαντίου καί Ρωμαίων στρατφ κατά 
Περσών ένοχλούντων αύτοΐς... καί σημειώνει τή σημασία πού είχε ό Πόντος 
γιά τόν πόλεμο τού Βυζαντίου κατά των Περσών (53,23-26): ... παραδει- 
κνϋσα καί τρόπους πολέμων καί τόπων εισόδους καί διόδους δυσχωριών, 
ών άκριβέστερον αυτή πάντων πεπείρατο, ώς αν τοίς τε βαρβάροις όμορος 
οΰσα καί τόν προς αυτούς πόλεμον πάλαι γεγυμνασμένη.

Κύριος στόχος των Ρωμαίων (όπως καί των Βυζαντινών) πάντοτε θά 
είναι τουλάχιστον ό έλεγχος τής φυσικής αυτής διόδου, πού οδηγούσε άπό 
τόν Καύκασο νοτιότερα προς Θεοδοσιούπολη καί "Αμιδα. Ήταν ή νοητή 
συνοριακή γραμμή τού ρωμαϊκού κράτους (άλλα καί τού βυζαντινού)22. 
Γιατί ό εχθρός άπό τή δίοδο αυτή εύκολα θά μπορούσε να εισχωρήσει στα 
νότια καί νοτιοανατολικά εδάφη τού κράτους.

Άπό τούς Ρωμαίους αύτοκράτορες, πού είχαν άμεσο σύνδεσμο μέ τή 
στρατηγική περιοχή τού Πόντου, αναφέρω23: τό Νέρωνα (54-68), πού επέτυ
χε εν μέρει να ελέγχεται ή ’Αρμενία άπό τή Ρώμη· αργότερα τόν Τραϊανό 
(98-117), πού κατέστησε τήν ’Αρμενία επαρχία τού ρωμαϊκού κράτους· τόν

22. Βλ. Ί. Καραγιαννόπουλου, Χάρται πρωίμου βυζαντινής περιόδου 324-565, 
Θεσσαλονίκη 1978· Χάρται μέσης βυζαντινής περιόδου 565-1081, Θεσσαλονίκη 
1976· ό αναγνώστης μπορεί να έχει μια εικόνα τών ανατολικών συνόρων τού βυζα
ντινού κράτους, αν συμβουλευθεΐ τούς χάρτες : 6 γιά τό 395 μ.Χ.· 12 γιά τό 527 
μ.Χ.· 28 γιά τό 565 μ.Χ. καί 1 γιά τα χρόνια 568-626. Βλ. επίσης Ε. Stein, Histoire 
du Bas-Empire, ο.π., στο τέλος τού τόμου Notes et Cartes.

23. Βλ. Ί. Παπασταύρου, Ρωμαϊκή ιστορία, 1967, σ. 190 γιά τό Νέρωνα καί σσ. 
201-202 γιά τόν Τραϊανό. Γιά τόν Άδριανό, βλ. Άρριανοϋ Περίπλους Εύξείνου 
Πόντου (έκδοση R. Hercher, Λιψία 1885). Ό Άρριανός στό έργο του προσφωνεί 
τόν αύτοκράτορα Άδριανό καί άναφέρεται στα έργα πού ό αύτοκράτορας κατα
σκεύασε στην Τραπεζούντα καί πού ένίσχυαν τή σημαντική θέση της στον Εύξεινο 
Πόντο (βλ. καί Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», σσ. 49-50). Στήν περιοχή τής 
Τραπεζούντας είχε τήν έδρα της ή πρώτη ρωμαϊκή λεγεών (legio prima Pontica), 
άπό τότε πού ή ποντιακή περιοχή είχε προσαρτηθεϊ στό ρωμαϊκό κράτος. Ή στρα
τιωτική αυτή παρουσία μαρτυρεΐται έως καί τά χρόνια ’Ιουστινιανού Α' (527-565). 
Ήταν μια ένδειξη τής σημασίας πού είχε ή πόλη τής Τραπεζούντας ώς τό πιό 
σημαντικό λιμάνι στον Εύξεινο καί ώς αφετηρία τού δρόμου τών καραβανιών, πού 
όδηγούσε στις περιοχές πέρα άπό τά βόρεια καί βορειοανατολικά σύνορα τού κρά
τους, προς τήν Άσία. Βλ. Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», σ. 455.
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Άδριανό (117-138), πού, στο πλαίσιο τής στρατηγικής τού ρωμαϊκού κρά
τους για τα ανατολικά καί βορειοανατολικά σύνορα, χορήγησε τά μέσα, 
ώστε νά γίνουν έργα στήν περιοχή τού Πόντου, καί Ιδιαίτερα στήν πόλη 
καί στό λιμάνι τής Τραπεζούντας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οί κίνδυνοι 
στά ανατολικά σύνορα υποχρέωσαν τό ρωμαϊκό κράτος στό διαχωρισμό 
του σε ανατολικό καί δυτικό στά χρόνια τού Βαλεριανοΰ (253-260) καί, 
άκόμα περισσότερο, στά χρόνια τού Διοκλητιανού (285-305).

Στή βυζαντινή περίοδο καί πάλι ή δίοδος στάθηκε απαραίτητη καί 
σημαντική γιά την άσφάλεια τών βορειοανατολικών συνόρων τού κρά
τους. Ό σχεδιασμός τών πολεμικών επιχειρήσεων τού Βυζαντίου γιά τήν 
απόκρουση έπιδρομών ή καί τήν κατανίκηση εχθρικών ενεργειών συντε- 
λεϊται πάντοτε μέ προωθημένη βάση έξορμήσεως καί έπιθέσεως τόν ’Ανα
τολικό Πόντο, άλλά σέ συνδυασμό μέ τό χώρο τής Λαζικής ή καί άλλων 
περιοχών τού νοτίου Καυκάσου. Βλέπουμε λοιπόν τούς Βυζαντινούς νά 
ακολουθούν, καί μάλιστα νά διευρύνουν, τις στρατηγικές ενέργειες τών 
Ρωμαίων, έφαρμόζοντας μιά στρατηγική πού επανεμφανίζεται, ολοκληρω
μένη όμως, στή σύγχρονή μας εποχή, δηλαδή τή στρατηγική τής εμμέσου 
προσπελάσεως. Ήταν ή επίθεση κατά τού αντιπάλου μέσα στά δικά του 
εδάφη ύποχρεώνοντάς τον έτσι νά άποσύρει τις προωθημένες αλλά καί 
καταπονημένες δυνάμεις του άπό τά καταληφθέντα έδάφη. Τόσο ό ’Ιουστι
νιανός καί ό Ηράκλειος όσο καί οί βυζαντινοί αύτοκράτορες τής Μακεδο
νικής Δυναστείας θά προσπαθούν νά εξασφαλίζουν τό κράτος τους έως 
τήν παραδοσιακή ρωμαϊκή συνοριακή γραμμή καί νά θεμελιώνουν τήν 
ασφάλεια αυτή μέ τή βοήθεια τών γειτονικών λαών στά ανατολικά τού 
Πόντου. Αυτά γίνονται έως καί τή μάχη τού Μαντζικέρτ (1071).

Καί τώρα τό πρώτο θέμα :

Συνεχής ή παρουσία τοϋ Ελληνισμού στό μικρασιατικό Πόντο άπό τήν εκεί 
εγκατάστασή του εως καί τήν αποχώρησή του.

Βέβαια δέν υπάρχει καμιά άμφισβήτηση, άπό κανένα έχέφρονα, ότι "Ελλη
νες άποίκισαν τή βόρεια παραλιακή περιοχή τής Μικρός ’Ασίας. "Ελληνες 
ήταν οί άποικοι καί ελληνικές διατηρήθηκαν οί πόλεις-άποικίες έως τό 
1461, ένώ καί μεταγενέστερα ό Ελληνισμός εξακολουθούσε αδιάκοπα νά 
ζεϊ σ’ αυτές.

Οί πηγές τής ιστορίας άπό τά άρχαιότατα χρόνια έως σήμερα καί τά
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βοηθήματα πού άναφέρονται σ’ αυτήν επιμαρτυρούν καί βεβαιώνουν τή 
διαπίστωση αύτή. Καταγράφουμε τις μαρτυρίες δύο μόνο συγγραφέων :

Όλο τό λόγο τού Βησσαρίωνα, τό εγκώμιο για τήν πόλη τής Τραπεζού- 
ντας, διατρέχει μια από τις βασικές ιδέες του : Έλληνες ίδρυσαν τήν πόλη- 
άποικία Τραπεζούντα. Καί αύτή παρέμεινε ή ίδια όπως όταν ιδρύθηκε, 
χωρίς να αλλάξει καθόλου, παρά τις περιπέτειες καί τις θύελλες πού συνά
ντησε στό πέρασμα των αιώνων. Γράφει ô Βησσαρίων24:

4. ... Ταντηνί δέ τήν ήμετέραν, ώσπερ τινί θείοι μοίρμ σνστάσαν ώς 
αληθώς καί θείων άνδρών εργον γεγενημένην, ενδιδόντος θεοϋ, ον 
χρόνον πλήθος ήμανρωσεν, ονκ ήμβλννεν ό τοσοϋτος αιών, ονχ αί 
κνβεΐαι τής τύχης, ον τό των πραγμάτων ανώμαλον καί όπωσονν 
εσχον λνμήνασθαι, άλλ ’ άπαξ τό είναι λαχονσα καί ύπέρ τά μέτρα τής 
των όντων φιλονεικεΐ φνσεως, άρξαμένη μέν εξ δτον σχεδόν επέδωκαν 
"Ελληνες, ειξασα δε ονδέπω τφ χρόνο) καί ταίς εκεΐθεν μνρίαις μετα- 
βολαΐς, άλλ ’ ήν τε καί εστιν ήμιν ή αύτή ώς αν χθές τε καί πρότριτα 
σννφκισμένη, κακών άπαθής καί των τον βίον κνμάτων άνώτερος...

Αύτά γράφει ό Βησσαρίων τό 1436-37. 'Ύστερα άπό σχεδόν τέσσερις αιώ
νες ό Γερμανός έρευνητής καί ιστοριοδίφης J. Ph. Fallmerayer, πού αμφισβή
τησε τόν ελληνικό χαρακτήρα καί τήν ελληνική καταγωγή των κατοίκων τού 
έλλαδικοΰ κράτους, γράφει ώστόσο γιά τήν Τραπεζούντα καί τήν περιοχή25:

Ή αρχαιότατη Ελλάδα καί οι άρχαιότατες ελληνικές [...] πόλεις δέν 
πρέπει σννεπώς νά άναζητηθοϋν στήν Πελοπόννησο ούτε στήν !Αθήνα 
ή στή Λωρίδα, άλλα στις κοιλάδες τον Κανκάσον καί στις άνατολικές 
άκτές τον Εϋξεινον Πόντον.

Καί συνεχίζει :
Εδώ ή παράλια Τραπεζονς ήταν μιά άπό τις πιο πρώιμες εγκαταστά
σεις τον άρχαίον πελασγικού ελληνικού λαού καί ό Βνζαντινός Ενγε- 
νικός26 καί ό Τραπεζούντιος Βησσαρίων λένε μιά μεγάλη άλήθεια,

24. Βησσαρίωνος «εις Τραπεζούντα», σ. 23,22-31.
25. Geschichte, σσ. 2-3. ’Από τήν έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία για τόν Fall

merayer παραπέμπω μόνο στή μελέτη τού Herbert Seidler, «Jakob Philipp Fallmerayers 
geistige Entwicklung», Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wissensch., Phil.-hist. KL, Neue 
Folge, Heft 26, München 1947 καί G. Veloudis, «J. Ph. Fallmerayer und die Entstehung 
des Neugriechischen Historismus», Südost-Forschungen 29 (1970), σσ. 43-90.

26. Όδ. Λαμψίδη, «T. Ευγενικού "Εκφρασις», α. 25,1-2 : Τραπεζονς ή πόλις,
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όταν τήν άποκαλοϋν τήν πιο άρχαία καί πιο διάσημη πόλη τής (όπως 
τήν εννοούν οί "Ελληνες) ’Ανατολής.

Ή μαρτυρία τοΰ Fallmerayer στα 1827 έχει καί πρέπει να έχει τόσο π ιό 
μεγάλο κΰρος όσο πιο απόλυτη υπήρξε ή αμφισβήτησή του για τήν κατα
γωγή των Ελλήνων τοΰ έλλαδικοΰ κράτους.

Καμιά πηγή καί κανένας Ιστορικός δέν άμφισβήτησε, όσο γνωρίζω, τήν 
άδιάκοπη παρουσία καί δράση τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου στήν ποντιακή 
περιοχή έως καί τήν άποχώρησή του.

Στό μεσαιωνικό Πόντο ή παρουσία καί ή δράση τοΰ ποντιακοΰ Έλληνι- 
σμοΰ είναι, κατά τούς βυζαντινούς ιστορικούς καί χρονογράφους, συνεχής. 
Κατά τήν Τουρκοκρατία πάλι οί ’Οθωμανοί άποδέχονται, είτε ύστερα άπό 
πόλεμο είτε ύστερα άπό συμφωνίες, τούς 'Έλληνες ραγιάδες, τούς ρονμ, 
όπως τούς άποκαλοΰσαν. Τέλος τό όθωμανικό-τουρκικό κράτος τό 1912 
υπολόγιζε τήν ελληνική μειονότητα στήν περιοχή τής Τραπεζούντας γύρω 
στις 700.000, όταν παραχωρούσε επτά μειονοτικές βουλευτικές έδρες, σύμ
φωνα μέ τήν άναλογία ένας βουλευτής σέ 100.000 Έλληνες κατοίκους.

πόλις άρχαιοτάτη καί τών γε εν τή έφμ πασών άρίστη. Ό Fallmerayer έγνώριζε καί 
τούς δύο εγκωμιαστικούς λόγους γιά τήν πόλη τής Τραπεζούντας, άπό τούς κώδικες 
πού τούς περιείχαν. Μάλιστα, όπως έδώ, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες καί τοΰ 
Εύγενικοΰ καί τοΰ Βησσαρίωνα. Στήν έκδοσή μας τής « Έκφράσεως» τοΰ Εύγενικοΰ 
(εισαγωγή, σσ. 20-22) παραθέτουμε παράλληλα χωρία άπό τήν «Έκφραση» καί άπό 
τό λόγο τοΰ Βησσαρίωνα, τά όποια συνηγοροΰν υπέρ τής άπόψεως ότι ό Ί. Ευγε
νικός κατά πάσαν πιθανότητα γνώριζε τό λόγο τοΰ Βησσαρίωνα. Ωστόσο ή όμοιό- 
τητα ορισμένων χωρίων καί στα δύο κείμενα δέν πειθαναγκάζει τόν ερευνητή νά 
άποδεχθεί τήν άποψη ότι κατά τή συγγραφή τής «Έκφράσεως» ό Εύγενικός χρησι
μοποίησε ώς πηγή τό λόγο τοΰ Βησσαρίωνα. Κατά τήν άποψή μας τά κοινά χωρία 
προέρχονται μάλλον άπό τό κοινό πρότυπο τών ρητοροδιδασκάλων γιά εγκώμιο, 
έκφραση πόλεως. Σχεδόν τό σύνολο άπό τά έντεκα σημειούμενα στή μελέτη μας 
χωρία άναφέρεται στον κανόνα γιά τή συγγραφή έκφράσεως πόλεως ή τόπου. Στό 
πιό πάνω χωρίο τοΰ Εύγενικοΰ μπορεί νά άντιπαρατεθεΐ άπό τό λόγο τοΰ Βησσα
ρίωνα («εις Τραπεζοΰντα», δ.π.) τό χωρίο 23,9-24,6 (Ή γάρ δή πόλις ήμϊν γεγένηται 
μέν ούκ ούσα, γενομένη δ’ ούκ άπεγένετο, τό μέν πάσαις σχοϋσα κοινόν, τό δ’ ον 
πάνυ πολλαΐς. Τών γάρ εκ τοϋ παντός αίώνος συνοικισθεισών αί μέν, ούδ ’ αυτό 
τούτο σννοικισθεϊσαι καλώς, εις δ ήσαν άνέδραμον αϋθις, ώς μηδέ τήν αρχήν γε- 
γονυϊαι, αί δέ, καί τύχης άγαθής άπολαύσασαι καί...), τό όποιο τείνει νά αποδείξει 
- όπως άλλωστε καί όλόκληρος ό λόγος - ότι ή Τραπεζούντα υπερέχει όλων τών 
άλλων πόλεων άπό τά άρχαιότατα χρόνια έως τήν εποχή τοΰ Βησσαρίωνα. Δέν 
υπάρχει όμως χωρίο πού νά δείχνει τήν έξάρτηση τοΰ ενός έργου άπό τό άλλο.
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Θά ήθελα νά άναφέρω εδώ καί μια όμολογία-μαρτυρία ένός Τούρκου επι
σήμου για τήν ελληνικότητα τής περιοχής τής Τραπεζούντας καί, γενικότερα, 
τοϋ Πόντου. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ο Τούρκος βαλής, τις τελευ
ταίες ώρες τής παραμονής του στήν Τραπεζούντα πριν τήν κατάληψή της 
από τούς Ρώσους, κάλεσε τό μητροπολίτη Χρύσανθο στήν οίκία του - πα- 
ρόντες ήταν καί οί άλλοι επίσημοι αντιπρόσωποι τού νεοτουρκικού κομιτά
του - καί τού ανακοίνωσε : (Μεταφέρω όπως τά έχει άποτυπώσει ό μητροπο
λίτης Χρύσανθος στις Βιογραφικές ’Αναμνήσειςτου27 28) :

Από 'Έλληνας παρελάβομεν τήν Τραπεζούντα εις τούς 'Έλληνας 
καί τήν παραδίδομεν™.

’Ανάλογα μίλησε καί ό αντιπρόσωπος τού Κεντρικού Κομιτάτου τής 
Κωνσταντινουπόλεως Άλή Ριζά έφένδης. Καί περατώνει ό μητροπολίτης 
Χρύσανθος τήν περιγραφή του :

Ή στιγμή ήτο όμολογονμένως πολύ συγκινητική. "Εξω εβασίλευε 
νύξ καί σκότος βαθύ.

Γιά μάς όμως υπάρχει μία άκόμη αναμφισβήτητη μαρτυρία τής συνεχούς 
παρουσίας τού ελληνικού στοιχείου στήν περιοχή. Είναι ή διάλεκτος, ή όποια 
χωρίς διακοπή ήταν ή λαλιά τού εκεί ελληνικού πληθυσμού29. Καί παρέμεινε 
όργανο έπικοινωνίας, ακόμα καί όταν πληθυσμοί ελληνικοί στον ποντιακό 
χώρο, κάτω από δυσχερείς περιστάσεις, έπαυαν νά άνήκουν στό εθνικό σύνο
λο τής καταγωγής ή καί τής θρησκευτικής τους πίστεως. Είναι π.χ. οί πληθυ
σμοί τού Όφεως, πού συγκράτησαν καί μιλούσαν τη διάλεκτο μετά τόν έκμου- 
σουλμανισμό τους τό 17ο αί. καί πού μιλούν τή διάλεκτο άκόμα καί τώρα30.

27. Βιογραφικαί Αναμνήσεις τοϋ Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου τοϋ 
από Τραπεζοϋντος 1881-1949, Άθήναι 1970 (επιμέλεια Γεωργίου Ν. Τασούδη) (εδώ 
σσ. 126-127). Τήν άποψη αύτή τοϋ Τούρκου βαλή για τήν ελληνικότητα τής περιο
χής δ μητροπολίτης Χρύσανθος μέ ικανοποίηση καί, θά λέγαμε, μέ κάποια αυταρέ
σκεια, σημειώνει στις Αναμνήσεις, ένώ στήν «Εκκλησία» (σσ. 762-763) παραθέτει 
σέ μετάφραση τό έγγραφο, μέ τό όποιο ό βαλής μεταβιβάζει τή διοίκηση τοϋ βιλαε
τιού στήν προσωρινή κυβέρνηση μέ έπικεφαλής τό μητροπολίτη Χρύσανθο.

28. ’Ασφαλώς υπονοούσε τήν παράδοση τής πόλεως καί τής περιοχής τής Τρα
πεζούντας τό 1461 άπό τον τελευταίο Μεγάλο Κομνηνό Δαβίδ στον ’Οθωμανό 
σουλτάνο Μεχμέτ Β'.

29. Od. Lampsidis, «Continuité de langue, continuité ethnographique chez les 
Grecs du Pont-Euxin (Asie-Mineure)», Proceedings of the Ninth International Con
gress of Linguists (1964), σσ. 1125-1128.

30. Παραπέμπουμε σέ άρθρο τής Margarita Poutouridou, «The Of Valley and the 
Coming of Islam, The Case of the Greek Speaking Muslims», πού ύποβλήθηκε στό
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Το δεύτερο θέμα :

Παράγοντες που συνέβαλαν στην επιβίωση καί διάσωση τον Ελληνισμού 
στους 28 αιώνες της ζωής τον στο μικρασιατικό Πόντο.

Στά τέλη τοϋ 19ου al. ή γεωγραφική επιστήμη, πού συνεργαζόταν μέ τήν 
ιστορία για τή σύνθεση τής πορείας των λαών, είχε μία αιφνίδια καί άπότο- 
μη έξαρση.

Ό Αυστριακός καθηγητής Fr. Ratzel31 32 τό 1882 καί ύστερα, τόνιζε ότι ό 
χώρος ό γεωγραφικός καί τα συναρτώμενα μέ αυτόν στοιχεία διαμορφώ
νουν κατά κύριο λόγο τήν Ιστορία καί τόν πολιτισμό ενός λαού. Μάλιστα ό 
προγενέστερός του ιστορικός J. Michelet (1798-1874) έγραφε :

Λόστε μου, κύριοι, τό χάρτη μιας χώρας καί τά λοιπά γεωγραφικά της 
στοιχεία καί μπορώ εκ τών προτερων νά σάς πώ ποιος θά είναι ό λαός 
πού θά ζήσει σ’ αυτήν τή χώρα καί ποιος θά είναι ό πολιτισμός του31.

’Αλλά τίθεται τό ερώτημα: Πώς όμως τότε καί γιατί ό ίδιος αυτός γεω
γραφικός χώρος δέν επηρέασε εξίσου αποφασιστικά τούς προγενέστερους 
καί μεταγενέστερους τού ελληνικού άποικισμοΰ «βάρβαρους» πληθυσμούς, 
πού ζούσαν στήν ίδια γεωγραφική έκταση, τήν ποντιακή, άλλ’ όμως δέν 
μετέτρεψαν, όπως οί "Ελληνες, τήν αρχική πολιτειακή, πολιτική, κοινωνι
κοοικονομική καί πολιτιστική δομή στό χώρο τού Πόντου ;

Αντιμέτωπη λοιπόν μέ παρόμοιες ένστάσεις ή θεωρία τού Fr. Ratzel 
πολύ σωστά τροποποιήθηκε τόν 20ό αί.33. Οί έρευνητές, ιστορικοί καί άνθρω- 
πογεωγράφοι, άσφαλώς δέχονταν τήν επιρροή τού γεωγραφικού παράγοντα.

Department of Near Eastern Studies at Princeton (διαθέτουμε τό δακτυλογραφημέ
νο άρθρο χάρη στή φιλόφρονα προσφορά τής κ. Πουτουρίδου)· στο Μητροπ. Χρυ- 
σάνθου, ’Αναμνήσεις, σ. 160, καί «Εκκλησία», σσ. 708-709, οπού άναφέρεται ότι οί 
έξισλαμισθέντες κάτοικοι τού Όφεως τό 1917 ζήτησαν νά έπανέλθουν στήν 
παλαιά τους θρησκεία, άλλ’ ό τότε μητροπολίτης Χρύσανθος παρέπεμψε τήν υπό
θεση αυτή σέ εύθετότερο χρόνο.

31. Fr. Ratzel, Politische Geographie, München-Berlin 2 1903 καί Anthropogeo- 
graphie, τόμ. 1ος, 3η έκδ., Στουτγάρδη 1909· τόμ. 2ος, 2η εκδ., Στουτγάρδη 1912.

32. Βλ. L. Febvre, La terre et l’évolution humaine, Paris 21949, σ. 12.
33. Για τις ενστάσεις εναντίον τής θεωρίας του Fr. Ratzel, βλ. L. Febvre, δ.π., 

κεφ. 1, III, «L’erreur de Ratzel»· IV, «La géographie humaine héritière de l’histoire», 
σσ. 58-67 καί VI, «Une géographie humaine modeste», σσ. 73-79.
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"Ομως γιά τήν εξέλιξη της ιστορίας καί τού πολιτισμού ένός λαού εύλογα 
προβάλλουν, ανάμεσα σέ άλλα, ώς στοιχείο άποφασιστικό καί τον ανθρώ
πινο τύπο πού αντιπροσωπεύεται άπό το λαό αυτό. Ή εγκατάσταση καί ή 
δράση των Ελλήνων στο χώρο τοΰ Πόντου είναι μιά επαλήθευση τής τρο
ποποιημένης αύτής θεωρίας.

Μέ βάση τη γεωγραφική θέση καί διαμόρφωση τής ποντιακής περιοχής 
μπορούμε νά εκτιμήσουμε τήν έπίδραση πού άσκησε ό γεωγραφικός παρά
γοντας στή διαδρομή τής ιστορίας καί πόσο πολύ εύνόησε τόν ελληνικό 
πληθυσμό πού τήν κατοικούσε.

’Ανατολικά τής ποντιακής περιοχής δέν ύπήρχε είσοδος σ’ αύτήν παρά 
μόνο άπό τό δρόμο των καραβανιών, πού ξεκινούσε άπό τό Έρζερούμ. 
Καί ό δρόμος αύτός ήταν δύσβατος καί άβατος τούς πιό πολλούς μήνες 
τοΰ χρόνου σέ σύνολα καί όχι βέβαια σέ μεμονωμένα άτομα. Ό κάθε επι
δρομέας, πού ήθελε νά άποκτήσει πλούτο άπό πολεμική επιδρομή στό κρά
τος πού κατείχε τή Μικρά ’Ασία, προτιμούσε βέβαια νά πορευθεΐ προς τό 
νότο καί νά εισχωρήσει στά έκει μικρασιατικά καί πολύ πιό πλούσια έδάφη 
καί όχι νά διακινδυνεύσει τή ζωή του καί τήν άσφάλειά του στό δρόμο τών 
καραβανιών. Υπενθυμίζω τούς πολυποίκιλους κινδύνους πού διέτρεξαν οί 
στρατιώτες τοΰ Ξενοφώντα μετά τή μάχη στά Κούναξα τό 401 π.Χ. καί κατά 
τήν πορεία τους μέσα άπό τά «βαρβαρικά» φύλα προς τήν Τραπεζούντα34.

α) Μεσαιωνική περίοδος (βυζαντινή καί περίοδος τών Μεγάλων Κομνηνών)

Ό ποντιακός χώρος έμεινε έως τό 1461 μακριά άπό έχθρική κατοχή καί άπό 
καταστρεπτικές γιά τόν πληθυσμό έχθρικές επιδρομές χάρη στά ιδιαίτερα 
γνωρίσματά του, τή γεωγραφική σύσταση καί ιδιομορφία του :

Στό έσωτερικό της ή ποντιακή περιοχή δέν είχε, όπως είπαμε, σημαντι
κούς δρόμους γιά τήν επικοινωνία άνθρώπων καί τήν άνταλλαγή άγαθών 
ούτε καί ήταν εύκολη ή μετάβαση άπό τό ένα τμήμα τής περιοχής στό 
άλλο35. "Ετσι ό ποντιακός χώρος, άκριβώς έξαιτίας τής έλλείψεως δρόμων 
επικοινωνίας36, άπέτρεπε καί άποσοβούσε τήν εισβολή καί τήν εγκατάστα
ση ξένων λαών, πού θά πορεύονταν στούς δύο αυτούς δρόμους.

34. Ξενοφώντος Άνάβασις, Βιβλίο IV, όπου περιγράφεται ή πορεία τών 
Μυρίων εως τήν πόλη τής Τραπεζούντας. Βλ. Ρ. Masqueray, Xenophon Anabase, 
(έκδοση Belles Lettres), τόμ. II, 1961.

35. Βλ. πιό πάνω, σσ. 28-29.
36. Ό παλαιός ιστορικός τής Τραπεζούντας καί τής περιοχής της Σάββας
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Καί οί Ρωμαίοι καί οί Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν τήν περιοχή τού 
Πόντου ώς χώρο σταθμεύσεως καί όργανώσεως, ώς χώρο έξορμήσεως37. 
Γνώριζαν ότι ό χώρος αυτός ήταν ασφαλής καί ότι οί ίδιοι δεν διέτρεχαν 
κανένα κίνδυνο, άφού οί εχθροί δέν μπορούσαν τόσο εύκολα να εισχωρή
σουν εκεί καί να τούς απειλήσουν. "Αλλωστε τό δυσχερές καί δύσβατο τών 
δύο αυτών δρόμων ανάγκαζε τούς έχθρούς καί τών Ρωμαίων, καί πολύ 
περισσότερο τών Βυζαντινών, όταν επιχειρούσαν επιθέσεις ή επιδρομές, 
να πορεύονται είτε τό δρόμο προς τα νότια καί τα νοτιοανατολικά μικρα
σιατικά έδάφη, είτε τό δρόμο δυτικά προς τή Σεβάστεια καί τις κεντρικές 
μικρασιατικές περιοχές, δηλαδή πάντοτε νότια τού ποντιακού χώρου καί 
έξω άπό τό χώρο αύτό.

"Ετσι στή βυζαντινή ιστορία τού Πόντου - όπως καί στήν ιστορία τών 
Μεγάλων Κομνηνών - δέν άναφέρονται πολλές σημαντικές συγκρούσεις 
μέσα στήν ποντιακή περιοχή. "Αλλωστε ή γνωστή πολεμική συμπλοκή τού 
863 στον ποταμό Λαλακάοντα38 δέν έγινε στήν ποντιακή περιοχή άλλά στά 
δυτικά της, στήν περιοχή τής Παφλαγονίας. ’Ακόμα ό άραβικός στρατός, 
πού συγκρούστηκε εκεί μέ τούς Βυζαντινούς, ήταν ένα τμήμα στρατού, πού 
πραγματοποιούσε έπιδρομικές εκστρατείες κατά τήν τακτική τών άνατο- 
λικών λαών καί τών ’Αράβων, τήν τακτική τών razzia.

Ίωαννίδης, ό'.π., σ. 23, γράφει : Τρεις δέ μεγάλαι όδοί είχον αυτήν [τήν πόλη τής 
Τραπεζούντας] εις εμπορικήν συγκοινωνίαν■ ή μέν προς δυσμάς μέ τάς μεγαλητέ- 
ρας πόλεις τοϋ Εϋξείνου Πόντου Νικόπολιν καί λοιπός, ή δέ προς άνατολάς μέ 
τάς περί τόν Καύκασον καί Κασπίαν θάλασσαν, καί ή τρίτη καί σημαντικωτέρα 
προς μεσημβρίαν κατά τήν ’Αρμενίαν, όπου σχιζομένη εις δύο, ή μέν διά τοϋ Άξά- 
ρον ποταμού εφερεν εις Περσίαν, ή δέ διά τοϋ Εύφράτου εις Μεσοποταμίαν καί 
τήν λοιπήν Συρίαν. Τήν ίδια παρατήρηση διαβάζουμε καί στον Δ. Η. Οίκονομίδη, 
δ.π., σ. 154.

37. Βλ. πιο πάνω, σσ. 32-33. Πολλά γράφει ό Βησσαρίων στο λόγο του για τή 
θέση τής πόλεως Τραπεζούντας καί για τήν Ικανότητα καί δυνατότητά της νά αμυν
θεί εναντίον παντός εχθρού. Παραπέμπουμε στή μελέτη μας «Τό άξιόπιστον τής 
επιστολής Δαβίδ Α' Μεγάλου Κομνηνοΰ καί τό έγκώμιον Τραπεζοΰντος τού Βησ
σαρίωνος», Βυζκ 2 (1982), σσ. 55-60 καί μνημονεύουμε τήν πργρ. 21 άπό τό λόγο, 
ιδιαιτέρως τό χωρίο 53,19-26 (βλ. πιο πάνω, σ. 34), τό οποίο καταγράφει τί προσέ- 
φερε ή ποντιακή περιοχή στο βυζαντινό κράτος κατά τούς πολέμους πέραν τών 
βορειοανατολικών συνόρων.

38. Βλ. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, München 3 1963, 
σσ. 189-190· Ί. Καραγιαννόπουλου, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού κράτους, τόμ. Β', Θεσ
σαλονίκη 1981, σσ. 263-264· Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμ. Β', 
’Αθήνα 1981,σσ.216-217.
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OL εκστρατείες αυτές, όπως έκείνη στον ποταμό Λαλακάοντα, είχαν ώς 
κύριο σκοπό όχι την κατάληψη καί κατοχή εδάφους ή περιοχής άλλά τη 
λεηλασία, τήν αιχμαλωσία, τήν έξουδετέρωση τού άντιπάλου39.

Οί πόλεμοι, τούς όποιους διεξήγαγαν οί βασιλείς τού Βυζαντίου έως τό 
1071, τη μάχη τού Μαντζικέρτ40, φανερώνουν ότι καί γι’ αυτούς ή ποντιακή 
περιοχή έθεωρεΐτο άσφαλής καί ότι χρησίμευε ώς βάση έξορμήσεως προς τά 
άνατολικά. ’Απόδειξη οί περσικοί πόλεμοι τού ’Ιουστινιανού καί τού Ηρα
κλείου καί οί πόλεμοι τού Βασιλείου Β' κατά τών μουσουλμάνων.

Μετά τό 1071, παρά τίς προσπάθειες τών Βυζαντινών, καί Ιδίως τού 
’Ιωάννη Β' Κομνηνοΰ (1118-1143), ή εισχώρηση στά βόρεια καί βορειοανα
τολικά εδάφη τού κράτους καί ή έκεΐ δίοδος ήταν πλέον ελεύθερες γιά τούς 
επιδρομείς. Δέν εισβάλλουν όμως στον ποντιακό χώρο, αλλά σέ εδάφη 
νοτίως τής ποντιακής περιοχής. Οί αιτίες, γιά τίς όποιες ό χώρος αύτός 
παρέμενε έξω άπό τή δράση τών εισβολέων, ήταν - όπως διατυπώθηκαν 
καί αναλύθηκαν - τό γεωγραφικά κλειστό τού χώρου καί τό γεγονός ότι ό 
Πόντος δέν ήταν τόσο πλούσιος ώστε νά αποτελεί στόχο λείας καί λεηλα-

39. Τυπικό παράδειγμα έπιδρομικής έπιθέσεως ήταν ή επίθεση τών Βοράνων 
κατά τής Τραπεζούντας, οί όποιοι τό 255-256 κατέλαβαν τήν πόλη, τή λεηλάτη
σαν καί αποχώρησαν (βλ. Od. Lampsidis, «Ergänzung zum Kommentar zu Zosimos 
Νέα Ιστορία A XXXIII», ΑΠ 42 [1988-89], σσ. 230-239). Τον ίδιο χαρακτηρισμό, 
έπιδρομική έπίθεση, μπορούμε νά δώσουμε καί στήν προσωρινή κατάληψη τής πό- 
λεως Τραπεζούντας άπό τούς Σελτζούκους Τούρκους μετά τή μάχη τού Μαντζι
κέρτ (τήν ανακατάληψη τής πόλεως άπό τίς βυζαντινές δυνάμεις τού Θεόδωρου 
Γαβρά αναφέρει ρητώς ή Άννα Κομνηνή [Β. Leib, Anne Comnène Alexiade, 1943, 
Vili, 151,26-28 : Καί αυτήν δή τήν Τραπεζοϋντα έλών καί ώς ίδιον λάχος έμαυτφ 
(ϊποκληρωσάμενος άμαχος ήν.\) Έτσι καί τήν έκστρατεία τών Τούρκων στήν 
περιοχή τής Τραπεζούντας καί τήν κατάληψη τής Τραπεζούντας άπό αύτούς μετά 
τό 1071 πρέπει, νομίζω, νά τήν κατατάξουμε στις έπιδρομικές εκστρατείες τών 
μουσουλμάνων. "Οτι δέν είχαν ώς στόχο τήν κατάληψη καί κατοχή φανερώνει ή 
έλλειψη έπαρκών στρατιωτικών δυνάμεων γιά τήν υπεράσπιση τής κατειλημμένης 
πόλεως. Γι’ αύτό καί ό Θεόδωρος Γαβράς κατόρθωσε νά τήν άνακαταλάβει. Παρά 
ταΰτα έντύπωση προκαλεί, ότι τό γεγονός αύτό τής επιδρομής ή καί τής καταλή- 
ψεως τής Τραπεζούντας δέν άναγράφεται καί δέν άναφέρεται άπό άλλα κείμενα, 
είτε σύγχρονα είτε μεταγενέστερα, ούτε άπό βυζαντινές ούτε άπό μεγαλοκομνη- 
νικές πηγές. Καί θά ήταν άσφαλώς περιφανής στά άγιολογικά κείμενα ή ανα
γραφή τής άποχωρήσεως τών μουσουλμάνων, όπως έγινε γιά τήν έπίθεση τό 1223.

40. G. Ostrogorsky, Geschichte, σ. 284· Καραγιαννόπουλου, ο.π., σσ. 577-579· 
Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, ο.π., τόμ. Β2,1989, σσ. 243-246.
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αίας. ’Αντίθετα, για τό σκοπό αυτό προσφέρονταν οί περιοχές στα νότια 
του Πόντου, πού επιπλέον, σέ άντίθεση προς τήν ποντιακή περιοχή, είχαν 
δρόμους βατούς πού οδηγούσαν πολύ κοντά στή βυζαντινή πρωτεύουσα. 
"Ετσι, μέ τούς επιδρομείς ελεύθερους καί άνεμπόδιστους να εισβάλλουν 
καί να εγκαθίστανται στα μικρασιατικά εδάφη, τό βυζαντινό κράτος δοκι
μάζεται σφοδρά καί άλύπητα. Διαλύεται τό 1204 καί διαμελίζεται.

Στήν περίοδο των Μεγάλων Κομνηνών (1204-1461) τό Χρονικόν τού 
Μιχαήλ Παναρέτου άναφέρει εισβολές εχθρικών μουσουλμανικών δυνά
μεων στον ποντιακό χώρο41. ’Αλλά καί αύτές έχουν έπιδρομικό χαρακτήρα 
καί σκοπό τή λεηλασία καί όχι τήν κατάληψη εδαφών. Γι’ αύτό καί σπα- 
νίως φθάνουν μπροστά στήν πρωτεύουσα τών Μεγάλων Κομνηνών τήν 
Τραπεζούντα, όπως ή επιδρομή τού σουλτάνου Μελίκ επί ’Ανδρονίκου Α' 
Μεγάλου Κομνηνού, τό 1223. ’Ακριβώς έξαιτίας τού έπιδρομικοΰ της 
χαρακτήρα δέν κατόρθωσε τελικά να ύπερισχύσει τών πολιορκουμένων 
Τραπεζουντίων καί κατέληξε σέ ήττα τού έπιδρομέα καί σέ αιχμαλωσία 
τού σουλτάνου Μελίκ42.

’Αντίθετα ή εκστρατεία τού Μεχμέτ Β', τό 1461, αιφνιδιαστική καί 
τελείως απρόβλεπτη, κατέληξε στον πλήρη άφανισμό τού κράτους τών 
Μεγάλων Κομνηνών43. Τήν έκστρατεία αύτή ό Μεχμέτ είχε έκ προθέσεως 
καταστήσει μέ πολλούς τρόπους απρόβλεπτη:

41. Βλ. E. Zachariadou, «Trebizond and the Turks», ΑΠ 35 (1979), σσ. 333-358· 
A. Bryer, «Greeks and Turkmens: The Pontic Exception», Dumbarton Oaks Papers 
29 (1975), σσ. 113-149 καί Ά. Σαββίδη, «Οί Μεγάλοι Κομνηνοί τού Πόντου καί οί 
Σελτζούκοι τού Rum (Ίκονίου) τήν περίοδο 1205/6-1222. Ή διήγηση τού Ibn Bibi 
για τήν κατάληψη τής Σινώπης (1214)», ΑΠ 39 (1984), σσ. 169-193. Βλ. καί στο 
χρονικογράφο τών Μεγάλων Κομνηνών Μιχαήλ Πανάρετο (έκδοση Όδ. Λαμψίδη, 
Μιχαήλ τον Παναρέτου Περί τών Μεγάλων Κομνηνών, 1958) μνείες εισβολών 
μουσουλμανικών δυνάμεων στον ποντιακό χώρο στις σσ. 64,30-32· 65,1-2- 65,29- 
31· 66,5-10,25-27· 67,17-18· 68,13-19· 71,26-30· 72,5-8,19-23· 73,3-6,24-30,31-34· 
74,1-2,3-8· 76,31· 77,1-2,3-6,12-16· 79,3-8,14-29.

42. Βλ. στον É. Janssens, Trébizonde, σσ. 72-74, τήν περιώνυμη αύτή σύγκρουση 
’Ανδρονίκου Α' Μεγάλου Κομνηνού καί σουλτάνου Μελίκ, δπου ό Βέλγος ιστο
ρικός συζητεί καί τά σχετικά μέ τήν αφήγηση τής συγκρούσεως αύτής προβλήματα. 
Ή νίκη τού Μεγάλου Κομνηνού πολλές φορές άναφέρεται στά άγιογραφικά κείμε
να γιά τον άγιο Εύγένιο· βλ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Fontes Historìae 
Imperii Trapezuntini, St Petersbourg 1897, σσ. 116-122.

43. Βλ. F. Babinger, Mahomet II le Conquérant et son temps 1432-1481 (γαλλική 
μετάφραση άπό τά γερμανικά), Paris 1954, σσ. 231-239· Janssens, Trébizonde, σσ. 
154-160- Όδ. Λαμψίδη, «Πώς ήλώθη ή Τραπεζοΰς», ΑΠ 17 (1952), σσ. 15-54.
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- Είχε ô ίδιος πορευθει τό δρόμο προς τις κτήσεις του Ούζούν Χασάν 
καί τον είχε υποχρεώσει, μετά από συμφωνία νά αθετήσει τή συμμαχία του 
μέ τό Μεγάλο Κομνηνό.

- Στο μουσουλμανικό κρατίδιο τής Σινώπης, μέ τήν ισχύ των στρατιω
τικών του δυνάμεων καί μέ τις σκληρές άπειλές του, υποχρέωσε καί έπεισε 
τό μουσουλμάνο καί συγγενή του ήγεμόνα νά αποδεχθεί όλα όσα ό ίδιος τού 
είχε προτείνει.

- Είχε προαποστείλει τό στόλο, ό όποιος επί τριάντα καί περισσότερες 
μέρες πολιορκούσε άνεπιτυχώς τήν Τραπεζούντα, άπασχολοΰσε όμως τούς 
πολιορκουμένους.

Μέ αύτές καί άλλες παραπλανητικές κινήσεις καί ένέργειες, έδινε - πί
στευε - τήν εντύπωση στούς Μεγάλους Κομνηνούς, εάν κάποτε μάθαιναν 
τις κινήσεις του, ότι δέν είχε σκοπό νά έπιτεθει κατά τού μεγαλοκομνηνικοϋ 
κράτους. Έτσι, όταν μέ τό μεγάλο στρατό του αιφνιδιαστικά έφθασε κοντά 
στήν Τραπεζούντα, ή παρουσία του έπέφερε στον πολιορκούμενο Μεγάλο 
Κομνηνό καί στούς ανθρώπους του τήν αποσύνθεση καί τόν πανικό. Χωρίς 
πόλεμο, ύστερα από συνεννοήσεις, παραδόθηκαν ή πόλη, οί άρχοντες, ή 
βασιλική οικογένεια καί ό εκεί ελληνικός πληθυσμός.

Γεννάται όμως τό έρώτημα: Ή εκστρατεία τού Μεχμέτ Β' μήπως ήταν 
καί αύτή μιά έπιδρομική κίνηση, πού όμως, χάρη στον αιφνιδιασμό, έπέτυχε 
τόν έκμηδενισμό τού άντιπάλου καί τήν οριστική κατάκτηση καί προσάρτη
ση των έχθρικών μέχρι τότε εδαφών ; ’Ασφαλώς ήταν καί αύτή μιά εκστρα
τεία μέ έπιδρομική τακτική. Έμοιαζε σ’ αύτό τό σημείο μέ τις επιδρομές 
των διαφόρων μουσουλμάνων ήγεμόνων στά νοτιοανατολικά έδάφη τού 
κράτους των Μεγάλων Κομνηνών. Τότε ώστόσο ό βασιλέας τής Τραπεζού- 
ντας Μεγάλος Κομνηνός δέν είχε σέ όλες τις περιπτώσεις τή δυνατότητα νά 
τούς εκδιώξει άπό τις περιοχές πού καταλάμβαναν. Δεχόταν τήν παρουσία 
τους καί επιζητούσε τή συμμαχία καί τή φιλία τους, τις περισσότερες φορές 
μέ κηδεστίες44. Στήν περίπτωση όμως τής εκστρατείας τού Μεχμέτ δέν ήταν 
δυνατόν νά τεθεί ζήτημα συνάψεως φιλικών σχέσεων μέ τόν ’Οθωμανό σουλ
τάνο. Οί άπειλές του ήταν πολύ μεγάλες καί οί κίνδυνοι άφανισμοΰ άμεσοι 
καί ύπέρτατοι. Έτσι έκλεισε ή συμφωνία για ύποταγή καί παράδοση.

Είδαμε λοιπόν ότι εισβολές στον ποντιακό χώρο δέν μπορούσαν νά 
γίνουν κατά μάζες. Σημειώθηκαν όμως μερικές έπιδρομικές έκστρατεΐες45,

44. Ό Μιχαήλ Πανάρετος άναγράφει στο Χρονικόν του τέτοιες κηδεστίες· βλ. 
εκδ. Λαμψίδη, ο.π., σσ. 70,20-22· 72,26-28,29-33· 79,9-11.

45. Μιά συγκινητική λεπτομέρεια για τις συνέπειες μιας επιδρομής στο κράτος
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πού κατέληξαν καί σέ κατάληψη εδαφών καί σέ εγκατάσταση τών έπιδρομέων.
’Οφείλουμε όμως νά σημειώσουμε δτι, όταν ή εισβολή δέν έχει έπιδρο- 

μικό χαρακτήρα άλλά σκοπό τήν κατάληψη καί κατάκτηση εδαφών, τότε οί 
Έλληνες χριστιανοί, κάτοικοι τής περιοχής, άσφαλώς άποχωροΰν καί 
προστρέχουν γιά τή σωτηρία τους σέ φρούρια ή οχυρωμένες πόλεις46. Στήν 
αντίθετη περίπτωση όμως, μιας έπιδρομικής εκστρατείας, πίστευαν ότι ό 
εχθρός, αν τόν άπέκρουαν, δέν θά έπέμενε σ’ αύτήν καί θά άνέκοπτε τήν 
πορεία του. Έτσι θά σώζονταν καί οί κάτοικοι καί ή περιοχή47.

τών Μεγάλων Κομνηνών curò ένα άφιερωτήριο έγγραφο τής μονής Βαζελώνος του 
έτους 1261 (Th. Ouspensky et V. Bénéchévitch, Actes de Vazélon, Leningrad 1927, o. 
17, άρ. 38.6770/1261) : Ή Μαρία Τζαρχαλίνα δωρείται διάφορα κτήματα στή μονή 
Ίωάννου του Προδρόμου Βαζελώνος καί γράφει: ένεκα ψυχικής σωτηρίας [καί 
άφέσεως τών αμαρτιών] έμοϋ τε καί τοϋ συμβίου μου καί τών γονέων μου. είναι δέ 
καί οί πέντε μου παΐδες αιχμάλωτοι, εάν έλθουν, ας έχουν τήν μοίραν αυτών, εί 
δ’ ούχί, ας είναι εις τήν μονήν...». Άσφαλώς μιά εχθρική έπιδρομή αιχμαλώτισε 
καί τά πέντε παιδιά της. Τότε άφιερώνει τήν κτηματική της περιουσία στο μονα
στήρι, άλλα σημειώνει καί τήν πιθανή περίπτωση νά γυρίσουν άπό τήν αιχμαλωσία 
τά παιδιά της. Παρόμοιο σχεδόν είναι καί τό περιεχόμενο του έγγράφου άρ. 
16.6753/1245 (Th. Ouspensky et V. Bénéchévitch, ö π., σ. 7): έάν δέ ελθη τό αιχμά
λωτόν μου.

46. Ή Μαρία ή Τζαρχαλίνα όμως μέ τά παιδιά της άντιμετώπιζε τό 1261 μιά 
επίθεση έπιδρομική. Γι’ αυτό καί παρέμεινε.

47. Προσεγγίζει προς τήν άποψη αυτή τό χωρίο 40,28-41,14 άπό τό λόγο του 
Βησσαρίωνα, σύμφωνα μέ τό όποιο στά στενά τού Άντιταύρου άρκοϋσε μιά μικρή 
στρατιωτική δύναμη γιά νά άναχαιτίσει νικηφόρα πολυάριθμο στρατό:

Ου γάρ κατά τάς έν Έλλάδι Πύλας ήμίν ό Άντίταυρος τάς εισόδους παρέχεται, 
évi τινι τόπφ μόνον ώχυρωμένας καί τούτω δέ έλλιπώς... Ούδέν δέ πρός ταύτας... 
νικάσθαι δέ τάς άπανταχοϋ πάσας τών παρ ’ ήμίν πλήθει τε καί δεινότητι, ώς μέγαν 
όρον τάδε τό όρος έστάναι τοίς εκατέρωθεν έαυτοϋ οΐς τε πρός τοσοϋτον έκτέταται 
μέγεθος καί οΐς οϋτω δύσβατον παρέχεται εαυτόν, ώστ’ επί μέν άνακωχής καί 
ειρήνης κατ’ έμπορίαν άλλήλοις συμμίσγοντας εξεστιν άσφαλώς διιέναι, ούδέν 
δεδιότας, έπί δέ πολέμου καί μάχης, δεήσαν έπελθείν στρατιάν, ή ούδ’ αν ούδ’ 
δλως είσέλθοι, εϋαριθμήτοις τισί τών εισόδων φυλαττομένων άνδράσιν, ή είσελ- 
θοϋσα κακώς απαλλάξει καί γνώσεται καθ’ έαυτής όρμηθεϊσα καί τό ξίφος ώθή- 
σασα. Ούτως ήμίν καί όρος καί τείχος καθέστηκεν ό Αντίταυρος καί τής έκείθεν 
ήμάς γής διαιρών μέσος εστηκεν ήμών άκλινής οΐόν τις διαλλακτής καί ταμίας καί 
διανομεύς έκατέρας άρχής καί ήγεμονίας, ούκ έών ουδέτερον μέρος έπιβουλεύειν 
θατέρφ καί τής άλλήλων γής επιβαίνειν άκόντων. Τό κείμενο τοϋ Βησσαρίωνα 
γράφεται τό 1437. Καί όμως περίπου είκοσιπέντε χρόνια αργότερα δέν θά είναι 
δυνατή καί άποτελεσματική ή άμυνα, πού τόσο έμφαντικά ό Βησσαρίων είχε διακη
ρύξει. Βλ. καί τή μελέτη μας «Τό άξιόπιστον», δ.π.



46 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

β) Τουρκοκρατία

Όμοια είναι ή θέση καί ή αποστολή του ποντιακού χώρου κατά τή μακρά 
τελευταία περίοδο τής Τουρκοκρατίας με άμεσες καί έμμεσες συνέπειες καί 
για τον έκεΐ Ελληνισμό48. Υπάρχουν όμως δύο βασικές διαφορές:

1) Τώρα πλέον, κατά τήν Τουρκοκρατία, ή ανώτατη εξουσία, πολιτική 
καί θρησκευτική, ασκείται άμεσα μόνο από τό Πατριαρχείο τής Κωνσταντι
νουπόλεως·

2) ό Ελληνισμός είναι υπόδουλος καί οφείλει να αντιμετωπίσει, μέ όσο 
μπορεί λιγότερες απώλειες, τή γενικότερη πολιτική τής έξουσίας των ’Οθω
μανών καί των Τούρκων καί τις συνέπειές της, ιδιαίτερα όταν αυτή επηρεά
ζει άμεσα τόν ύπόδουλο χριστιανό, τό ραγιά.

Ειδικότερα: Κατά τήν πρώτη μετά τήν οθωμανική κατάκτηση τού ποντια
κού χώρου (1461) περίοδο έως τήν ειρήνη τού Σεχάμ (1639) ό ποντιακός 
χώρος καί οί άνατολικές προς αυτόν περιοχές χρησιμεύουν στό οθωμανικό 
κράτος, όπως καί στούς Βυζαντινούς στό μεσαίωνα καί προγενέστερα στούς 
Ρωμαίους, ως εφαλτήριο καί βάση εξορμήσεως κατά των άντιπάλων στον 
περσικό χώρο. Τό οθωμανικό κράτος στήν πρώτη αύτή περίοδο, μέ τήν ουδέ
τερη άλλα πάντως κάπως ευμενή συμπεριφορά του απέναντι στούς Έλληνες 
ραγιάδες, τείνει κατά κάποιο τρόπο νά τούς παραδεχθεί μέσα στήν όλη διάρ
θρωση καί λειτουργία τής κοινωνίας καί τού κράτους. Κάτω άπό τις συν
θήκες αυτές ό Ελληνισμός, καί ώς εθνικό σύνολο καί ώς άτομα, καταβάλλει 
προσπάθειες νά έπιβιώσει καί νά γίνει επίσημα καί νόμιμα παραδεκτός, ώς 
υπόδουλος βέβαια, μέσα στό κρατικό σύνολο.

Στή δεύτερη περίοδο, μετά τήν ειρήνη τού Σεχάμ (1639), ή επεκτατική προς 
τή Δύση πολιτική τών ’Οθωμανών καί οί μακροχρόνιες επιθετικές πολεμικές 
τους προσπάθειες στή Δυτική Ευρώπη αφήνουν στούς τοπικούς ’Οθωμανούς 
άρχοντες, τούς ντερεμπέηδες, έλευθερία άναπτύξεως καί δράσεως σέ βάρος 
ιδίως τών ραγιάδων. Στήν περίοδο αύτή, ιδιαίτερα μετά τή συνθήκη τού 
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (21 ’Ιουλίου 1774), οί "Ελληνες Πόντιοι άναζητοΰν 
κάποιο modum vivendi, είτε μέ τή μετοικεσία μέσα στον ποντιακό χώρο είτε 
μέ τή μετανάστευση έξω άπό τόν Πόντο προς τις χώρες ’ιδίως τού βορρά.

48. Μία συνθετική άποψη γιά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας δίνει ό A. Bryer, 
«The Tourkokratia in the Pontos. Some Problems and Preliminary Conclusions», 
Neo-Hellenika I (1974), σσ. 39-54. Βλ. έπίσης Όδ. Λαμψίδη, «Ή Τουρκοκρατία», 
τόμ. 33, σσ. 117-118, 162-163, 180-181, 187-190· τόμ. 34, σσ. 57-76, εδώ σσ. 59, 65- 
67 καί στή συνοπτική βιβλιογραφία πού εκεί σημειώνουμε.
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Τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, αν εξαιρέσουμε τα στερνά δεκαπέντε 
χρόνια μετά τή νεοτουρκική έπανάσταση τοΰ 1908, ό Ελληνισμός σημειώ
νει μιά άλματική αναγέννηση σέ όλους τούς τομείς. Καί μάλιστα προσπα
θεί νά αποκτήσει καί νόμιμη πολιτική αυθυπαρξία49. Τήν αναγέννησή του 
όμως έξουδετερώνει καί τείνει νά έκμηδενίσει τόσο ή έξέλιξη των πολε
μικών γεγονότων τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου όσο καί οί σχεδόν ταυ
τόχρονες προσπάθειες τών ισχυρών Μεγάλων Δυνάμεων τής Ευρώπης καί 
τής ’Αμερικής νά προσεταιρισθοΰν όσο τό δυνατόν περισσότερα καί έπω- 
φελέστερα τή φιλία καί συνεργασία μέ τό καθημερινώς ένδυναμούμενο 
μεταπολεμικό τουρκικό κράτος50.

49. Υπενθυμίζουμε τις ένέργειες πού κάνει ό Ελληνισμός μαζί μέ τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο για νά άποτελέσουν υπολογίσιμη καί άξιόλογη πολιτική δύναμη οί χρι
στιανοί Έλληνες τοΰ οθωμανικού κράτους, όπως καί τις προσπάθειες πού γίνονται 
κάθε φορά για τον εκλογικό νόμο καί για σύμπηξη κοινής κοινοβουλευτικής όμάδας 
από τούς μειονοτικούς βουλευτές τοΰ όθωμανικοΰ-τουρκικοΰ κοινοβουλίου. Βέβαια 
όλα αύτά μετά τό 1908 καί τή μεταπολίτευση στήν Τουρκία συμπιέζονται, συρρι- 
κνοΰνται καί τείνουν νά ματαιωθούν. Βλ. Έμμ. Έμμανουηλίδη, Τά τελευταία ετη τής 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, Άθήναι 1924, σσ. 45-52 καί Κατερίνας Μπούρα, «Οί 
βουλευτικές έκλογές στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οί Έλληνες βουλευτές 1908- 
1918», ΔΚΜΣ 4 (1983), σσ. 69-85. Είναι γνωστό πώς είναι πολύ έλλιπής ή ιστοριο
γραφία για τό μικρασιατικό ποντιακό Ελληνισμό στις τελευταίες δεκαετίες τής 
παραμονής του στό μικρασιατικό χώρο. Στήν προσπάθεια νά έρευνηθεΐ ή περίοδος 
αυτή τείνουν καί τά τελευταία δημοσιεύματά μας : «Μιά νέα πηγή ιστορίας - Οί βιο- 
γραφικές άναμνήσεις τοΰ μητροπολίτη Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου», ό'.π., σσ. 239-67· 
«Τό περιοδικό τής Τραπεζούντας «Οί Κομνηνοί», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών 11 (1995-1996), σσ. 137-181 καί, άνάμεσα σέ άλλες πού δημοσιεύονται, ή 
μελέτη «Ή οικονομική ζωή τοΰ Πόντου μετά τό 1880».

50. Στις 28 Ίουλίου/10 Αύγούστου υπογράφεται ή συνθήκη τών Σεβρών, ή 
οποία έπισήμως έφερε τήν υπογραφή τών Μεγάλων Δυνάμεων, πού μέ τή συνθήκη 
αύτή δικαίωναν τούς αγώνες τών Ελλήνων τής συμμάχου Ελλάδας, εκτός βέβαια 
από εκείνους τής ποντιακής περιοχής, οί όποιοι θά περιλαμβάνονταν στό ύπό 
δημιουργία καί ίδρυση ποντιοαρμενικό κράτος. Ήδη όμως άπό τό 1919 επίσημοι, 
καί Γάλλοι καί ’Αμερικανοί, έρχονταν σέ συνεννόηση μέ τούς Τούρκους, τούς ήττη- 
μένους τοΰ πολέμου, προσπαθώντας νά έπανασυνδέσουν δεσμούς φιλίας καί 
συνεργασίας. Βλ. Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», σσ. 777-78 Τ Βιογραφικαί 
Αναμνήσεις, σσ. 263-266 για τούς ’Αμερικανούς καί σ. 284 για τούς Άγγλους· 
Άλέξη Άλεξανδρή, «Ή ανάπτυξη τοΰ εθνικού πνεύματος τών Ελλήνων τοΰ 
Πόντου 1918-1922 : Ελληνική εξωτερική πολιτική καί τουρκική αντίδραση», Μελε- 
τήματα γύρω άπό τον Βενιζέλο καί τήν εποχή του, ’Αθήνα 1980, σ. 458 [34]· Θ. Κ. 
Θεοφύλακτου, Γύρω στήν άσβεστη φλόγα, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 159 (... εφθασε... 
τηλεγράφημα τοΰ Βενιζέλου ότι τό ζήτημα τοϋ Πόντου επαυσε νά υποστηρίζεται



48 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

Ή θέαση λοιπόν τής ιστορικής άνελίξεως μάς οδηγεί στη διαπίστωση δτι 
υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες, δύο άξονες, πού καθορίζουν τήν ιστορία 
των Ελλήνων τού Πόντου. Ό πρώτος είναι ό γεωγραφικός : Ή ποντιακή 
περιοχή, ή βορειοανατολική περιοχή τής Μικρός 'Ασίας, όταν συναποτελεΐ 
συνοριακή περιοχή ενός κρατικού φορέα πού εξουσιάζει τή Μικρά ’Ασία, 
τότε χρησιμοποιείται ώς εφαλτήριο προς άνατολάς γιά τις επιθετικές ή 
άμυντικές προσπάθειες τού κράτους αύτού. Στήν περίπτωση πού τό ίδιο 
αύτό κράτος δέν έχει στραμμένη τήν προσοχή του στά άνατολικά του 
σύνορα, γιατί δέν υπάρχει άμεση άπειλή άπό τήν κατεύθυνση αύτή, τότε ή 
γεωγραφική διαμόρφωση τού ίδιου τού ποντιακού χώρου βοηθεΐ στήν επι
βίωση τού ελληνικού πληθυσμού.

"Οταν ό ποντιακός χώρος αποτελεί αύτόνομη κρατική υπόσταση (κρά
τος Μεγάλων Κομνηνών), τότε καί πάλι ή γεωγραφική διαμόρφωση τής 
περιοχής διευκολύνει τήν άμυνα καί τή διάσωσή του. Πράγματι, ό ποντια
κός χώρος συγκροτεί ένα γεωγραφικά κλειστό σύνολο, τό όποιο διαθέτει 
πολύ λίγους δρόμους γιά κατά μάζες είσέλαση αλλοφύλων μέσα σ’ αυτόν 
καί γιά εύχερείς επιθέσεις καί επιδρομές.

Εξάλλου, όταν ό ίδιος αυτός χώρος είναι υπόδουλος τού κράτους πού 
ελέγχει καί όλόκληρη τή Μικρά ’Ασία (Τουρκοκρατία 1461-1922), τότε καί 
πάλι ή γεωγραφική διαμόρφωση τής περιοχής παρέχει τά μέσα στον εκεί 
υπόδουλο Ελληνισμό νά επιβιώσει ή άκόμα καί νά άναπτυχθεί.

"Ετσι στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, μετά τό 1639 καί τήν ειρήνη τού 
Σεχάμ, πάλι ή γεωγραφική διαμόρφωση τού χώρου, πού διαχώριζε τήν

άπό τήν Συνδιάσκεψην Ειρήνης...). "Ετσι τον ’Ιανουάριο τού 1920 καί ό Ελευθέ
ριος Βενιζέλος καί ό μητροπολίτης Χρύσανθος, καί κατ’ Ιδίαν καί δημοσίως, δμο- 
λογοΰσαν ότι δέν υπήρχε πλέον περίπτωση τό ζήτημα τού Πόντου νά εχει ευνοϊκή 
καί θετική γιά τούς "Ελληνες τού Πόντου κατάληξη (Βιογραφικαί ’Αναμνήσεις, σ. 
281). Ή Συνδιάσκεψη Ειρήνης μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δέν δέχτηκε νά 
Ικανοποιήσει κατά κανένα τρόπο τούς Έλληνες τού Πόντου. Καί είναι τραγικά 
καί όμως αληθινά δσα ό κύριος εκπρόσωπος τών Ποντίων, ό μητροπολίτης Χρύ
σανθος, εγραψε στό τέλος τού έργου του «Εκκλησία» (σ. 782) :

Tfj ένόχω συνεργίμ τών συμμάχων χριστιανικών Δυνάμεων τής Λύσεως κατά 
τά ετη 1919-1922 τό εθνικόν κίνημα τών Τούρκων τοϋ Μουσταφά Κεμάλ πασά 
συνεπλήρωσε τό εργον τών Νεοτούρκων καί κατά έκατοντάδας άπηγχονίζοντο 
"Ελληνες κληρικοί καί πρόκριτοι τοϋ Πόντου, εν οίς καί ό άντιπρόσωπος τής 
μητροπόλεως Τραπεζοϋντος άείμνηστος Ματθαίος Κωφίδης, ενώ χιλιάδες άλλαι 
στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο εις τόν διά τής πείνης καί τών ταλαιπωριών 
θάνατον εν τή εξορίςι.
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ποντιακή περιοχή σέ παραλιακή καί μεσογειακή ορεινή, παρείχε στους 
"Ελληνες τού Πόντου τή σωτηρία μέ τή μετοικεσία : Όταν οί "Ελληνες 
καταπιέζονταν υπερβολικά στον παραλιακό Πόντο (όπως άπό τούς ντερε- 
μπέηδες), είχαν τήν ευχέρεια να καταφεύγουν στον ορεινό καί μεσόγειο γιά 
νά έργασθούν εκεί, ιδίως στα μεταλλεία, να διασωθούν καί να έπιβιώσουν. 
"Οταν πάλι οί συνθήκες ζωής ήταν εύνοϊκότερες στον παράλιο Πόντο, 
τότε οί Έλληνες Πόντιοι κατέφευγαν σ’ αύτόν άπό τόν ορεινό51. Τέλος, 
καί ιδίως μετά τό 1774, τή συνθήκη τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, όταν οί 
συνθήκες διαβιώσεως καί παραμονής σέ ολόκληρο τό μικρασιατικό Πόντο 
ήταν άφόρητες καί σχεδόν άνυπόφορες, τότε οί Έλληνες Πόντιοι άναζη- 
τοΰσαν τή σωτηρία τους στή μετανάστευση έξω άπό τόν Πόντο, στις χώρες 
ιδίως τού βορρά.

Ώς δεύτερος άξονας, βασικός καί αύτός, πρέπει νά λογισθεΐ ή εγγενής 
στον Ελληνισμό τού Πόντου ρώμη - βιολογική, ψυχική καί πνευματική - 
καί ή πείσμων καί επίμονη θέληση άντιστάσεως καί άντιδράσεώς του στις 
δύσκολες καί άντίξοες συνθήκες. Πριν άπό τούς Έλληνες - τό επαναλαμβά
νουμε καί εδώ -, καί τουλάχιστον κατά τήν πρώτη περίοδο τής άρχαιότητας, 
διαβίωναν εκεί καί άλλα εθνικά σύνολα, κατά πολύ ύπέρτερα σέ άριθμό καί 
σέ ίσχύ. "Ομως κανένα άπό αύτά δέ δημιούργησε στόν ίδιο αύτό χώρο τήν 
έξέλιξη πού είχε ό εκεί Ελληνισμός. ’Αντίθετα οί "Ελληνες Πόντιοι κατόρ
θωσαν στή διαδρομή τών αιώνων, χωρίς εξαιρετικά έξοντωτικές απώλειες, 
ιδίως πληθυσμιακές, νά διατηρήσουν τήν εθνική τους συνείδηση, τή γλώσσα 
τους, άκόμη καί όταν, όπως στήν Τουρκοκρατία, οί συνθήκες άλλοιώσεώς 
τους, έξαιτίας τών επίσημων καί άνεπίσημων παραγόντων τού κράτους, 
ήταν ύπερβολικά ισχυρές καί αποτελεσματικές.

Τέλος, άκόμη μία άπόδειξη τής ρώμης καί τού δυναμισμού τών Ελλή
νων Ποντίων είναι καί ή μεταγενέστερη τού 1922 άνέλιξή τους μέ τήν ένο- 
φθάλμιση στήν έλλαδική κοινωνία καί μέ τήν άλματώδη καί εκπληκτική 
ένδυνάμωσή τους, οικονομική, κοινωνική, μερικώς καί πολιτική.

Σήμερα οί Πόντιοι καί ποντιογενεις είναι περίπου 1.000.000 στόν έλλα- 
δικό χώρο.

Οί δύο αύτοί άξονες, ό γεωγραφικός παράγοντας καί ό δυναμισμός τού 
ελληνικού ποντιακού στοιχείου, καθόρισαν σέ μεγάλο βαθμό τήν ιστορία 
τών Ελλήνων Ποντίων στή Μικρά ’Ασία. ’Ιδιαίτερα αύτοί οί δύο παράγο
ντες χρωματίζουν τήν ιστορική πορεία τους.

51. Βλ. Όδ. Λαμψίδη, «Ή Τουρκοκρατία», τόμ. 33, σσ. 140-141.
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Οί Έλληνες του Πόντου, στή βορειοανατολική περιοχή του τουρκικού 
κράτους μέσα σέ συνθήκες καταπίεσης καί τρομοκρατίας ιδιαίτερα μετά τό 
1774, ζοϋσαν διαρκώς μέ τό όραμα τής λυτρώσεως, τής έξόδου. Εντού
τοις, είτε μετανάστευαν από τον Πόντο είτε προετοίμαζαν μιά ενδεχόμενη, 
πιθανή άλλά καί λυτρωτική μετανάστευση, τίποτα δέν μείωνε τό δυνατό 
δεσμό τους μέ τήν πάτριο γή, τόν Πόντο. Τό παράδειγμα τού Τραπεζουντί- 
ου Ήλία Κανδήλογλου είναι χαρακτηριστικό :

Γεννήθηκε τό 1753 στήν Τραπεζούντα· τό 1778 διδάσκει στό Φροντιστή
ριο· τό 1784 πηγαίνει στή Χέρσωνα, όπου διδάσκει εως τό 1792, οπότε επι
στρέφει στήν Τραπεζούντα· τό 1794 φεύγει από τήν Τραπεζούντα καί πηγαί
νει πάλι στή Χέρσωνα, όπου επιδίδεται έπιτυχώς καί στό εμπόριο, ενώ μέ 
έξοδά του κτίζεται σχολείο· τό 1803 επιστρέφει πάλι στήν Τραπεζούντα, 
όπου διδάσκει· τό 1804 πηγαίνει στή Χερσώνα καί Βλαχία· τό 1819 επανέρχε
ται στήν Τραπεζούντα, όπου τό 1820 πεθαίνει52.

Τήν περίπτωση αυτή τού Κανδήλογλου (όχι άσφαλώς ως προς τόν αριθ
μό τών ταξιδιών του άλλά ώς προς τό δεσμό μέ τήν ποντιακή πατρίδα) εβίω- 
σαν πολλές οικογένειες, πολλοί Πόντιοι ιδίως στά τελευταία δεκαπέντε χρό
νια τής παραμονής τους στον Πόντο. Άναφέρομαι στούς Ποντίους:

- πού κατά χιλιάδες διέφυγαν στή Ρωσία πριν έκραγεί ό πρώτος παγκό
σμιος πόλεμος,

- πού έπέστρεψαν στον Πόντο μέ τή ρωσική προέλαση μέχρι καί τήν 
Τραπεζούντα,

- πού διέφυγαν πάλι προς τή Ρωσία μέ τήν αποχώρηση τών Ρώσων τό 
1918 καί, τέλος,

- πού άρκετοί άπό αυτούς, έπέστρεψαν καί πάλι στον Πόντο, όταν 
ύπογράφηκε ή ανακωχή τού Μούδρου καί, ευκολόπιστοι, πίστεψαν ότι θά 
υπάρξει εκεί ειρήνη καί ελευθερία53.

Σκοπός τού κάθε Έλληνα Ποντίου πού μετανάστευε έξω άπό τόν Πόντο 
ήταν να βρει κατάλληλες συνθήκες για νά έργασθεΐ, νά αποκτήσει χρήματα 
καί νά έπιστρέψει στήν οίκογένειά του στον Πόντο. "Ολοι όσοι μετανάστευ- 
σαν στά ρωσικά εδάφη τό 1828, τό 1876 όπως καί τήν τελευταία δεκαετία

52. Βλ. Έπαμ. Κυριακίδου, Βιογραφίαι τών εκ Τραπεζοϋντος καί τής περί 
αυτήν χώρας άπό τής άλώσεως μέχρις ημών άκμασάντων λογιών, Άθήναι 1897, 
σσ. 145-148· Όδ. Λαμψίδη, «Ή Τουρκοκρατία», τόμ. 33, σ. 189.

53. Βλ. Θ. Κ. Θεοφύλακτου, δ.π., σσ. 13-34, οπού ό συγγραφέας άφηγούμενος 
τις άναμνήσεις του καταγράφει τις μετακινήσεις του ίδιου καί τής οικογένειας του 
άπό τήν Τραπεζούντα στό Βατούμ καί άντιστρόφως.
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1912-22 δέν είχαν, έκτος από έξαιρέσεις, σκοπό να έγκατασταθοΰν καί νά 
δημιουργήσουν μόνιμη καί διά παντός κατοικία στον τόπο τής μετανα- 
στεύσεως, άλλα όλοι κατέχονταν άπό τό νόστο.

Θέλω νά αναφέρω εδώ ένα γεγονός, μια λεπτομέρεια τής στατιστικής 
- πού για μάς όμως δέν είναι λεπτομέρεια - για αυτούς πού ήταν στή Ρωσία 
καί έμειναν έκεΐ μετά τό 1917-18, μετά τή ρωσική έπανάσταση καί τή μεταπο
λίτευση. Ό μητροπολίτης Χρύσανθος τούς υπολόγιζε σέ περίπου 600.000. 
Μπορεί νά ήταν καί λιγότεροι. Οί αριθμοί στή συλλογιστική μας τώρα δέν 
έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Εξήντα περίπου χρόνια μετά τό 1917-18 ή έπίσημη στατιστική τής τότε 
Σοβιετικής Ένώσεως στήν έπίσημη πληθυσμιακή άπογραφή της σημειώνει : 
'Έλληνες περισσότεροι άπό 344.00054. Έπεξηγώ, άπό όσα γνωρίζω, τί έσή- 
μαινε νά μήν είσαι σοβιετικός ύπήκοος, νά παραμένεις ξένος, Έλληνας υπή
κοος. Δέν είχες - λογικό ήταν - τα ίδια δικαιώματα μέ τό σοβιετικό ύπήκοο, 
στήν έργασία, παιδεία, συμμετοχή στα κοινά κτλ. Καί όμως οί 344.000 
Έλληνες, παρά τό μοιραίο έκρωσισμό, πού ήταν φυσικό καί επόμενο νά 
γίνεται, διατηρούσαν έξήντα καί περισσότερα χρόνια τήν ελληνική Ιθαγένεια 
μέ όλα τά έπακόλουθα μειονεκτήματα. Δέν ήθελαν νά τήν χάσουν. Είναι μιά 
λεπτομέρεια, άλλά τόσο σημαντική. Ήταν ό νόστος γιά τήν πατρίδα πού δέν 
έσβησε ποτέ. Καί ό νόστος αύτός, μιά καί ή ποντιακή περιοχή δέν μπορούσε 
νά τούς δεχθεί, κατευθύνθηκε στον έλλαδικό χώρο.

Οί άγώνες πού έκαναν οί Έλληνες Πόντιοι, είτε ως άποικοι στήν 
άρχαιότητα είτε ως υπερασπιστές συνοριακής περιοχής τού βυζαντινού 
κράτους είτε ως υπήκοοι αύτόνομης κρατικής ύποστάσεως (κράτος Μεγά
λων Κομνηνών) είτε καί πάλι ως υπόδουλοι στήν οθωμανική καί τουρκική 
έπικράτεια, καταδεικνύουν πόσο πολύ ό 'Έλληνας Πόντιος ήταν δεμένος μέ 
τή γή του, μέ τή γή τής Μικρός ’Ασίας. Σημειώνουμε καί πάλι ότι μετά τήν 
άνακωχή τού Μούδρου χιλιάδες ήταν οί Πόντιοι τής νότιας Ρωσίας καί τού 
Καυκάσου, πού ήθελαν νά έπανέλθουν στον Πόντο, στή γή τους55.

54. Βλ. Ισαάκ Λαυρεντίδη, Οί εκ Σοβιετικής Ένώσεως Έλληνες ποντιακής κατα
γωγής καί τά εκ τής Συνθήκης τής Λωζάνης δικαιώματά των, Άθήναι 1986, σ. 17.

55. Βλ. Θ. Κ. Θεοφύλακτου, δ.π., σ. 44 (ήθελα ν&μαι κοντά στήν Τραπεζοϋντα 
καί νά πάω εκεί μόλις καταληφθή). Είναι ένα παράδειγμα τού άσίγαστου νόστου 
τών Ποντίων γιά τή γή τους καί πού έχει καταγραφεί άπό ένα άτομο πού προσέφερε 
πολλά τά τελευταία χρόνια στήν υπόθεση τού Πόντου. Παρά τήν άρνητική τοποθέ
τηση τού μητροπολίτη Χρυσάνθου στο πρόβλημα, εάν θά ήταν δυνατόν οί "Ελληνες 
Πόντιοι πρόσφυγες στά ρωσικά εδάφη νά έπανέλθουν μετά τήν άνακωχή στον
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Και τό τελευταίο : Όταν ό αναγκαστικός ξεριζωμός τοΰ 1922-23 επι
βλήθηκε στους Έλληνες Ποντίους, αυτοί ήλθαν στον έλλαδικό χώρο. 
'Όμως κανείς άπό αυτούς πού ήλθαν σέ ηλικία περίπου 20 χρόνων καί 
πάνω δέν πίστευε καί δέν ήθελε να πιστέψει ότι σέ λίγο καιρό, σέ λίγα χρό
νια δέν θά γύριζε πίσω στή γη τους, στον Πόντο. Έκεΐ, στον Πόντο, είχαν 
βιώσει τήν εξόντωση καί τό θάνατο, είχαν βιώσει τις βιαιότητες, τις εξο
ρίες, τίς εκτελέσεις, τόν άφανισμό περιουσιών, τις καταστροφές καί τις 
λεηλασίες. Καί όμως όλα αύτά δέν τούς ανάγκασαν νά σκεφτοΰν ότι ή 
μεταφύτευσή τους καί ό ένοφθαλμισμός τους στην ελληνική κοινωνία ήταν 
πλέον οριστικός καί άμετάκλητος. Έτσι, συνδυάζοντας καί τούς δύο 
αύτούς παράγοντες, τό γεωγραφικό χώρο καί τόν άνθρώπινο τύπο, βλέ
πουμε τόν Ελληνισμό τής ποντιακής περιοχής νά ζει καί νά δρά καί νά 
μήν ύφίσταται έντονα τή φυσιολογική φθορά, τό λογικό άφανισμό, άλλά 
νά παραμένει άπτόητος καί όρθιος άκόμα καί μέσα στις πιό καταστρε
πτικές συνθήκες.

Πόντο, πολλοί Πόντιοι έντούτοις έπανήλθαν στον τόπο καταγωγής τους. Ό Θεοφύ
λακτος πάρα πολλές φορές άναφέρει τό τραγικό πρόβλημα τής επανόδου των 
Ποντίων προσφύγων από τή Ρωσία στον Πόντο, όπως καί τίς επανειλημμένες συζη
τήσεις πού έγιναν στην Εθνοσυνέλευση τοΰ Βατούμ γιά νά βρεθεί ικανοποιητική 
λύση. [Σέ μελέτη μας, πού σύντομα θά δημοσιευθει, μέ θέμα «Τό ’Αρχείο τοΰ Θ. Θεο
φύλακτου καί ή ιστορία των Ελλήνων Ποντίων 1914-22», θά περιλαμβάνεται άνάμε- 
σα σέ άλλα καί τό προσφυγικό ζήτημα.] Ό μητροπολίτης Χρύσανθος ήταν εξαρχής 
άντίθετος σέ κάθε μετακίνηση έλληνικοΰ πληθυσμοΰ άπό τόν Πόντο καί σέ έπάνοδο 
των Ποντίων προσφύγων άπό τή Ρωσία στήν ποντιακή περιοχή (Θεοφυλάκτου, δ.π., 
σ. 226). Τό πρώτο γιά λόγους δημογραφικούς πληθυσμιακούς τοΰ έλληνικοΰ στοιχεί
ου, τό δεύτερο καί γιά λόγους άνεπάρκειας τών μέσων περιθάλψεως καί διατροφής 
των Ελλήνων προσφύγων, πού έπανέρχονταν στον Πόντο άπό τή Ρωσία. Εντούτοις, 
όταν οί πρόσφυγες είτε άπό τήν ποντιακή περιφέρεια έφθαναν στήν Τραπεζούντα γιά 
νά μεταναστεύσουν έξω άπό τόν Πόντο, είτε έπανέρχονταν στον Πόντο άπό τή 
Ρωσία, δ μητροπολίτης Χρύσανθος κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν περί
θαλψή τους. Αυτό ήταν ενα άπό τά κύρια καθήκοντα τής προσωρινής Διοικήσεως τής 
Τραπεζούντας κατά τή ρωσική κατοχή στά χρόνια 1916-17. Έχουμε καί χρονογρα- 
φικές μνείες όλων αυτών τών προσπαθειών, πού καταβάλλονταν γιά τούς πρόσφυ
γες, στο περιοδικό τής Τραπεζούντας «Οί Κομνηνοί» (βλ. Όδ. Λαμψίδη, «Τό περιο
δικό τής Τραπεζούντας», άρ. 2, σ. 22· άρ. 3, σ. 38· άρ. 5, σ. 70· άρ. 6, σ. 86· άρ. 7, σ. 
105- άρ. 8, σ. 130· άρ. 9, σ. 154· άρ. 10, σ. 174· άρ. 11, σ. 198- άρ. 13, σ. 238· άρ. 14, σ. 
258· άρ. 16, σ. 298), καί έχουμε τό φυλλάδιο πού δημοσιεύθηκε τό 1919 στήν Τραπε
ζούντα Λογοδοσία της έν Τραπεζοϋντι υπό την προεδρείαν τον μητροπολίτου Τρα- 
πεζοϋντος Χρυσάνθου Επιτροπής τών προσφύγων, γενομενη τή 23 ’Ιανουάριου 
1919, εν Τραπεζοϋντι, σσ. 2-49 (βλ. Μητροπ. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», σ. 748).
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Στα αρχαία χρόνια οί "Ελληνες στον Πόντο ήταν στρατιώτες υπερασπι
στές του ελληνικού πολιτισμού, στα μεσαιωνικά χρόνια έγιναν σταυροφό
ροι τού χριστιανισμού καί τού Ελληνισμού, στην Τουρκοκρατία μάρτυρες 
τών Ιδανικών αυτών. Καί όπως γιά τούς χριστιανούς τών πρώτων αιώνων 
οί διωγμοί δέν στάθηκαν ικανοί νά άναστείλουν τήν πρόοδο καί τή δημο- 
γραφική τους άνάπτυξη, έτσι καί τούς "Ελληνες Ποντίους τίποτα δέν μπό
ρεσε νά τούς σταματήσει. Κάθε στιγμή πολεμούσαν στό χάλκινο άλώνι μέ 
τό Χάροντα.

— Χάρε μ ’, γιά ’λα ας παλεύουμε ’ς τό χάλκενόν τ’ αλώνιν, 
αν έν’ καί τό νικάς μ ’ εσύ, επαρ ’ τήν φή μ ’ καί δέβα, 
δν εν’ καί τό νικείεσαι, θά παίρω καί τό μαύρο σ’.
Έ'ξέβαν καί έπάλεψαν, ένίκεσεν ό Χάρον.56

"Ηξεραν - πώς ήταν δυνατόν νά μήν τό ξέρουν ; - ότι στό τέλος ό 
Χάρος θά τούς νικούσε. Μά δέν σταμάτησαν νά πολεμούν, δέν σταμάτη
σαν τόν αγώνα τους. Κι ό αγώνας αύτός, όσο σκληρός κι άν ήταν, έκανε τή 
ζωή τους νά μή σβήνει. Βέβαιη πεποίθησή τους ήταν ότι τό θάνατο ακο
λουθεί ή ’Ανάσταση. Καί άπό μακριά άντηχοΰσε γύρω τους, μέσα τους, 
όλο φώς, όλο έλπίδα, ό στίχος :

Ή Ρωμανία κι ’ άν πέρασεν, ανθεί καί φέρει κ ’ άλλο.

56. Πάνου Ααμψίόη, Δημοτικά τραγούδια του Πόντον, ’Αθήνα 1960, σ. 18.



Ό Όδνσσέας Λαμψίδης συνομιλεί μέ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
σέ εκδήλωση τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (23 ’Οκτωβρίου 2000).
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